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Introducere  

  
Obiectul prezentului studiu este cadrul juridic național de reglementare a domeniului 

publicității și efectele lui asupra dezvoltării mass-media.  
 
Scopul final al studiului este de a contribui la crearea în Republica Moldova a unui 

climat adecvat de dezvoltare a mass-media și domeniului publicității.  
 

Scopuri intermediare:  
- de a identifica documente europene/internaționale relevante pentru studiu și care să 

constituie standarde de analiză, puncte de referință în activitatea de evaluare a 
cadrului juridic național de reglementare a domeniului publicității pe segmentul 
interacțiunii cu mass-media;  

- de a evidenţia lacunele cadrului juridic naţional de reglementare;  
- de a caracteriza starea actuala a domeniului publicității din Republica Moldova, 

inclusiv a celei difuzate prin intermediul mass-media;  
- de a trece în revistă practici internaţionale demne de preluat în materie de 

reglementare și de autoreglementare a domeniului publicității, pentru a asigura o 
interacțiune adecvată cu mass-media;  

- de a formula recomandări de îmbunătățire atât a cadrului juridic de reglementare, 
cât și a practicilor de gestionare a domeniului publicității, propice interacțiunii cu 
mass-media, în beneficiul tuturor părților interesate.  

 
Studiul face referinţe la terminologia recomandată, acceptată și utilizată pe larg în 

limbajul juridic pentru a defini unele noțiuni existente sau absente în legislația națională, 
inclusiv definiția mesajelor/apelurilor de interes public; la conţinutul unor norme juridice 
care reglementează domeniul publicităţii, în general, şi a unor tipuri de publicitate, în 
particular, oportune pentru interacțiunea cu mass-media; la practicile internaţionale de 
reglementare și de autoreglementare a domeniului. Studiul se încheie cu un şir de 
recomandări care, în opinia autorilor, fiind implementate, ar putea contribui la soluţionarea 
problemelor scoase în relief şi ar încuraja dezvoltarea mass-media pe segmentul 
interacțiunii cu domeniul publicității pe principii care în democrațiile avansate și-au 
demonstrat eficiența și durabilitatea.  
 

I. Standarde de analiză  
 
La elaborarea lucrării autorii au stabilit drept standarde de analiză instrumente 
europene/internaționale care asigură atât cadrul juridic de reglementare, cât și cadrul de 
autoreglementare a domeniului publicității, fapt ce facilitează interacțiunea benefică și 
productivă cu mass-media, inclusiv:  
 

 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în special, articolul 10, precum şi 
deciziile relevante ale Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO);  

 Codul Internațional de Practică în Publicitate, publicat de Camera Internațională de 
Comerț (Paris, 1987);  

 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (UE);  

 Convenţia Europeană privind Televiziunea Transfrontalieră (CETT) (1989);  



 Recomandarea Rec (2000) 23 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu 
privire la independenţa şi funcţiile autorităţilor de reglementare a sectorului 
radiodifuziunii;  

 Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman;  

 Directiva 2003/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului 26 mai 2003 privind 
armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor 
membre în materie de publicitate și sponsorizare în favoarea produselor din tutun;  

 Declaraţia din 27.09.2006 a Comitetului de Miniştri cu privire la garantarea 
independenţei serviciului public de radiodifuziune;  

 Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 
2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă;  

 Recomandarea Rec (2007) 2 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu 
privire la pluralismul mijloacelor mass-media şi diversitatea conţinutului mediatic;  

 Declaraţia din 31.01.2007 a Comitetului de Miniştri privind protecţia rolului mass-
media în democraţie, în contextul concentrării mass-media;  

 Declaraţia din 26.03.2008 a Comitetului de Miniştri cu privire la independenţa şi 
funcţiile autorităţilor care  reglementează sectorul de radiodifuziune;  

 Rezoluţia nr. 1636 (2008) a APCE cu privire la indicatorii mass-mediei în societatea 
democratică;  

 Rezoluția Parlamentului European din 25 septembrie 2008 privind concentrarea și 
pluralismul mass-mediei în Uniunea Europeană;  

 Declaraţia din 11.02.2009 a Comitetului de Miniştri cu privire la rolul mass-media 
pentru comunitate în promovarea coeziunii sociale şi a dialogului intercultural;   

 Recomandarea Rec (2009) 5 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu 
privire la măsurile de protecţie a copiilor contra informaţiei şi comportamentului 
dăunător şi de promovare a participării lor active la formarea noului mediu 
informaţional şi comunicaţional;  

 Directiva 2010/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 
privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-
media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale);  

 Rezoluţia Parlamentului European din 21 mai 2013 referitoare la Carta UE: norme 
standard pentru libertatea mass-mediei în UE;  

 Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 
privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor 
membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din 
tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE.  

 
II. Standarde/recomandări/bune practici  

 
Prezenta analiză a urmărit măsura în care prevederile legale şi experienţa reală din 
Republica Moldova în domeniul publicității corespund următoarelor 
standarde/recomandări/bune practici, necesare pentru o interacțiune adecvată cu mass-
media:  

 responsabilitatea furnizorului de publicitate în fața consumatorului de publicitate 
și în fața societății;  



 instituirea unui echilibru echitabil între interesele instituțiilor comerciale și 
consumatori;  

 instituirea și asigurarea funcționalității organelor de autoreglementare în 
domeniul publicității care, la necesitate, să poată oferi consultanță și expertiză 
tuturor celor interesați, inclusiv instanțelor judecătorești;  

 necesitatea unificării standardelor de practică în publicitate;  
 respectarea buchiei și spiritului atât a cadrului de reglementare, cât și a celui de 

autoreglementare;  
 publicitatea trebuie să fie ireproșabilă din punct de vedere juridic, onestă, 

adevărată și corectă;  
 publicitatea nu trebuie să exploateze credulitatea, lipsa de experiență sau lipsa 

de cunoștințe a consumatorilor;  
 designul și prezentarea publicității trebuie să permită sa fie clar și ușor înțeleasă;  
 publicitatea trebuie să evite orice afirmație sau reprezentare care ar putea înșela 

consumatorii;  
 publicitatea nu trebuie să fie mascată sau subliminală;  
 oricine folosește publicitatea trebuie să fie în măsură să probeze veridicitatea 

datelor;  
 publicitatea nu trebuie să conțină nicio formă de discriminare sau ofensă pe 

criterii de rasă, naționalitate, sex, vârstă, religie etc;  
 publicitatea trebuie să respecte demnitatea umană sub toate aspectele;  
 publicitatea trebuie să evite orice mesaj care poate fi considerat violent, 

indecent, vulgar sau respingător din punct de vedere al bunului-simț și al 
sensibilității consumatorilor;  

 publicitatea nu trebuie să aducă ofensă moralei sau simțului civic ale cetățenilor;  
 publicitatea trebuie să evite exploatarea fricii – cu excepția cazurilor în care 

acest lucru se justifică – și a superstiției;  
 publicitatea nu trebuie să incite, să susțină sau să încurajeze comportamente 

ilicite sau reprobabile;  
 publicitatea nu trebuie să compromită credibilitatea societății în publicitate;  
 publicitatea trebuie să corespundă principiilor de concurență onestă (loială), 

universal recunoscute în activitatea comercială;  
 publicitatea nu trebuie să denatureze rezultatele cercetărilor științifice; nu trebuie 

să denatureze terminologia științifică, nici să utilizeze argoul științific pentru a 
conferi afirmațiilor pondere în plus, susținută de argumente științifice care în 
realitate lipsesc;  

 publicitatea comparativă nu trebuie să inducă în eroare; ea trebuie să 
corespundă principiilor concurenței oneste; compararea trebuie să fie onestă și 
să se bazeze pe dovezi faptice;  

 publicitatea nu trebuie să ponegrească vreo instituție, marfă, profesie, serviciu 
etc., prin afirmații directe sau indirecte disprețuitoare sau batjocoritoare;  

 publicitatea nu trebuie să prezinte imagini ale persoanelor în mediul lor privat 
sau public fără acordul prealabil al acestora;  

 publicitatea nu trebuie să utilizeze în mod ilicit denumiri sau abrevieri de instituții 
și organizații;  

 publicitatea nu trebuie să imite  textul, sloganele, imaginile, muzica, efectele 
sonore etc. ale altor publicități, astfel, încât să inducă în eroare sau să creeze 
confuzii;  



 când un furnizor de publicitate desfășoară o campanie de publicitate în una sau 
mai multe țări, alți furnizori de publicitate nu trebuie să desfășoare campanii 
similare o perioadă rezonabilă, ca să evite imitarea și  să nu împiedice 
desfășurarea campaniei;  

 publicitatea nu trebuie să conțină în mod neîndreptățit imagini ale unor situații 
periculoase prin care sunt ignorate securitatea sau mijloacele de securitate;  

 publicitatea nu trebuie să exploateze credulitatea și lipsa de experiență a 
copiilor;  

 indicațiile de preț nu trebuie să inducă copiilor o percepție eronată a valorii reale 
a produsului;  

 publicitatea nu trebuie să conțină nicio afirmație care să cauzeze copiilor vreun 
prejudiciu de natură fizică, psihologică sau morală;  

 publicitatea nu trebuie sa sugereze că posesia unui produs va oferi copilului un 
avantaj fizic sau social asupra celorlalți copii de vârsta lor sau că lipsa acelui 
produs va avea efect opus;  

 comparația este permisă pentru a ilustra diferențele obiective economice și 
tehnice, avantajele relevante și verificabile ale bunurilor și serviciilor cărora li se 
face reclamă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;  

 denigrarea companiilor, a produselor, serviciilor, elementelor de marketing, 
profesiilor sau a altor elemente identificabile, chiar fără a fi menționate explicit, 
este interzisă;  

 publicitatea nu trebuie să încurajeze acțiuni împotriva legii sau a normelor 
general admise de respectare a mediului înconjurător;  

 dacă durata unei oferte de preț nu este precizată, atunci prețul trebuie menținut 
pe toată durata campaniei de comunicare a acesteia;  

 indiferent dacă plata pentru o ofertă se face integral sau în rate, prețul și termenii 

de plată trebuie să fie clar specificate în ofertă, împreună cu menționarea 

oricăror taxe suplimentare și, atunci când este posibil, valoarea acestor taxe;  

 atunci când disponibilitatea unora sau a tuturor produselor promovate este 

limitată, acest lucru trebuie menționat în respectiva publicitate;  

 publicitatea ce are ca subiect vânzarea pe credit trebuie să indice cu bună 

intenție și în mod clar termenii și condițiile de creditare;  

 publicitatea pentru vânzările la distanță trebuie să conțină clar numele întreg și 

adresa completă ale anunțătorului;  

 publicitatea pentru vânzările la distanță care solicită plata înainte ca produsul să 

fie primit și care conține mecanisme de răspuns în scris trebuie să conțină 

adresa completă a anunțătorului. Publicitatea ce conține numai mecanisme de 

răspuns telefonic și/sau prin email trebuie să conțină și numărul de telefon și/sau 

adresa de email a anunțătorului. În condițiile în care plata se face electronic este 

necesară menționarea condițiilor de securitate a plății;  

 dacă în urma unei convorbiri telefonice rezultă o comandă, anunțătorul este 

obligat să-l infomeze pe consumator că are dreptul să primească o confirmare în 

format scris sau pe suport durabil a termenilor contractului în timp util, nu mai 

târziu de data livrării produsului sau a datei de incepere a prestării serviciului;  

 monitorizarea și înregistrarea convorbirilor telefonice făcute în scopuri 

comerciale trebuie să fie efectuate cu măsuri corespunzătoare de siguranță 

pentru a putea verifica conținutul convorbirii, pentru a confirma o tranzacție 



comercială, pentru scopuri de instruire și controlul calității. Operatorii și 

consumatorii trebuie informați despre posibilitatea înregistrării de la începerea 

convorbirii. Nicio înregistrare nu se va face publică fără acceptul prealabil al 

ambilor interlocutori;  

 nu este permisă contactarea telefonică în scopuri comerciale a persoanelor ale 

căror numere de telefon nu sunt publice, cu excepția cazului în care 

consumatorul a furnizat numărul anunțătorului sau operatorului respectiv în acest 

scop;  

 publicitatea transmisă prin email trebuie să fie clar identificată ca atare, prin 

subiect, fără a fi nevoie ca mesajul să fie deschis. Subiectul mesajului trebuie să 

nu fie înșelător, iar natura comercială a mesajului nu trebuie să fie ascunsă;  

 publicitatea trimisă prin media digitale trebuie să includă un mecanism clar și 

transparent care să permită consumatorului să-și exprime opțiunea de a nu mai 

primi astfel de mesaje în viitor. Aceste mecanisme de dezabonare trebuie să fie 

ușor de identificat, ușor de înțeles, ușor de folosit și să permită dezabonarea 

rapidă;  

 publicitatea prin email sau telefon mobil trebuie să conțină numele întreg și 

adresa valabilă ale expeditorului, unde consumatorul să poată trimite cererea de 

a ieși din baza de date;  

 publicitatea transmisă prin media online de tip pop-up trebuie să permită 

consumatorului închiderea mesajului de o manieră facilă din punct de vedere 

vizual și temporal, astfel încât să nu interfereze cu conținutul editorial al paginii 

vizitate;  

 în practica plasării de produse sunt recunoscute și acceptate următoarele 

modalități de utilizare a produsului: mânuire (actorul atinge produsul), expunere 

implicită (actorul folosește produsul), expunere statică (produsul există în cadru), 

garderobă (actorul poartă produsul), verbalizare (actorul menționează produsul 

sau marca), verbalizare și mânuire (actorul menționează și atinge produsul);  

 plasarea de produse trebuie să nu scoată în evidență în mod exagerat produsele 

în cauză;  

 publicitatea cu caracter social (inclusiv publicitatea apel) trebuie să cuprindă atât 

numele anunțătorului, cât și obiectivul social care trebuie atins;  

 în cazul publicității cu caracter social care este legată de o inițiativă de 

promovare comercială, se va preciza suma sau procentajul destinat scopului 

social;  

 publicitatea cu caracter social nu poate să aibă un scop exclusiv comercial; să 

exploateze suferința umană, aducând astfel atingere demnității oamenilor; să 

recurgă la fapte șocante, de natură să justifice solicitări exagerate sau să inducă 

sentimente de teamă sau anxietate; să-i facă pe cei care nu sunt de acord cu 

apelul să se simtă vinovați sau datori; să prezinte exagerat gradul și natura 

problemei sociale pentru care este realizat apelul; să supraestimeze valoarea 

exactă sau potențială a contribuției populației la acea inițiativă; să ceară bani de 

la minori.  

 
III. Cadrul juridic național de reglementare a publicității  



 
- Legea Republcii Moldova nr.1227 din 27.06.1997 cu privire la publicitate;  
- Legea Republcii Moldova nr.1420 din 31.10.2002 cu privire la filantropie şi 

sponsorizare;  
- Codul audiovizualului al Republcii Moldova;  
- Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012;  
- Codul fiscal al Republicii Moldova;  
- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.489 din 04.05.1998 despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri 
filantropice şi/sau de sponsorizare;  

- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.338 din 21.03.2003 cu privire la 
aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale;  

- Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в сфере 
регулирования рекламной деятельности Москва, 19 декабря 2003 года;  

- Договор о проведении согласованной антимонопольной политики от 25 января 
2000 г.  

 
IV. Legea  cu privire la publicitate: evaluare generală  

  

Legea cu privire la publicitate a fost adoptată în anul 1997 și conține 34 de articole. Pe 
parcursul anilor 2001 – 2016 legea a fost amendată în 13 rânduri, operându-se 42 de 
modificări. Cele mai multe modificări – 10 - au fost făcute la art. 19: Particularităţile 
publicităţii unor tipuri de mărfuri şi servicii. La articolul 22 – Sponsorizarea, și la articolul 28 
– Atribuţiile Consiliului Concurenţei, au fost operate câte 5 modificări. În opinia autorilor 
studiului, amendarea multiplă a legii nu a condus la îmbunătățirea substanțială a acesteia. 
În Tabelul nr.1 sunt prezentate prevederile problematice din lege, fapt ce sugerează 
necesitatea unor intervenții masive de amendare sau, posibil, oportunitatea unei noi legi, 
pentru a forma un cadru juridic de reglementare propice dezvoltării adecvate a domeniului.  

Tabelul nr.1  

Prevederi problematice/defectuoase  Argumentare  

Articolul 1. Noţiuni de bază  
În sensul prezentei legi, se definesc 

următoarele noţiuni:  
publicitate (reclamă) – informaţie publică 

despre persoane, mărfuri (lucrări, 
servicii), idei sau iniţiative (informaţie 
publicitară, material publicitar) menită să 
suscite şi să susţină interesul public faţă 
de acestea, să contribuie la 
comercializarea lor şi să ridice prestigiul 
producătorului;  

 
agent de publicitate – furnizor, 

producător, difuzor de publicitate;  
furnizor de publicitate – persoana ce 

constituie sursa sau obiectul informaţiei 
publicitare destinate producerii, plasării şi 
difuzării ulterioare a publicităţii;  

Noțiunea „publicitate (reclamă)” sugerează 
posibilitatea comercializării persoanelor. În 
plus, dacă o publicitate nu contribuie la 
comercializarea mărfurilor, de exemplu, sau 
nu ridică prestigiul producătorului, ar 
însemna, oare, că nu avem de a face cu o 
publicitate?! Deci, chiar dacă-i făcută prost și 
nu și-a atins scopul, publicitatea rămâne 
publicitate, produsă și distribuită contra cost.  

 
 
 
 
 
 
Lipsește o verigă – distribuitorul publicității. 

Posibil, „difuzor” a fost tradus impropriu din 
rusă –„рекламораспространитель”. Acest 



producător de publicitate – persoana 
care conferă informaţiei publicitare forma 
necesară difuzării;  

difuzor de publicitate – persoana care 
asigură plasarea şi difuzarea publicităţii 
(informaţiei publicitare) prin orice mijloc 
de informare;  

Noțiunea „distribuitor de publicitate” 
nu este consacrată.  

fapt creează confuzii: distribuitorul fără 
difuzor nu poate asigura/realiza diseminarea 
publicității. În același timp, producător, 
distribuitor și difuzor sau producător și 
difuzor, sau distribuitor și difuzor poate fi 
aceeași persoană.  

Difuzorul, ca să asigure plasarea și 
difuzarea publicității ,trebuie de undeva s-o ia 
– de la distribuitor.  

Articolul 5. Agenţii de publicitate  
    (1) Agenţi (furnizori, producători, 

difuzori) de publicitate sînt persoanele 
fizice şi juridice, indiferent de tipul de 
proprietate şi forma juridică de 
organizare, care, prin metode artistice, 
tehnice sau psihologice, prezintă public, 
în modul stabilit informaţia  publicitară 
despre mărfuri (servicii) în scopul formării 
cererii şi comercializării lor eficiente.  

Formulare defectuoasă: agenții se referă 
doar la mărfuri și servicii, deși definiția 
publicității este mai largă (persoane, idei, 
initiative); cuvântul „eficiente” din finalul 
alineatului este în plus.  

Articolul 12. Publicitatea subliminală  
 (1) Se consideră publicitate subliminală 

utilizarea procedeelor care exercită o 
influenţă mascată asupra consumatorului: 
video- (cadrul 25) şi audioin- serţiuni 
(infra- şi ultrasonore) speciale, alte 
procedee interzise.  

Noțiunea „publicitate înșelătoare” nu 
este consacrată.  

Noțiunea „publicitate comparativă” nu 
este consacrată.  

  

Definiție defectuoasă: publicitatea 
subliminală, ca definiție, nu poate însemna 
„utilizarea procedeelor”. De exemplu, Legea 
din România dă definiția: publicitate 
subliminală - orice publicitate care utilizează 
stimuli prea slabi pentru a fi percepuți în mod 
conștient, dar care pot influenta 
comportamentul economic al unei persoane. 

Articolul necesită completare, în 
corespundere cu legislația comunitară.  

Articolul 13. Publicitatea la radio şi 
televiziune 

(1) Durata publicităţii nu trebuie să 
depăşească 15% din timpul de emisie al 
fiecărui canal de frecvenţă de radio ori 
televiziune în 24 de ore şi 20% din timpul 
unei ore de emisie. Această prevedere nu 
se extinde asupra canalelor specializate 
în publicitate şi informaţie.  

Chiar dacă în Republica Moldova nu există 
canale de radio și TV specializate în 
publicitate, nu este clară semnificația 
sintagmei ”canale specializate în informaţie”. 
De fapt, toate canalele radio/tv operează cu 
informație. Probabil, este vorba de anunțuri.  

 

(3) În cadrul emisiunilor, constituite din 
părţi autonome, sau al emisiunilor 
sportive, al evenimentelor şi spectacolelor 
cu o structură similară, care conţin pauze, 
publicitatea nu poate fi inserată decît între 
părţi sau în pauze.  

(7) La utilizarea materialului publicitar 
prin metoda suprapunerii, inclusiv prin 

Formulare defectuoasă, deoarece sintagma 
„al evenimentelor şi spectacolelor cu o 
structură similară” nu se referă, de fapt, la 
emisiuni. Variantă: „sau al emisiunilor de la 
evenimente artistice, sportive etc, cu o 
structură similară”.  

 
Din lege, de fapt, nu rezultă clar, dacă 



cea a titrelor mobile, dimensiunile 
acestuia nu trebuie să depăşească 7% 
din suprafaţa cadrului.  

 
(8) Publicitatea privind una şi aceeaşi 

marfă (lucrare, serviciu), precum şi unul şi 
acelaşi furnizor de publicitate se permite 
nu mai mult de două ori, cu o durată 
totală de pînă la două minute, pe 
parcursul unei ore de emisie pe un canal 
de frecvenţă.  

volumul publicității prin metoda suprapunerii 
sau prin cea a  titrelor mobile trebuie să fie, 
de asemenea, de 12 minute per oră. Nu e 
clar, la fel, dacă durata titrelor mobile se 
adaugă la durata publicității video sau dacă 
publicitatea prin titre mobile trebuie difuzată 
în condițiile publicității video, de exemplu.  

Nu este clar când începe ora de emisie.  

Articolul 14. Publicitatea în presa 
periodică 

Publicitatea în publicaţiile periodice 
finanţate de la bugetul de stat, altele decît 
cele specializate în informaţii şi materiale 
cu caracter publicitar, nu trebuie să 
depăşească 30% din volumul unui număr 
al ediţiei.  

Întrucât fiecare instituție mediatică are 
responsabilitate editorială, ar fi bine ca 
volumul de publicitate să fie stabilit de 
instituție, pe propriul risc.  

Articolul 15. Publicitatea în serviciile 
cinematografice, video, informaţionale, 
precum şi cu folosirea reţelelor telefonice, 
telegrafice, telex  

(4) Utilizarea pentru difuzarea publicităţii 
a liniilor telefonice gratuite ale poliţiei, ale 
serviciilor de urgenţă medicală şi de 
pompieri, ale altor linii de ajutor urgent 
este interzisă.  

(5) Publicitatea prin telex, teletaip, prin 
mijloace de telecomunicaţie prin facsimil 
şi prin alte telecomunicaţii electronice 
este interzisă, cu excepţia cazului în care 
se face o solicitare specială.  

Sintagma „ale altor linii de ajutor urgent este 
interzisă”, induce confuzii, dat fiind că există 
linii telefonice gratuite de ajutor în cazul 
violenței domestice, în cazuri de acte de 
corupție, de consultanță etc. Ar fi suficient de 
enumerat cazurile de ajutor urgent. În 
celelalte cazuri publicitatea să fie permisă 
după comunicarea mesajului.  

 
Sintagma „alte telecomunicaţii electronice” 

este inexactă. Există necesitatea de a 
prevedea publicitatea prin email și bloguri.  

Articolul 16. Publicitatea exterioară  
(1) Publicitatea exterioară se realizează 

prin sisteme de comunicare vizuală ce 
includ afişe, panouri, standuri, instalaţii şi 
construcţii (situate separat sau pe pereţii 
şi acoperişurile clădirilor), firme 
tridimensionale, firme luminoase, tablouri 
suspendate electromecanice şi 
electronice, alte mijloace tehnice.  

Potrivit cerințelor creației legislative, 
noțiunile/definițiile inserate în lege se includ 
în dispozițiile generale ale legii (la începutul 
legii). Ar fi necesară examinarea oportunității 
adoptării unei legi tematice în acest domeniu 
(a se vedea exemplul României).  

Articolul 18. Publicitatea pe mijloacele 
de transport şi  pe trimiterile poştale 

Artificiala simbioză „mijloace de transport și 
trimiteri poștale” necesită limpezire, 
deoarece, nu este clar, de exemplu, dacă  
factura reprezintă  o trimitere poștală. Ar fi 
bine de divizat articolul.  

Articolul 19. Particularităţile publicităţii Necesită să fie completat cu prevederile 



unor tipuri de  mărfuri şi servicii  legislației europene în domeniu sau cu cele 
din Proiectul Codului audiovizualului al 
Republicii Moldova.  

Articolul 21. Publicitatea socială  Este o sintagmă improprie. Publicitatea 
comercială, de asemenea, este socială.  

Articolul 22. Sponsorizarea  Pentru că există  o lege separată, articolul 
doar adaugă confuzii.  

Articolul 23. Protecţia minorilor la 
producerea, plasarea  şi difuzarea 
publicităţii  

Articolul necesită completări.  

Capitolul IV. DREPTURILE ŞI 
OBLIGAŢIILE AGENŢILOR DE 
PUBLICITATE  

Articolul 24. Termenele de păstrare a 
materialului publicitar 

Agenţii de publicitate sînt obligaţi să 
păstreze în original sau în copii întreg 
materialul publicitar, inclusiv modificările 
operate ulterior, pe parcursul unui an din 
ziua ultimei difuzări a publicităţii, cu 
excepţia înregistrărilor video şi audio ce 
urmează a fi păstrate timp de o lună din 
ziua ultimei emisiuni.  

Titlul capitolului începe cu „drepturile”, iar 
primul articol– cu obligații.  

Nu este clar dacă prevederea se referă și la 
site-uri.  

    Articolul 27. Prezentarea informaţiei 
către  Consiliul Concurenţei  

Articolul nu prevede exact ce tipuri de 
informație trebuie să prezinte agenții de 
publicitate. Din acest motiv nu este clar, dacă 
CC va putea supraveghea piața de 
publicitate, pentru a  nu admite pozițiile 
dominante nocive concurenței loiale. În plus, 
completarea articolului ar genera apariția 
datelor statistice suficiente, pentru a evalua 
starea pieței.  

Capitolul V. CONTROLUL DE STAT ŞI 
AUTOREGLEMENTAREA ÎN 
DOMENIUL PUBLICITĂŢII  

Date fiind importanța, dar și caracterul 
diferit al reglementărilor și 
autoreglementărilor, acestea trebuie 
separate.  

Articolul 28. Atribuţiile Consiliului 
Concurenţei 

a) efectuează expertiza publicităţii în 
ceea ce priveşte corespunderea acesteia 
prevederilor legislaţiei cu privire la 
publicitate;  

Pentru a-și exercita asemenea atribuție CC 
are nevoie de capacități suplimentare 
importante. Expertiza ar putea s-o facă e 
organele de autoreglementare, la solicitarea 
CC, iar CC, mai curând, ar fi bine să se 
preocupe de prevenirea concurenței neloiale, 
și nu de conținutul publicității.  

Articolul 29. Dreptul de acces la 
informaţie  

(2) Informaţiile ce constituie secret 
comercial, conform Legii cu privire la 
secretul comercial, obţinute de angajaţii 

Atribuțiile trebuie completate, întrucât nu 
este clar, dacă pot asigura concurența loială 
pe piață.  



Consiliului Concurenţei, nu pot fi 
divulgate. În cazul divulgării unor astfel de 
informaţii, prejudiciile cauzate vor fi 
reparate de către Consiliul Concurenţei în 
modul stabilit de legislaţie.  

Articolul 30. Drepturile organizaţiilor 
profesionale obşteşti ce activează în 
domeniul publicităţii  

În toată lumea autoreglementării îi revine 
un rol foarte important.  

Articolul 32. Responsabilitatea agenţilor 
de publicitate  

Lipsesc prevederi privind distribuitorul de 
publicitate. Ar fi oportune completări privind 
responsabilitatea distribuitorului de 
publicitate, inclusiv pentru abuzul de poziție 
dominantă ce afectează concurența loială la 
distribuire.  

 
V. Cadrul juridic național de reglementare a publicității cu impact asupra 

activității mass-media. Detalieri  
4.1. Noțiunea legală a publicității și sfera de aplicare a Legii cu privire la 

publicitate  
Art.1 din Legea cu privire la publicitate, intitulat „Noțiuni de bază”, consacră noțiunea de 

publicitate: „publicitate (reclamă) – informaţie publică despre persoane, mărfuri (lucrări, 
servicii), idei sau iniţiative (informaţie publicitară, material publicitar) menită să suscite şi să 
susţină interesul public faţă de acestea, să contribuie la comercializarea lor şi să ridice 
prestigiul producătorului”. Calificativele cumulative enumerate în această noțiune, cum ar fi: 
„să contribuie la comercializarea lor şi să ridice prestigiul producătorului”, sugerează 
concluzia că sfera de aplicare a Legii cu privire la publicitate cuprinde doar publicitatea 
comercială. Această concluzie este confirmată și în art. 3 alin.(1) al acestei legi, intitulat 
„Sfera de aplicare a legii”: „Prezenta lege se aplică pe teritoriul Republicii Moldova în toate 
sferele de activitate în domeniul publicităţii, cu excepţia publicităţii politice şi informaţiilor ce 
nu ţin de activitatea de întreprinzător.” 

Totodată, în raport cu această concluzie, este art. 21 din Legea cu privire la publicitate, 
intitulat „Publicitatea socială” și având următorul conținut: „(1) Publicitatea socială 
reprezintă interesele societăţii şi ale statului în ce priveşte propagarea unui mod de viaţă 
sănătos, ocrotirea sănătăţii, protecţia mediului înconjurător, integritatea resurselor 
energetice, protecţia socială a populaţiei. Ea nu are scop lucrativ şi urmăreşte obiective 
filantropice şi de importanţă socială. (2) Producerea şi difuzarea gratuită a publicităţii 
sociale de către agenţii de publicitate, transmiterea patrimoniului lor, inclusiv a mijloacelor 
financiare, către alte persoane fizice şi juridice pentru producerea şi difuzarea publicităţii 
sociale se consideră activitate de binefacere şi se bucură de înlesnirile prevăzute de 
legislaţie.” Avem de față o contradicție evidentă Prezența unor reglementări (chiar dacă e 
vorba doar de prevederile din acest articol) ce au ca obiect publicitatea necomercială, în 
calitate de obiect de reglementare a Legii cu privire la publicitate, demonstrează intenția 
clară a legislatorului de a institui reglementări privind publicitatea necomercială (altă 
publicitate necomercială, decât cea politică). Necesitatea și posibilitatea consacrării unei 
definiții ample a publicității, care să includă publicitatea comercială și publicitatea 
necomercială, o demonstrează și legislația în vigoare a Republicii Moldova. În calitate de 
exemplu relevant, avem noțiunea din art. 2 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova, 
intitulat „Semnificația termenilor utilizați”: „publicitate – orice formă de mesaj privind 
exercitarea unei activităţi comerciale, meşteşugăreşti, profesionale, avînd scopul de a 



promova furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii contra cost, o cauză sau o idee sau 
de a produce un alt efect dorit de către cel care se ocupă de reclamă sau de radiodifuzorul 
însuşi, difuzat în baza unui contract cu o persoană fizică sau juridică, publică sau privată, 
în schimbul unui tarif sau al unor alte beneficii, orice formă de mesaj difuzat în scopuri 
autopromoţionale”.  

În urma analizei sistematice a noțiunii „publicitate (reclamă)” din art.1 și prevederilor art. 
3 și art. 21 din Legea cu privire la publicitate, nu ne rămâne decât să constatăm prezența 
unei confuzii legale:  

a) pe de o parte, titlul legii (Legea cu privire la publicitate) sugerează instituirea unor 
reglementări cu privire la toate tipurile de publicitate (publicitate comercială, publicitate 
politică etc,), iar pe de altă parte, noțiunea „publicitate (reclamă)” din art.1 se referă doar la 
publicitatea comercială;  

b) pe de o parte, titlul legii (Legea cu privire la publicitate) sugerează instituirea unor 
reglementări cu privire la toate tipurile de publicitate (publicitate comercială, publicitate 
politică etc.), iar pe de altă parte, art. 3 alin.(1) consacră în calitate de sferă de aplicare a 
Legii cu privire la publicitate doar informațiile ce țin de activitatea de întreprinzător 
(publicitatea comercială);  

c) pe de o parte, noțiunea „publicitate (reclamă)” din art.1 se referă doar la publicitatea 
comercială, art. 3 alin.(1) consacră în calitate de sferă de aplicare a Legii cu privire la 
publicitate doar informațiile ce țin de activitatea de întreprinzător (publicitatea comercială), 
iar pe de altă parte, în art. 21 își găsesc consacrare prevederi privind publicitatea 
necomercială.  

Este evident că Legea cu privire la publicitate are menirea de a fi o lege cadru, în baza 
căreia să-și găsească reglementare: principiile fundamentale de activitate în domeniul 
publicității, statutul juridic al agenților de publicitate, cerințele generale față de publicitate, 
genurile de publicitate și cerințele generale față de aceste forme de activitate, controlul de 
stat în domeniul publicității și interacțiunea cu organele de autoreglementare în domeniu, 
răspunderea juridică pentru încălcarea legislației în domeniu. Este neclar, totuși, de ce 
sfera de aplicare a legii a fost îngustată doar la publicitatea comercială, în condițiile în care 
o serie de prevederi sunt aplicabile tuturor tipurilor de publicitate: art. 4, art. 5, art. 6, art.7, 
art.11, art.12 etc. Putem doar să presupunem că autorii proiectului Legii cu privire la 
publicitate și-au desfășurat activitatea pornind de la  necesitatea elaborării ulterioare a unor 
reglementări tematice pentru celelalte tipuri de publicitate. Spre exemplu, astfel de 
reglementări tematice privind publicitatea politică și-au găsit consacrare în Codul electoral 
al Republicii Moldova.  

Prin urmare, se resimte necesitatea operării de modificări în legislația cu privire la 
publicitate, prin care:  

- sfera de aplicare a Legii cu privire la publicitate să fie extinsă asupra tuturor tipurilor de 
publicitate;  

- Legea cu privire la publicitate să aibă calitatea de act legislativ general, în care să fie 
consacrate prevederile având ca obiect de reglementare toate tipurile de publicitate;  

- în Legea cu privire la publicitate să se regăsească, după caz, prevederile ce au ca 
obiect de reglementare anumite tipuri și/sau genuri de publicitate, care nu și-au găsit 
reglementare în temeiul unor legi tematice și/sau speciale;  

- în Legea cu privire la publicitate, în calitate de act legislativ general, să fie consacrată 
noțiunea legală de publicitate, care să conțină toate tipurile de publicitate (atât publicitatea 
comercială, cât și publicitatea necomercială);  

- în Legea cu privire la publicitate, în calitate de act legislativ general, să fie consacrate 
definițiile legale ale următoarelor noțiuni: „publicitatea comercială”, „publicitatea 



necomercială” (consacrată, în legislația în vigoare, sub denumirea de „publicitate socială”), 
„publicitatea instituțională”, „publicitatea politică” și „publicitatea electorală”.  

 
4.2. Publicitatea socială  
Sintagma „publicitate socială” a pătruns în limbajul juridic prin filiera limbii ruse în 

perioada sovietică şi post-sovietică. La rândul său, respectiva sintagmă a pătruns în limba 
rusă, constituind un calc din îmbinarea de cuvinte engleze "social advertising". În SUA sunt 
utilizate două sintagme: "public service advertising" şi "public service announcement", 
prescurtat – PSA. Sintagma „publicitate socială” nu redă exact sensul abrevierii PSA. Mai 
mult, noțiunea „publicitate socială” lipseşte în legislaţiile ţărilor occidentale, acestea 
clasificând publicitatea în „comercială” şi „necomercială”. Întrucât publicitatea comercială 
nu are rost în afara societăţii, aceasta face parte din categoria socială.  

Furnizori de „publicitate socială” pot fi statul, instituţiile necomerciale, dar şi organizaţiile 
comerciale. Ultimele ar putea utiliza „publicitatea socială”, pentru care legislația nu prevede 
restricţii şi interdicţii dure, ca în cazul publicității comerciale, în scopuri promoţionale, 
comerciale, sau chiar politice.  

În Moldova există practica difuzării la radio şi televiziune a „publicităţii sociale” în acelaşi 
segment temporal rezervat publicităţii comerciale. Şi, dacă în spoturile de „publicitate 
socială” sunt prezente elemente de conţinut interzise de lege în publicitatea comercială, 
persistă pericolul sancţionării din partea organului de supraveghere a respectării legislaţiei 
cu privire la publicitate.  

Pentru a contracara eventualele abuzuri şi confuzii ar fi necesar ca cineva să determine 
care publicitate face parte din categoria celei „sociale”. În campaniile electorale, bunăoară, 
spoturile motivaţionale, educaţionale, orientate către alegători, produse de organizaţiile 
necomerciale, şi care, în esenţă, reprezintă „publicitate socială”, sunt acceptate pentru 
difuzare/distribuire după ce sunt aprobate de Comisia Electorală Centrală care constată că 
ele nu urmăresc scopuri politice/electorale. Prin analogie, acest rol ar putea să-l aibă 
Consiliul Concurenței – responsabil de respectarea legislaţiei cu privire la publicitate, în 
cazul în care „publicitatea socială” va rămâne reglementată de Legea cu privire la 
publicitate. Soluţia preferabilă, însă, ar fi o autoritate de autoreglementare, un eventual 
Consiliu Naţional pentru Publicitate, cum se practică în ţări, precum SUA, Germania sau 
România.  

Legislația Republicii Moldova reglementează, pe alocuri exhaustiv, domeniul publicităţii 
comerciale și foarte superficial – cel al „publicității sociale”.  

Anumite norme vizând „publicitatea socială” se regăsesc în Legea cu privire la 
publicitate, în Codul fiscal şi în Codul audiovizualului.  

„Publicitatea socială”, potrivit  art. 21 al Legii cu privire la publicitate, şi art. 288 pct 9) al 
Codului fiscal, „reprezintă interesele societăţii şi ale statului în ce priveşte propagarea unui 
mod de viaţă sănătos, ocrotirea sănătăţii, protecţia mediului înconjurător, integritatea 
resurselor energetice, protecţia socială a populaţiei. Ea nu are scop lucrativ şi urmăreşte 
obiective filantropice şi de importanţă socială”.  

Astfel, legislația consideră doar 5 domenii de interes ale societăţii şi statului. Fără 
îndoială, domenii de interes pentru toată societatea sunt mult mai multe, deşi ar fi 
imposibilă o listă exhaustivă în vreun act juridic. Din acest motiv este necesară o altă 
abordare a problemei, care să nu ridice întrebări când o idee de reală importanţă socială ar 
rămâne dincolo de nişte limite arbitrare.  

Conform art. 21 alineat (2) al Legii cu privire la publicitate: ”Producerea şi difuzarea 
gratuită a publicităţii sociale de către agenţii de publicitate, transmiterea patrimoniului, 
inclusiv a mijloacelor financiare, de către agenţii de publicitate către alte persoane fizice şi 



juridice pentru producerea şi difuzarea publicităţii sociale se consideră activitate de 
binefacere şi se bucură de înlesnirile prevăzute de legislaţie”. Altfel spus, activitatea de 
binefacere a persoanelor fizice şi juridice cade sub incidenţa Legii cu privire la filantropie şi 
sponsorizare.  

Aşadar, potrivit art. 21 alineat (2), cheltuielile agenţilor de publicitate nemijlocit legate de 
producerea şi difuzarea publicităţii sociale ar trebui să fie deduse din venitul impozabil, 
însă acest fapt nu este expres stabilit în legislaţia fiscală. Singura scutire de plată expres 
prevăzută în Codul fiscal, legată nemijlocit de difuzarea “publicităţii sociale” se conţine la 
Articolul 295 lit. e) Cod fiscal, care prevede: ”Se scutesc de plata taxei locale de plasare 
(amplasare) a publicităţii (reclamei) – producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de 
publicitate plasată pe trimiterile poştale”.  

Deşi art. 21 alineat (2) din Legea cu privire la publicitate prevede că producerea şi 
difuzarea gratuită a publicităţii sociale, precum şi transmiterea patrimoniului de către 
agenţii de publicitate pentru producerea şi difuzarea „publicităţii sociale” se consideră 
activitate de binefacere şi se bucură de înlesnirile prevăzute de legislaţie, în realitate, însă, 
nu există stimulente fiscale eficiente, precum nu există prevederi legale care ar favoriza 
efectiv producerea şi difuzarea „publicităţii sociale” de către producătorii şi difuzorii de 
publicitate socială, mai cu seamă, a persoanelor juridice cu scop lucrativ.  

Deci, condiţiile de recunoaştere a donaţiei nu pot stimula în deplină măsură şi nu pot 
încuraja adecvat filantropia și sponsorizarea, dat fiind că din venitul impozabil pot fi deduse 
doar donaţiile efectuate în beneficiul unui număr redus de potenţiali beneficiari.  

Difuzarea „publicităţii sociale” în mod gratuit trebuie să fie efectuată în temeiul unui 
document scris, în care să fie prevăzut clar că difuzarea publicităţii sociale gratuit are loc în 
cadrul unei activităţi de caritate. După aceasta, instituţia mediatică are dreptul să nu 
plătească TVA pentru serviciul respectiv. Posibil, parte din „publicitatea socială” poate fi 
„ajustată” la scopuri caritabile, dar nu toată, pentru că noţiunea de „publicitate socială” este 
mai largă decât noţiunea de caritate. Şi, dacă „publicitatea socială” nu urmăreşte scopuri 
de caritate, difuzarea ei în mod gratuit conduce la apariţia obiectului impozitării şi la plata 
impozitului din preţul de piaţă al acestui serviciu.  

Actuala legislaţie „impune” producătorii şi difuzorii/distribuitorii de „publicitate socială” 
care râvnesc înlesniri fiscale să se orienteze la mesaje/apeluri sociale care să întrunească 
rigorile pentru a fi calificate drept donaţii. Dacă donaţia nu poate fi confirmată, apar 
dificultăţi. Prestarea unui serviciu gratuit, cum ar fi difuzarea „publicităţii sociale” înseamnă, 
totuşi, cheltuieli din partea difuzorului. Aceste cheltuieli trebuie recuperate, direct sau 
indirect. Dacă ele sunt irecuperabile, difuzorul mai degrabă va refuza prestarea serviciului 
în mod gratuit, descurajând astfel și producătorul/furnizorul de „publicitate socială”.  

Dacă „publicitatea socială” este reglementată de Legea cu privire la publicitate, atunci în 
producerea şi difuzarea/distribuirea ei sunt implicaţi agenţi de publicitate. Potrivit art. 5, 
alineat (1) al respectivei legi, „Agenţi (furnizori, producători, difuzori) de publicitate sînt 
persoanele fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de 
organizare, care, prin metode artistice, tehnice sau psihologice, prezintă public, în modul 
stabilit informaţia publicitară despre mărfuri (servicii) în scopul formării cererii şi 
comercializării lor eficiente”. În sensul acestei prevederi, „publicitatea socială” trebuie să fie 
preocuparea altcuiva decât a agenţilor de publicitate.  

”Publicitatea socială”, potrivit  art. 21 al Legii cu privire la publicitate, şi art. 288 pct 9) al 
Codului fiscal, “nu are scop lucrativ şi urmăreşte obiective filantropice şi de importanţă 
socială”. Atestăm aici afirmaţii contrarii. Pe de o parte, “publicitatea socială” este un tip de 
publicitate şi, deci, urmează a fi reglementată de legislaţia cu privire la publicitate. Pe de 
altă parte, publicitatea socială “urmăreşte obiective filantropice” şi, deci, trebuie 



reglementată de legislaţia cu privire la filantropie. Excluderea “publicităţii sociale” din Legea 
cu privire la publicitate şi includerea şi reglementarea ei în altă lege ar soluţiona 
problemele existente la moment. Acest lucru ar fi cu atât mai îndreptăţit, cu cât şi Codul 
audiovizualului, în art. 22 alineat (5) prevede:  

„Publicitatea nu include:  
a) anunţurile de prezentare a propriilor programe de către radiodifuzor şi a produselor 

auxiliare ce decurg din acestea;  
b) anunţurile difuzate în mod gratuit în interesul public;  
c) apelurile la acţiuni de caritate;  
d) spoturile în susţinerea campaniilor naţionale de comunicare ce promovează mesaje 

sociale”.  
Prevederile din Codul audiovizualului, în spiritul Directivei serviciilor mass-media 

audiovizuale (DSMAV) 2010/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului1, afirmă că 
publicitatea comercială este altceva decât “publicitatea socială”. Totuşi, nu este clar, dacă 
anunţurile în interesul public difuzate în mod gratuit sau contra plată intră sau nu în limita 
celor 12 minute pe oră rezervate publicităţii comerciale.  

Pentru că sintagmele ”apeluri la acţiuni de caritate” şi ”spoturi în susţinerea campaniilor 
naţionale de comunicare ce promovează mesaje sociale” nu se regăsesc în alte acte 
legislative în vigoare, ele ar putea “migra” de rând cu altele fie în legislaţia ce 
reglementează filantropia şi sponsorizarea, fie într-un act normativ separat.  

“Publicitatea socială”, în esenţă, se deosebeşte prea mult de publicitatea comercială, 
pentru a fi reglementată de aceeaşi lege. Dat fiind faptul că furnizor de ”publicitate socială” 
poate fi și statul, care operează cu bani publici, apare necesitatea unor reglementări 
suplimentare în măsură să stabilească, pe de o parte, transparența resurselor utilizate și, 
pe de altă parte, reguli echitabile de distribuire a ”publicității sociale” pentru a evita cazurile 
de favorizare a unor mass-media în detrimentul altora.  

 
4.3. Practici de reglementare a „publicităţii sociale” în alte ţări  
În legislaţia din Lituania, Letonia şi Estonia lipseşte noţiunea de „publicitate socială”. 

Din acest motiv difuzorii/distribuitorii de mesaje sociale pot să le identifice drept publicitate 
comercială, chiar dacă publicitatea este definită ca informaţie sau activitate menite să 
sporească popularitatea sau cererea unui produs sau al unui serviciu. Altfel spus, mass-
media instituie reguli proprii de joc.  

În legea cu privire la publicitate, din Armenia, nu este definită în mod separat 
„publicitatea socială”. Totuşi, în art. 13. sunt câteva referiri legate de atare mesaje. Astfel, 
publicităţii sociale care reflectă interesele naţionale în domeniul sănătăţii naţiunii, pro 

blemele ecologice şi 
 
problemele protecţiei sociale, trebuie să-i fie alocate nu mai puţin de 5% din volumul 

anual de emisie, pe baze comerciale.  
În Legea Republicii Belarus cu privire la publicitate (februarie 1997, art. 2), 

„publicitatea socială” este definită drept „informaţie a organelor de stat referitoare la modul 
sănătos de viaţă, protejarea sănătăţii, păstrarea naturii, economisirea resurselor 
energetice, profilaxia infracţiunilor, protecţia socială şi securitatea populaţiei, care nu 
poartă caracter comercial”. Altfel spus, publicitate socială poate fi doar o anumită 
informaţie parvenită de la stat.  

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:RO:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:RO:PDF


A încasa bani pentru plasarea publicităţii sociale, potrivit art. 4, este interzis. 
Difuzorii/distribuitorii de publicitate socială, care sunt organizaţii mediatice, pot plasa 
publicitatea socială oferită de furnizorii de publicitate în limitele a 5% din volumul/spaţiul 
anual de emisie/suprafaţă tipărită.  

În legislaţia Ucrainei nu există o definiţie clară a „publicităţii sociale”. În acelaşi timp, art. 
2 din Legea cu privire la publicitate (1998), stipulează că acţiunile legii nu se răsfrâng 
asupra relaţiilor juridice legate de informaţia care reflectă evenimentele sociale, iar art. 11 
dă definiţia informaţiei publicitare sociale care, în esenţă, coincide cu definiţia „publicităţii 
sociale” din legea respectivă a Republicii Belarusi. În asemenea informaţii nu este admisă 
indicarea concretă a produselor şi a producătorilor.  

Difuzorii/distribuitorii de informaţie publicitară socială, activitatea cărora este finanţată 
integral sau parţial de la bugetul de stat, sunt obligaţi să plaseze gratuit informaţia 
publicitară socială parvenită de la organele de stat în limitele a cel puţin 5% din 
volumul/spaţiul rezervat publicităţii.  

Difuzorii/distribuitorii de informaţie publicitară socială, activitatea cărora este finanţată 
integral sau parţial din bugetul de stat sau din bugetele locale, sunt obligaţi să ofere tarife 
preferenţiale la difuzarea informaţiei publicitare sociale parvenite de la instituţii de 
învăţământ, cultură, medicale care sunt întreţinute din bugetele locale, precum şi de la 
organizaţiile filantropice.  

Persoanele care produc şi difuzeză gratuit informaţia publicitară socială şi persoanele 
care transferă patrimoniul lor şi mijloace financiare către alte persoane în aceste scopuri 
beneficiază de înlesnirile prevăzute de legislaţia Ucrainei cu privire la activitatea de 
binefacere.  

În Rusia, potrivit  art. 149 din Codul fiscal, completat în anul 2011 cu subpunctul 32, 
este prevăzut că activităţile enumerate în respectivul subpunct nu sunt impozitate dacă 
respectă una din următoarele rigori pentru publicitatea socială:  

- în publicitatea socială difuzată în programele radio, durata anunţului despre sponsori 
nu va depăşi trei secunde;  
- în publicitatea socială, difuzată în programe televizate, durata anunţului despre 
sponsori nu va depăşi trei secunde şi dacă anunţului îi sunt rezervate nu mai mult de 
şapte procente din suprafaţa cadrului video;  
- în publicitatea socială difuzată prin alte mijloace, durata anunţului despre sponsori nu 
va depăşi 5% a suprafeţei/spaţiului publicitar.  

Rigorile instituite în acest subpunct nu se referă la anunţurile în publicitatea socială 
despre organele puterii de stat şi despre autorităţile publice locale, despre organizaţiile 
necomerciale cu profil social, despre persoane fizice în dificultate sau care necesită 
tratament, în scopul ajutorării lor prin intermediul actelor de binefacere.  

Organizaţiile care produc şi difuzează în mod gratuit publicitate socială sunt scutite de 
plata TVA pentru aceste activităţi.  

Altă modificare în Codul fiscal al Federaţiei Ruse, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2012, a 
fost operată în art. 264, completat cu un nou subpunct (48-4), care prevede că din sumele 
cheltuite pentru producerea sau difuzarea publicităţii sociale fără recompensă pentru 
comanditar, producătorul şi difuzorul sunt scutiţi de impozitul pe venit.  

În Legea federală cu privire la publicitate, de asemenea, au fost operate schimbări. De 
exemplu, dacă anterior sponsorii puteau fi amintiţi în publicitatea socială fără nicio limită, 
acum, potrivit pct. 5-6 din art. 10 al legii № 38-F3, în publicitatea socială, difuzată:  

- în programele radio – durata anunţării sponsorilor nu poate depăşi 3 secunde;  
- în programele televizate – durata nu poate depăşi 3 secunde, iar unui asemenea 
anunţ i se va rezerva nu mai mult de 7% din suprafaţa cadrului video;  



- prin alte mijloace – anunţului nu i se va rezerva mai mult de 5% din suprafaţa/spaţiului 
publicitar.  

Limitele amintite nu se referă la organele puterii de stat, la autorităţile publice locale, la 
organele  municipale care nu intră în structura organelor publice locale.  

Responsabilitatea pentru încălcarea noilor prevederi ale legii (№ 115-F3) revine 
difuzorilor/distribuitorilor de publicitate.  

În Georgia, art. 12 al Legii cu privire la publicitate (în redacţia legii din 24 decembrie 
1999), prevede:  

- publicitatea socială reprezintă obiectul intereselor sociale şi de stat, este orientată 
spre atingerea scopurilor caritabile, de protejare a vieţii, sănătăţii şi averii populaţiei, 
precum şi spre protecţia mediului ambiant. Permisiunea pentru plasarea şi 
difuzarea/distribuirea publicităţii sociale, în funcţie de caracterul ei, o au organele de 
stat şi autorităţile publice locale corespunzătoare;  
- în publicitatea socială nu pot fi amintite/indicate organizaţiile comerciale şi 
întreprinzătorii individuali, mărcile concrete de mărfuri (modele, articole), precum şi 
mărcile concrete de mărfuri (modele, articole), care reprezintă rezultatul activităţilor 
suplimentare de întreprinzător ale organizaţiilor necomerciale;  
- activitatea persoanelor fizice şi juridice de producere şi difuzare gratuită a publicităţii 
sociale, precum şi transmiterea, în aceste scopuri, a patrimoniului, inclusiv a surselor 
pecuniare, altor persoane fizice şi juridice, se consideră activitate de binefacere, pentru 
care legislaţia Georgiei prevede înlesniri;  
- organizaţiile care difuzează/distribuie publicitatea, activitatea cărora este finanţată 
total sau parţial din bugetul de stat, sunt obligate să plaseze în mod gratuit publicitatea 
socială, prezentată de organul de stat, în volum de nu mai puţin de 5% din 
timpul/spaţiul anual rezervat publicităţii.  

În legislaţia României lipseşte noţiunea de „publicitate socială”, dar există reglementări 
cu privire la publicitatea cu caracter social în actele Consiliului Român pentru Publicitate, 
conceput ca unic organism de autoreglementare, cu scopul de a reprezenta interesele 
industriei de publicitate în relaţia cu autorităţile şi cu consumatorii.  

Codul de practică în publicitate, elaborat de RAC, la Capitolul III – Publicitatea cu 
caracter social, introduce o noţiune nouă de Publicitate-Apel. Publicitatea-Apel constituie 
mesajele menite să solicite, direct sau indirect, o contribuţie voluntară în bani, bunuri sau 
servicii de orice fel prin iniţiative destinate să trezească interesul şi conştiinţa publicului.  

Cu referire la campaniile sociale, Legea Audiovizualului (în vigoare din 11 iulie 2002), în 
art. 35 alineat (3), conţine o singură reglementare: ”Publicitatea nu include anunţurile de 
interes public şi apelurile în scopuri caritabile transmise în mod gratuit”. O decizie a 
Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) din aprilie 2006 privind codul de reglementare 
a conținutului audiovizual (articolul 116 (2)) stabileşte: ”Este interzisă difuzarea anunţurilor 
de interes public şi a apelurilor în scopuri caritabile prin care se promovează produse sau 
servicii”.  

Marea Britanie ocupă poziţia de lider între ţările UE în domeniul publicităţii cu mesaj 
social. De coordonarea activităţilor legate de publicitate se ocupă aşa-numitul Oficiu 
Central pentru Informaţii (COI), format în 1946 în locul ministerului Propagandei. Oficiul are 
un buget anual care îi permite să promoveze politici de comunicare eficiente şi să nu caute 
sponsori. Mesajele sociale găsesc susţinere largă atât din partea statului, cât şi din partea 
sectorului comercial şi necomercial. Marea Britanie dispune de centre de pregătire a 
specialiştilor în domeniul „publicităţii sociale”. Funcţionează eficient mecanismele de 
evaluare a impactului produs de campaniile sociale asupra populaţiei.  



Deşi COI funcţionează pe lângă guvernul britanic, el nu reprezintă o structură politică – 
este un centru independent de marketing care coordonează activităţile structurilor 
guvernamentale în domeniul comunicării şi relaţiilor cu agențiile de publicitate.  

Guvernul este comanditarul „publicităţii sociale” şi o finanţează din buget. Celelalte 
aspecte sunt elucidate prin mecanisme de autoreglementare a industriei publicităţii. Statul 
nu încearcă să oblige mass-media să difuzeze în mod gratuit mesajele sociale. Acest lucru 
se referă şi la agenţiile de publicitate. COI nu le obligă să lucreze neremunerat, dar nici nu 
achită onorarii exagerate. Tarifele sunt cele standard, existente pe piaţă. În acest sens, 
pentru mass-media COI este un client ca şi toţi furnizorii de publicitate comercială. Totuşi, 
în Marea Britanie este prestigios să îndeplineşti o comandă guvernamentală.  

În Germania nu există acte normative care ar defini “publicitatea socială” sau care ar 
reglementa producerea şi difuzarea/distribuirea ei. În pofida acestui fapt, activităţile cu 
caracter social sunt instituţionalizate şi reprezintă un mecanism eficient de promovare a 
politicilor sociale. Politica de stat în Germania este orientată spre iniţiativele societăţii civile, 
iar relaţiile între stat şi societatea civilă sunt concepute şi percepute ca relaţii dintre 
partener şi investitor, statul finanţând masiv proiectele sociale pe care le consideră 
importante.  

În Germania, companiile din industria publicităţii, care produc, difuzează, cercetează 
piaţa publicităţii etc., fac parte din aşa-numita ”Uniune centrală a publicităţii germane” 
(ZAW), creată încă în 1949. Uniunea coordonează întreaga activitate cu referire la 
publicitate, inclusiv a celei cu mesaj social şi reprezintă membrii ei în dialogul cu autorităţile 
publice federale şi locale. Astfel, dacă guvernul decide să desfăşoare o campanie socială, 
se adresează Uniunii, iar aceasta, în mod independent, planifică şi realizează campania.  

În Germania statul acoperă până la 75% din costurile legate de producere şi difuzare a 
publicităţii cu caracter social.  

În SUA, istoria publicităţii cu mesaj social începe în 1906, de când s-au făcut auzite 
apelurile de a proteja cascada Niagara. În 1916 este creat aşa-numitul Consiliu pentru 
informaţie socială care, în 1942, este redenumit în Consiliu pentru publicitate. Anume acest 
organism are în atribuţiile sale coordonarea publicităţii, în general, şi a celei cu mesaj 
social, în particular.  

Consiliul pentru publicitate a devenit intermediarul între stat, organizaţii comerciale şi 
necomerciale, şi auditoriu. Consiliului îi revine meritul unor cercetări fundamentale de 
influenţă a publicităţii cu caracter social asupra diferitor categorii de populaţie. Anume 
respectivele cercetări au demonstrat cât de eficientă este publicitatea cu mesaj public 
pentru sănătatea societăţii.  

În legislaţia americană nu se regăsesc nici definiţia publicităţii cu mesaj social,i nici 
principiile sau modul în care trebuie să fie identificată. Definiţia a fost dată de către 
Consiliul pentru publicitate. Astfel, de regulă, „publicitatea socială” este cea care serveşte 
intereselor societăţii și are scopul să atragă atenţia asupra necesităţii de soluţionare a 
problemelor sociale importante, să stimuleze schimbări în comportamentul sau în 
atitudinea societăţii faţă de problemele în cauză.  

Consiliul pentru publicitate, încă în anul 1942, a elaborat criterii de identificare a 
informaţiei care poate fi definită drept "public service announcement" – PSA. Astfel, 
campaniile sociale, pentru a fi recunoscute ca atare, trebuie să întrunească anumite rigori:  

- să fie sponsorizate de către organizaţii necomerciale, business, persoane fizice sau 
structuri statale;  
- să fie necomerciale, nepartinice şi neconfesionale;  
- să fie relevante la nivel naţional;  
- să fie difuzate/distribuite în timpul/spaţiul oferit ca donaţie.  



Campania socială nu poate fi desfăşurată în scopul influențării vreunui act legislativ.  
Anunţurile de interes public sunt difuzate/distribuite, de regulă, în mod gratuit. Totuşi, 

unele organizaţii necomerciale plătesc difuzarea/distribuirea „publicităţii sociale” pentru a 
putea controla graficul plasării în emisiile radio/tv sau în paginile de ziar. Cheltuielile legate 
de producerea şi de promovarea "public service announcement" (PSA), de regulă, sunt 
suportate de producători.  

Anual, Consiliul pentru publicitate decernează premii pentru liderii domeniului (Public 
Service Award) şi pentru reprezentanţii mass-media (Silver and Gold Bells), ca 
recunoaştere a activismului şi generozităţii în promovarea mesajelor sociale. O dată la doi 
ani, Consiliul desfăşoară instruiri de profil pentru reprezentanţi ai organizaţiilor 
necomerciale şi ai organelor statale.  

 
4.4. Publicitatea electorală și publicitatea politică  
Legea cu privire la publicitate nu are ca obiect de reglementare publicitatea politică: „(1) 

Prezenta lege se aplică pe teritoriul Republicii Moldova în toate sferele de activitate în 
domeniul publicităţii, cu excepţia publicităţii politice şi informaţiilor ce nu ţin de activitatea 
de întreprinzător” (art. 3 alin.(1)). În contextul publicității politice, potrivit legislației și 
practicii din țara noastră, trebuie să facem distincție între publicitatea electorală și 
publicitatea politică din perioada preelectorală (postelectorală).  

Publicitatea electorală este reglementată, în mod tradițional, de Codul Electoral al 
Republicii Moldova, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de 
informare în masă (se aprobă de Comisia Electorală Centrală, pentru fiecare scrutin, un 
regulament distinct) și Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale şi de 
promovare politică pe panourile publicitare. Codul Electoral al Republicii Moldova și 
regulamentele respective au ca obiect de reglementare publicitatea electorală, cel mult, în 
perioada de timp cuprinsă între ziua aducerii la cunoştinţa publicului a datei alegerilor şi 
ziua în care rezultatele finale ale alegerilor sunt confirmate de către organele competente. 
Datorită practicii încetățenite pe parcursul a două decenii în acest domeniu, reglementările 
instituite au fost recunoscute de toți „actorii electorali”, inclusiv mass-media și concurenții 
electorali.  

O situație diferită se atestă în ceea ce privește reglementarea publicității politice în 
perioada dintre alegeri (perioada preelectorală/postelectorală). Deși publicitatea politică, 
reglementată de Codul electoral, este permisă doar în perioade/campanii electorale, în 
realitate există destule cazuri, când atare publicitate a apărut după sau înainte de alegeri. 
Au devenit tradiționale, spre exemplu, spoturile publicitare ale partidelor politice și/sau 
liderilor acestora cu ocazia sărbătorilor oficiale și religioase, sau lansării unor campanii 
pretins sociale. Consecințe nu au urmat, deoarece reglementările clare și exacte în 
domeniu lipsesc cu desăvârșire. Chiar dacă majoritatea unor astfel de spoturi au avut 
caracter/conținut de publicitate politică, bănuim că au fost plasate/difuzare într-un regim 
juridic identic cu cel al publicității comerciale. Pentru a clarifica lucrurile, sunt necesare 
modificări/completări ale legislației naționale, care ar stabili fie interzicerea publicității 
politice/electorale în alte perioade decât cele electorale, fie condițiile de plasare/difuzare a 
unei atare publicități în perioadele preferate de furnizorul de publicitate. Deocamdată, nici 
difuzorii, nici furnizorii (partide politice) nu și-au manifestat ferm interesul pentru asemenea 
reglementări.  

 
4.5. Legislația cu privire la publicitate  
Art. 2 din Legea cu privire la publicitate prevede: „Legislaţia cu privire la publicitate 

include Constituția Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, tratatele 



internaţionale la care Republica Moldova este parte, decretele Preşedintelui Republicii 
Moldova, hotărîrile şi ordonanţele Guvernului şi alte acte normative adoptate în 
conformitate cu acestea”. Suntem în prezența unor numeroase prevederi defectuoase, 
datorate în mare parte viziunii și practicii depășite, care au stat la baza adoptării Legii cu 
privire la publicitate în anul 1997.  

În articolul „Legislaţia cu privire la publicitate” din legea cadru (generală) în domeniu, 
urmează:  

- a se enumera expres denumirile actelor legislative care constituie legislaţia cu privire la 
publicitate, numărul cărora nu este mare;  

- a se include, în contextul legislaţiei cu privire la publicitate, Codul audiovizualului al 
Republicii Moldova și deciziile normative ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului;  

- a se examina necesitatea și/sau oportunitatea excluderii ori păstrării hotărârilor 
Parlamentului Republicii Moldova și decretelor Președintelui Republicii Moldova, în calitate 
de acte ce pot face parte din legislaţia cu privire la publicitate;  

- a se include, în conformitate cu art. 32 alin.(1)-(2) și art. 39 lit.b) din Legea concurenței 
nr.183/2012, în categoria legislaţia cu privire la publicitate, deciziile normative ale 
Consiliului Concurenței.  

 
4.6. Legislația cu privire la publicitate și legislația audiovizuală  
În art. 8, art.13, art.19 și altele din Legea cu privire la publicitate sunt consacrate o serie 

de prevederi privind publicitatea audiovizuală. Majoritatea acestor prevederi se regăsesc și 
în Codul audiovizualului al Republicii Moldova. În practică, reprezentanții din domeniul 
audiovizualului ignoră Legea cu privire la publicitate, deși ea conține cel puțin o prevedere, 
care nu se regăsește în Codul audiovizualului: „Publicitatea privind una şi aceeaşi marfă 
(lucrare, serviciu), precum şi unul şi acelaşi furnizor de publicitate se permite nu mai mult 
de două ori, cu o durată totală de pînă la două minute, pe parcursul unei ore de emisie pe 
un canal de frecvenţă” (art. 13 alin.(8)). Pe parcursul anilor, această prevedere a 
reprezentat o adevărată „găselniță” în eforturile membrilor CCA de a depista încălcările 
legislației în vigoare de către radiodifuzori și a aplica sancțiuni.  

Posibil, prevederea în cauză era necesară în anul 1997, când pe piața audiovizualului 
funcționa un număr redus de radiodifuzori, piața publicității era în proces de formare și nu 
exista un măsurător de audiență al televiziunilor. În condițiile de astăzi, însă, prevederea 
pare a fi depășită. În toate situațiile, totuși, considerăm oportun de a indica, ora  când 
începe emisia, pentru a evita confuziile. Totodată, considerăm preferabilă sistematizarea 
prevederilor care se referă la publicitatea audiovizuală într-o singură lege – Codul 
audiovizualului al Republicii Moldova.  

Propuneri de modificare a legislației cu privire la publicitate:  
- a se exclude din Legea cu privire la publicitate prevederile speciale care au ca obiect 

publicitatea audiovizuală și, în caz de necesitate, a se completa Codul audiovizualului al 
Republicii Moldova;  

- a se exclude prevederea din art.13 alin.(8). al Legii cu privire la publicitate  
 
4.7. Publicitatea în publicațiile periodice publice  
Articolul 14 din Legea cu privire la publicitate, intitulat „Publicitatea în presa periodică”, 

instituie cota maximă a volumului publicității în publicațiile periodice finanțate de la bugetul 
de stat: „Publicitatea în publicaţiile periodice finanţate de la bugetul de stat, altele decît cele 
specializate în informaţii şi materiale cu caracter publicitar, nu trebuie să depăşească 30% 
din volumul unui număr al ediţiei”. Se pare că intenția legislatorului a fost de a institui 
condiții de concurență loială între publicațiile periodice publice și publicațiile periodice 



private și, totodată, instituirea unor cerințe de utilizare a banilor publici în domeniul presei 
scrise. Astăzi, însă, suntem în situația de a constata caracterul defectuos și depășit de timp 
al acestei prevederi.  

Pe de o parte, această prevedere sugerează: a) lipsa interdicției înființării publicațiilor 
periodice publice cu caracter publicitar (în care volumul publicității este între 30%-100%), 
b) posibilitatea finanțării de la bugetul de stat a publicațiilor periodice private.  

Pe de altă parte, prevederea respectivă este inaplicabilă în cazul unei publicații 
periodice având ca fondator statul (publicație periodică înființată pe bani publici) și care, 
temporar, nu este „finanțată de la bugetul de stat”. Pentru acest ultim caz menționăm 
exemplul Întreprinderii de Stat „Moldpres”, care editează Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. Această întreprindere nu a fost inclusă în Anexa nr.6 Lista autorităţilor şi 
instituţiilor publice la autogestiune, întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni ce 
primesc mijloace financiare de la bugetul public național din Legea bugetului de stat pe 
anul 2016 a Republicii Moldova și, respectiv, pe parcursul anului 2016 nu este finanțată de 
la bugetul de stat. În consecință, prevederea art.14 din Legea cu privire la publicitate nu 
este aplicabilă în acest caz, iar volumul informaţiilor şi materialelor cu caracter publicitar 
pot să depăşească 30% din volumul unui număr al ediţiei.  

Propuneri de modificare a legislației cu privire la publicitatea în publicațiile periodice 
publice:  

- a se racorda terminologia („presă periodică”, „publicaţiile periodice finanţate de la 
bugetul de stat”) și prevederile legislației cu privire la publicitate la terminologia („publicaţie 
periodică”, „publicaţie periodică publică”) și prevederile Legii Republicii Moldova 
nr.221 din 17.09.2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice;  

- în calitate de regulă generală, a se păstra cota-parte (din volumul unui număr al ediţiei) 
a spațiului maxim, care poate fi oferit publicității (comerciale și necomerciale) în publicațiile 
periodice publice;  

- a se institui cota-parte (din volumul unui număr al ediţiei) a spațiului maxim, care poate 
fi oferit publicității comerciale în publicațiile periodice publice. În opinia noastră, această 
cotă-parte nu trebuie să depăşească 10%, fapt care va putea contribui la: a) garantarea, în 
condiţiile pluralismului politic, a libertăţii de exprimare şi a accesului populaţiei la informaţie, 
fapt ce ar contribui la libera formare a opiniei publice; b) consolidarea independenţei 
editoriale şi de creaţie a publicaţiilor periodice; c) armonizarea proporţiilor proprietăţii 
publice cu funcţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale; d) dezvoltarea 
concurenţei în domeniul publicaţiilor periodice; e) atragerea de investiţii şi asigurarea unui 
management eficient în domeniul publicaţiilor periodice;  

- a se institui interdicția publicării publicității politice în publicațiile periodice publice, cu 
excepția publicității electorale;  

- a se institui cota-parte (din volumul unui număr al ediţiei) a spațiului maxim, care poate 
fi oferit publicității electorale în publicațiile periodice publice. În opinia noastră, această 
cotă-parte nu trebuie să depăşească 10%;  

- a se institui cota maximă a volumului publicității necomerciale în publicațiile periodice 
publice. În opinia noastră, această cotă-parte nu trebuie să depăşească 10%;  

- a se exclude cota maximă din volumul unui număr al ediţiei, care poate fi oferită 
publicității comerciale și necomerciale în publicațiile periodice private.  

 
V. NECESITATEA IMPLEMENTĂRII LEGISLAȚIEI EUROPENE ÎN DOMENIU  

Publicitatea poate afecta atât situația economică a comercianților și consumatorilor, cât 
și concurența în cadrul pieței interne a fiecărui stat. Este evident că în condițiile de astăzi 
publicitatea din statele europene depășește frontierele, fapt pentru care are un efect 



(in)direct și asupra pieței Republicii Moldova. Diferențele între legislația statelor europene 
în domeniul publicității împiedică realizarea de campanii publicitare în afara granițelor 
naționale, afectând libera circulație a mărfurilor și a prestării de servicii.  

Directivele adoptate de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene reprezintă 
acte, prin care se instituie reglementări minime și obligatorii pentru statele membre ale 
Uniunii Europene. Nefiind membră a Uniunii Europene, Republica Moldova nu are 
(deocamdată) obligația expresă de a respecta și implementa prevederile directivelor 
europene. Trebuie să recunoaștem, însă, că este în interesul țării noastre să înlăture rapid 
și eficient impedimentele și obstacolele, care stau în calea integrării europene a Republicii 
Moldova.  

În perspectiva determinării impedimentelor și obstacolelor în procesul de integrare 
europeană a Republicii Moldova, în continuare ne propunem să examinăm legislația 
națională cu privire la publicitate prin prisma standardelor și cerințelor europene în 
domeniu, în vederea determinării lacunelor și neconcordanțelor. Evidențierea unor astfel 
de lacune și neconcordanțe poate reprezenta o contribuție reală în modernizarea legislației 
naționale în domeniu, în consolidarea și dezvoltarea domeniului publicității din țara noastră, 
precum și racordarea acestuia la piața publicitară comunitară. Totodată, cercetarea ar 
putea preveni inițiativele legislative contrare standardelor, rigorilor și bunelor practici 
europene în domeniu.  

Procesul de implementare a legislației europene în legislația națională implică, totodată, 
și racordarea terminologiei din legislația națională la terminologia europeană.  

 
5.1. Directiva privind publicitatea înșelătoare și comparativă  

Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind publicitatea înșelătoare și comparativă a fost adoptată în vederea stimulării 
concurenței, între furnizorii de bunuri și servicii în beneficiul consumatorilor, și are ca scop 
„și stabilirea condițiilor în care publicitatea comparativă este permisă” (art.1). Directiva 
2006/114/CE definește publicitatea comparativă în calitate de „publicitate care identifică în 
mod explicit sau implicit un concurent sau bunuri ori servicii oferite de acesta” (art.2) și 
implică instituirea, la nivel european, atât a unor reglementări uniforme privind forma și 
conținutul publicității comparative, cât și a condițiilor armonizate pentru utilizarea 
(diseminarea) publicității comparative.  

Examinată și în calitate de mijloc legitim de informare a consumatorilor, art.4 din 
Directiva 2006/114/CE, permite publicitatea comparativă în cazul în care sunt îndeplinite 
următoarele condiții: a) nu este înșelătoare […]; b) compară bunuri sau servicii care 
răspund acelorași nevoi sau sunt destinate acelorași scopuri; c) compară, în mod obiectiv, 
una sau mai multe caracteristici esențiale, relevante, verificabile și reprezentative ale 
respectivelor bunuri sau servicii, care pot include și prețul; d) nu discreditează sau 
denigrează mărcile, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activități 
sau situația unui concurent; e) în cazul produselor cu denumire de origine, se referă în 
fiecare caz la produse cu aceeași denumire; f) nu profită în mod neloial de reputația unei 
mărci, a unei denumiri comerciale sau a altor semne distinctive ale unui concurent ori a 
denumirii de origine a produselor concurente; g) nu prezintă bunuri sau servicii ca imitații 
sau reproduceri ale bunurilor sau serviciilor purtând o marcă sau o denumire comercială 
protejată; h) nu creează confuzie între comercianți, între persoana care își face publicitate 
și un concurent sau între mărci, denumiri comerciale, alte semne distinctive, bunuri sau 
servicii ale persoanei care își face publicitate și cele ale unui concurent.”  

Art.9 lit.b) și alin.(2) din Legea cu privire la publicitate interzice, în calitate de publicitate 
neonestă, publicitatea care „conţine comparaţii incorecte ale mărfurilor cărora li se face 



publicitate cu mărfuri similare ale altui agent economic, precum şi afirmaţii sau imagini care 
lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională a concurentului”. La prima vedere, 
această cerință nu instituie o interdicție expresă privind dreptul de a utiliza publicitatea 
comparativă.  

La nivel practic, însă, sintagmele „comparații incorecte” și „precum şi afirmaţii sau 
imagini care lezează […] reputaţia profesională a concurentului” duc la imposibilitatea 
utilizării publicității comparative. Pe de o parte, sintagma „comparații incorecte” nu este 
însoțită de careva criterii de determinare și, în consecință, semnificația ei urmează a fi 
determinată de către instanța de judecată. Pe de altă parte, legea nu instituie nici criteriul 
caracterului fals al informației care lezează reputaţia profesională a concurentului, fapt 
pentru care afirmațiile din publicitate „maiourile produse de SRL ABC sunt de o calitate mai 
înaltă decât maiourile produse de concurentul nostru de pe piața din Republica Moldova, 
dar au un preț de două ori mai mic” pot fi constatate ca lezante, chiar și dacă sunt 
adevărate.  

Posibilitatea de a utiliza publicitatea comparativă în țara noastră scade și mai mult în 
contextul prevederii art.8 alin.(10) din Legea cu privire la publicitate: „Nu se permite 
publicitatea cu folosirea neautorizată a simbolicii de stat, a denumirilor sau a abrevierilor de 
firme, companii, întreprinderi, instituţii şi organizaţii.” Este evident că această prevedere 
este in contradicție cu însăși spiritul noțiunii de publicitate comparativă din Directiva 
2006/114/CE: „publicitate care identifică în mod explicit sau implicit un concurent sau 
bunuri ori servicii oferite de acesta”.  

În opinia noastră, prevederea art.13 alin.(7) lit.a) din Legii Republicii Moldova 
nr.105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, în condițiile din Republica Moldova 
reprezintă doar o transpunere a prevederii din art.6 §(2) lit.(a) din Directiva 2006/114/CE și 
nu reprezintă o consacrare a dreptului de a utiliza publicitatea comparativă.  

Deci, legislația cu privire la publicitate urmează a fi completată și revizuită în vederea:  
- consacrării noțiuniunilor de publicitate înșelătoare și publicitate comparativă; definirii 

acestora și instituirii dreptului de a utiliza publicitatea comparativă;  
- instituirii cerințelor armonizate la nivel european privind forma și conținutul publicității 

comparative, precum și condițiile de utilizare a acesteia;  
- instituirii interdicției privind utilizarea publicității înșelătoare; consacrării sancțiunilor 

pentru nerespectarea interdicției;  
- instituirii, în caz de necesitate, a unor reglementări având ca obiect: asigurarea unei 

protecții sporite a comercianților, concurenților și consumatorilor, în cazul utilizării 
publicității înșelătoare; instituirea unor interdicții sau limitări privind utilizarea comparațiilor 
în publicitatea serviciilor profesionale etc.  

 
5.2. Directiva privind practicile comerciale neloiale  
Armonizarea legislației naționale cu prevederile Directivei 2005/29/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr.2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”) a 
constituit obiect de preocupare a Parlamentului Republicii Moldova, în contextul adoptării 
Legii Republicii Moldova nr.140 din 28.07.2011 pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative2.  

                                                 
2 Legea Republicii Moldova 140/2011 este în vigoare din 01.01.2012.  



Noul preambul al Legii Republicii Moldova nr.105 din 13.03.2003 privind protecţia 
consumatorilor, modificată și completată substanțial prin Legea nr.140/2011, prevede: 
„Prezenta lege stabileşte bazele juridice pentru protejarea de către stat a persoanelor în 
calitatea lor de consumatori şi transpune Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de 
pe piaţa internă faţă de consumatori şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, 
a directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale 
Consiliului şi Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 149/22 din 11 iunie 
2005”. Cele mai importante novații, incluse în Legea privind protecţia consumatorilor în 
vederea transpunerii reglementărilor europene în legislația națională în materie de 
publicitate, se regăsesc în art.13.  

Regăsim, deci, chiar și cu titlu de excepție, reglementări europene în materie de 
publicitate transpuse în legislația Republicii Moldova privind protecția consumatorilor. 
Totodată, atestăm lipsa eforturilor privind revizuirea legislației naționale cu privire la 
publicitate, în vederea armonizării acesteia cu normele europene uniforme și consacrarea 
terminologiei comunitare în domeniu.  

În procesul de armonizare a legislației naționale cu reglementările europene în domeniu, 
se impune nu doar transferarea textelor directivelor europene în legile naționale, ci și 
instituirea unor mecanisme și norme aplicabile, la nivel practic. Astfel, cu titlu de exemplu, 
menționăm prevederea art.15 alin.(1) din Legea privind protecţia consumatorilor: „Ţinînd 
cont de toate interesele implicate şi, în special, de interesul public, instanţele judecătoreşti 
competente sau Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor: […] c) solicită prezentarea de 
către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în termen de 5 zile lucrătoare, a datelor de 
identificare a persoanelor fizice sau juridice implicate în realizarea publicităţii audiovizuale, 
considerată a fi o practică comercială incorectă, precum şi a unei copii a materialului 
publicitar difuzat.” Să nu fi știut legislatorul național, în 2011, an al consacrării acestei 
prevederi, cu ce se ocupă Consiliul Coordonator al Audiovizualului? Identificarea 
persoanelor fizice și/sau juridice „implicate în realizarea publicităţii audiovizuale” nu 
reprezintă o obligație a acestei autorități. La nivel practic, nici chiar radiodifuzorii nu sunt 
obligați să cunoască aceste persoane.  

Legislația cu privire la publicitate urmează a fi revizuită în vederea:  
- armonizării legislației naționale cu prevederile Directivei 2005/29/CE;  
- consacrării reglementărilor necesare și suficiente, în vederea implementării normelor 

europene uniforme în domeniu;  
- consacrării terminologiei și noțiunilor europene, în vederea asigurării securității juridice.  
 
5.3. Directiva privind publicitatea și sponsorizarea în favoarea produselor din 

tutun  
Directiva 2003/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind 

armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în 
materie de publicitate și sponsorizare în favoarea produselor din tutun „are ca scop 
asigurarea liberei circulații a mijloacelor de informare în cauză și a serviciilor aferente 
acestora și eliminarea obstacolelor din calea funcționării pieței interne” (art.1). În vederea 
atingerii acestui scop, prin Directiva 2003/33/CE au fost instituite reglementări armonizate 
la nivel european, având ca obiect: a) publicitatea în favoarea produselor din tutun și la 
promovarea acestora în publicațiile periodice, în emisiunile de radio, în cadrul serviciilor 
societății informaționale și b) sponsorizarea în domeniul tutunului, inclusiv prin distribuția 
gratuită de produse din tutun. Prin instituirea acestor reglementări s-a urmărit înlăturărea 



diferențelor dintre legislațiile interne ale statelor membre, ce au ca efect creșterea 
barierelor în calea liberei circulații între statele membre a produselor și/sau a serviciilor 
care servesc drept suport pentru astfel de publicitate sau sponsorizare.  

Cele mai importante obiective/reglementări urmărite/instituite prin Directiva 2003/33/CE 
sunt: a) extinderea interdicției de difuzare a publicității, prevăzută în art.15 din Convenţia 
Europeană cu privire la Televiziunea Transfrontalieră doar pentru domeniul televiziunii, 
către întreaga mass-media și Internet („serviciile societății informaționale”) și b) instituirea 
interdicției privind sponsorizarea manifestărilor sau a activităților în care sunt implicate sau 
care se desfășoară în mai multe state membre sau care au alte efecte transfrontaliere. La 
nivel legislativ, aceste obiective au constituit obiect al Legii Republicii Moldova nr.124/2015 
privind modificarea şi completarea unor acte legislative.  

În vederea implementării primului obiectiv al Directivei 2003/33/CE, art.19 alin.(2) din 
Legea cu privire la publicitate are următoarea redacție: „Se interzice orice formă, directă 
sau indirectă, de publicitate în favoarea produselor din tutun, inclusiv publicitatea la radio şi 
televiziune, în presa scrisă, în serviciile cinematografice şi video, prin Internet, cu utilizarea 
reţelelor telefonice şi telegrafice, ceea ce include, dar nu se reduce la publicitatea 
exterioară şi cea din interiorul spaţiilor publice închise şi semiînchise, în special,, 
publicitatea în exteriorul şi interiorul locurilor de vînzare angro şi cu amănuntul a produselor 
din tutun şi publicitatea în localurile în care se prestează servicii, publicitatea în sau pe 
mijloacele de transport şi prin intermediul trimiterilor poştale, precum şi publicitatea pe 
accesoriile pentru fumat”.  Aplicabilitatea acestei prevederi poate fi pusă în discuție, din 
moment ce atestăm cazuri de genul celui din poza alăturată.  

 

 
 
Directiva 2003/33/CE formulează cel de-al doilea obiectiv foarte clar: „Sponsorizarea 

manifestărilor sau a activităților în care sunt implicate sau care se desfășoară în mai multe 
state membre sau care au alte efecte transfrontaliere este interzisă” (art. 5). Pentru 
evitarea oricăror confuzii, în art. 2 al Directivei 2003/33/CE a fost consacrată și definiția: 
„„sponsorizare” înseamnă orice contribuție publică sau privată la orice manifestare, 



activitate sau în favoarea unui individ al cărei scop sau efect direct sau indirect este 
promovarea unui produs din tutun”. Implementarea acestui obiectiv a constituit o 
preocupare a Parlamentului Republicii Moldova în procesul de adoptare a Legii Republicii 
Moldova nr.124/2015 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care au 
fost revizuite Legea cu privire la publicitate și Legea Republicii Moldova nr.278/2007 
privind controlul tutunului. În acest proces legislatorului național a dat dovadă de multă 
originalitate.  

Prin Legea Republicii Moldova nr.124/2015 privind modificarea şi completarea unor acte 
legislative, Articolul 22 Sponsorizarea din Legea cu privire la publicitate a fost completat cu 
un nou alineat: „(7) Se interzice promovarea produselor din tutun, inclusiv prin 
sponsorizare sau susţinere în alt mod a unor acţiuni ori iniţiative publice sau comerciale, în 
urma cărora marca comercială a produsului din tutun sau numele producătorului pot deveni 
vizibile sau informaţia despre relaţia acestuia cu evenimentul devine publicitară. Se 
interzice orice activitate care induce în eroare sau creează o impresie eronată despre 
caracteristicile produselor din tutun şi despre impactul acestora asupra sănătăţii.” 
Aplicabilitatea acestei novații legislative poate fi pusă la îndoială:  

- difuzarea unui serial televizat, în care eroul principal periodic găsește soluțiile căutate 
doar în procesul de consum al produselor de tutun, este o încălcare a prevederii din ultima 
propoziție din art. 22 alin.(7)? Această activitate, în mod sigur, „creează o impresie eronată 
despre caracteristicile produselor din tutun şi despre impactul acestora asupra sănătăţii”. În 
cele din urmă, care este legătura dintre sponsorizare (precum este intitulat acest articol din 
lege) și „orice activitate care induce în eroare sau creează o impresie eronată”?;  

- sintagma „sau informaţia despre relaţia acestuia cu evenimentul devine publicitară” 
interzice unui radiodifuzor să relateze în principalul buletin de știri, spre exemplu, despre 
activitatea filantropică („prin sponsorizare sau susţinere în alt mod a unor acţiuni ori 
iniţiative publice”) a unui producător din industria tutunului privind renovarea unei mănăstiri 
sau susținerea financiară a unui festival sub înaltul patronaj al președintelui Parlamentului 
Republicii Moldova? În acest caz, pe de o parte, radiodifuzorul nu poate fi sancționat, 
deoarece difuzarea unei asemenea informații este de interes public: a informat publicul 
cine sunt cei care au răspuns apelului înaltului demnitar de a susține evenimentele 
culturale naționale. Pe de altă parte, nici producătorul din industria tutunului nu poate fi 
sancționat: legea „interzice promovarea produselor din tutun, inclusiv prin sponsorizare sau 
susţinere în alt mod a unor acţiuni ori iniţiative publice sau comerciale”, iar nu faptul că 
ulterior televiziunile au utilizat informația astfel încât „relaţia acestuia [producătorului] cu 
evenimentul devine publicitară”.  

Prin urmare, constatăm că prevederea art. 22 alin.(7) din Legea cu privire la publicitate 
nu reprezintă o interdicție de difuzare a știrilor privind sponsorizarea evenimentelor de 
interes social, de către producătorii din industria tutunului. Este evident că asemenea știri 
sunt plasate și pe paginile web ale radiodifuzorilor, fapt care le oferă un caracter 
transfrontalier. Reamintim, în acest context, că unul din obiectivele Directivei 2003/33/CE 
este de a institui restricții privind anumite tipuri de sponsorizare cu efecte transfrontaliere în 
favoarea produselor din tutun, fapt care generează un risc considerabil de denaturare a 
concurenței în domeniul acestei activități pe piața Uniunii Europene.  

În urma adoptării Legii Republicii Moldova nr.124/2015 privind modificarea şi 
completarea unor acte legislative, și în art. 21 din Legea Republicii Moldova nr.278/2007 
privind controlul tutunului au fost consacrate prevederi în materie de sponsorizare în 
favoarea produselor din tutun. 

Tabelul nr.2 



LEGEA PRIVIND CONTROLUL TUTUNULUI LEGEA CU PRIVIRE LA 
PUBLICITATE 

Articolul 2. Noţiuni principale  

promovare a produselor din tutun – acţiuni, altele 
decît cele de publicitate şi sponsorizare, care au 
drept scop sau efect, direct ori indirect, stimularea 
vînzărilor şi sporirea consumului produselor din 
tutun; 

 

publicitate, promovare şi sponsorizare 
transfrontalieră a produselor din tutun – acţiuni de 
publicitate, promovare şi sponsorizare a produselor 
din tutun iniţiate pe teritoriul Republicii Moldova şi 
care pătrund sau pot pătrunde pe teritoriul altui stat, 
realizate prin intermediul Internetului, al 
tehnologiilor radio sau al altor tehnologii de 
comunicare, fără a se limita la aceste mijloace, şi 
acţiuni de publicitate, promovare şi sponsorizare a 
produselor din tutun iniţiate în afara teritoriului 
Republicii Moldova şi care pătrund sau pot 
pătrunde pe teritoriul Republicii Moldova; 

Articolul 21. Publicitatea şi promovarea prin 
sponsorizare a produselor din tutun 

Articolul 22. Sponsorizarea 

(3) Se interzice orice activitate care induce în 
eroare sau creează o impresie eronată despre 
caracteristicile produselor din tutun şi despre 
impactul acestora asupra sănătăţii. 

(7) [...] Se interzice orice activitate 
care induce în eroare sau creează o 
impresie eronată despre 
caracteristicile produselor din tutun 
şi despre impactul acestora asupra 
sănătăţii. 

(4) Se interzice promovarea produselor din tutun, 
inclusiv prin sponsorizare sau susţinere în alt mod a 
unor acţiuni sau iniţiative publice sau comerciale. 

(5) Se interzice agenţilor economici din industria 
tutunului iniţierea sau participarea la acţiuni de 
sponsorizare sau acţiuni filantropice în urma cărora 
numele agentului economic, marca comercială a 
produsului din tutun, oricare alte referinţe la mărcile 
produselor din tutun pot deveni vizibile sau altă 
informaţie despre relaţia acestuia cu evenimentul 
devine publicitară. 

(6) Se interzice publicitatea şi promovarea 
produselor din tutun, precum şi sponsorizarea 
manifestărilor şi activităţilor legate de produsele din 
tutun, iniţiate pe teritoriul Republicii Moldova şi care 
au efect transfrontalier. 

(7) Se interzice promovarea 
produselor din tutun, inclusiv prin 
sponsorizare sau susţinere în alt 
mod a unor acţiuni ori iniţiative 
publice sau comerciale, în urma 
cărora marca comercială a 
produsului din tutun sau numele 
producătorului pot deveni vizibile sau 
informaţia despre relaţia acestuia cu 
evenimentul devine publicitară. [...] 

 
În urma examinării prevederilor art. 21 alin.(5)-(6) din Legea privind controlul tutunului, 

prin prisma art. 5 („(1) Sponsorizarea manifestărilor sau a activităților în care sunt implicate 
sau care se desfășoară în mai multe state membre sau care au alte efecte transfrontaliere 



este interzisă” și a definiției „sponsorizare” din art. 2 al Directivei 2003/33/CE 
(„sponsorizare” înseamnă orice contribuție publică sau privată la orice manifestare, 
activitate sau în favoarea unui individ al cărei scop sau efect direct sau indirect este 
promovarea unui produs din tutun”), se impun următoarele concluzii: a) prin Directiva 
2003/33/CE statelor membre ale Uniunii Europene le sunt impuse anumite cerințe privind 
restricționarea sponsorizărilor transfrontaliere în favoarea produselor din tutun; b) statele 
membre sunt în drept să instituie un regim juridic mai puțin restrictiv privind sponsorizările 
naționale în favoarea produselor din tutun, în raport cu sponsorizările transfrontaliere în 
favoarea produselor din tutun, c) legislația Republicii Moldova nu instituie restricții privind 
sponsorizările transfrontaliere în favoarea produselor din tutun decât în cazul „activităților 
legate de produsele din tutun”, d) legislația Republicii Moldova instituie un număr mai mic 
de restricții pentru sponsorizările transfrontaliere în favoarea produselor din tutun și, 
respectiv, un număr mult mai mare de restricții (este adevărat, puțin aplicabile) pentru 
sponsorizările naționale în favoarea produselor din tutun.  

Legislația cu privire la publicitate și Legea privind controlul tutunului urmează a fi 
revizuite în vederea:  

- racordării prevederilor din legislația națională cu prevederile Directivei 2003/33/CE;  
- eliminării contradicțiilor din legislația națională, în materie de sponsorizare în favoarea 

produselor din tutun;  
- instituirii unor prevederi aplicabile și eficace, în materie de sponsorizare în favoarea 

produselor din tutun;  
- consacrării în Legea cu privire la publicitate – lege cadru în domeniul publicității - a 

prevederilor în materie de publicitate și sponsorizare în favoarea produselor din tutun.  
 
5.4. Directiva cu privire la medicamentele de uz uman  
Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 

instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman a fost adoptată în 
vederea stimulării comerțului cu medicamente la nivel european, prin înlăturarea 
discrepanțelor dintre dispozițiile de drept intern ale statelor membre și codificarea 
reglementărilor dintr-un număr mare de directive prin reunirea acestora într-un text unic. În 
contextul legislației cu privire la publicitate, prin Directiva 2001/83/CE a fost generalizat la 
nivel european principiul interdicției diseminării în mass-media a publicității pentru 
medicamentele care se eliberează numai pe bază de rețetă medicală, care anterior a fost 
consacrat prin Directiva 89/552/CEE a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind 
coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu 
privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune doar pentru 
publicitatea prin televiziune. Totodată, în art. 86-100 din Directiva 2001/83/CE sunt 
consacrate o serie de cerințe esențiale privind publicitatea la medicamentele de uz uman 
care nu se eliberează pe bază de rețetă medicală, având ca obiect: protecția sporită a 
consumatorului prin informațiile furnizate utilizatorilor, pentru a face posibilă utilizarea 
corectă a medicamentelor pe baza unor informații complete și clare etc.  

O parte dintre reglementările instituite prin Directiva 2001/83/CE sunt consacrate în 
art.19 din Legea cu privire la publicitate și art. 22-23 din Legea Republicii 
Moldova nr.1409 din 17.12.1997 cu privire la medicamente: interdicția diseminării 
publicității destinate publicului larg pentru medicamentele (neînregistrate) pentru care nu 
există dreptul de a le comercializa pe teritoriul Republicii Moldova (nu a fost acordată o 
autorizație de introducere pe piață); încurajarea utilizării raționale a medicamentului, prin 
prezentarea obiectivă a acestuia și fără a-i exagera calitățile terapeutice; interdicția 
diseminării publicității destinate publicului larg care induce în eroare; interdicția diseminării 



publicității destinate publicului larg pentru medicamentele care se eliberează numai pe 
bază de rețetă medicală; interdicția diseminării publicității pentru tratamente cu efecte 
terapeutice pentru maladiile incurabile  sau care se tratează cu greu.  

Totodată, actele legislative ale Republicii Moldova nu au fost armonizate cu prevederile 
speciale ale Directivei 2001/83/CE privind: publicitatea pentru medicamente destinată 
publicului larg; interdicția publicității pentru medicamentele (indicațiile terapeutice), care nu 
pot face obiectul publicității destinate publicului larg (tuberculoză, bolile transmisibile 
sexual, alte boli infecțioase grave, cancer și alte boli tumorale, insomnie cronică, diabet și 
alte boli metabolice); cerințele privind conținutul mesajului publicitar (a se vedea art. 89-90 
din Directiva 2001/83/CE); publicitatea pentru medicamente destinate persoanelor 
calificate să le prescrie sau să le elibereze; vizitele reprezentanților de vânzare medicali la 
persoanele calificate să prescrie medicamente; distribuirea de mostre; acordarea de 
stimulente pentru prescrierea sau eliberarea de medicamente prin acordarea, oferirea sau 
promiterea unor avantaje sau bonificații, în bani sau în natură, cu excepția cazului în care 
acestea au o valoare simbolică; sponsorizarea reuniunilor promoționale la care iau parte 
persoane calificate să prescrie sau să elibereze medicamente; sponsorizarea 
manifestărilor științifice la care participă persoane calificate să prescrie sau să elibereze 
medicamente, în special, decontarea cheltuielilor de călătorie și de cazare ocazionate de 
acestea. În acest caz, facem abstracție de prezența reglementărilor privind publicitatea cu 
privire la medicamentele de uz uman în Codul audiovizualului al Republicii Moldova, 
deoarece acest act legislativ nu are ca obiect de reglementare decât publicitatea 
audiovizuală.  

Legislația cu privire la publicitate urmează a fi revizuită în vederea:  
- racordării prevederilor din legislația națională cu prevederile Directiva 2001/83/CE;  
- consacrării în Legea cu privire la publicitate – lege cadru în domeniul publicității, a 

prevederilor în materie de publicitate cu privire la medicamentele de uz uman.  
 
5.5. Directiva privind fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a 

produselor conexe  
Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind 

apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea 
ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe 
și de abrogare a Directivei 2001/37/CE a intrat în vigoare la 20 mai 2016, fiind abrogată 
Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2001 privind 
apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în 
materie de fabricare, prezentare și vânzare a produselor din tutun. Adoptarea unei noi 
directive a fost impusă de diferențele substanțiale între actele cu putere de lege și actele 
administrative ale statelor membre în domeniu, înlăturarea obstacolelor în calea bunei 
funcționări a pieței europene, progresele științifice, evoluțiile accentuate ale pieței 
europene și ale contextului internațional. Printre novațiile Directivei 2014/40/UE menționăm 
reglementările ce țin de publicitatea și sponsorizarea în cazul țigaretelor electronice și 
flacoanelor de reumplere pentru țigarete electronice. Având în vedere piața emergentă a 
țigaretelor electronice și a flacoanelor de reumplere, posibilitatea utilizării țigaretelor 
electronice în calitate de „poartă de acces” către dependența de nicotină și, în cele din 
urmă, către consumul de tutun tradițional întrucât imită și creează un cadru de normalitate 
pentru acțiunea fumatului, prin art. 20 alin.(5) a fost interzisă: a) comunicarea comercială 
(publicitatea, sponsorizarea și ale forme de comunicare comercială) în mass-media (în 



audiovizual, în publicații periodice) și în serviciile societății informaționale3, „care fie are 
scopul, fie are efectul direct sau indirect de a promova țigaretele electronice și flacoanele 
de reumplere” și b) sponsorizarea transfrontalieră – „orice formă de contribuție publică sau 
privată la evenimente sau activități sau în favoarea unei persoane, dacă această 
contribuție fie are scopul, fie are efectul direct sau indirect de a promova țigaretele 
electronice și flacoanele de reumplere și implică sau are loc în mai multe state membre 
sau are efecte transfrontaliere într-un alt mod, este interzisă”.  

În urma examinării art.19 și art. 22 Legea cu privire la publicitate și a art. 21 din Legea 
privind controlul tutunului, care au ca obiect de reglementare particularitățile publicității 
produselor din tutun și promovării prin sponsorizare a produselor din tutun, nu ne rămâne 
decât să constatăm lipsa unei armonizări a legislației naționale cu prevederile Directivei 
2014/40/UE4.  

Legislația cu privire la publicitate și Legea privind controlul tutunului urmează a fi 
revizuite în vederea:  

- racordării prevederilor din legislația națională cu prevederile Directivei 2014/40/UE;  
- instituirii în legislația națională a interdicției privind comunicarea comercială 

(publicitatea, sponsorizarea și ale forme de comunicare comercială) în mass-media (în 
audiovizual, în publicații periodice) și în serviciile societății informaționale, privind țigaretele 
electronice și flacoanele de reumplere;  

- instituirii în legislația națională a interdicției sponsorizării în favoarea țigaretelor 
electronice și flacoanelor de reumplere;  

- consacrării în Legea cu privire la publicitate – lege cadru în domeniul publicității - a 
prevederilor privind comunicările comerciale privind țigaretele electronice și flacoanele de 
reumplere și sponsorizarea în favoarea țigaretelor electronice și flacoanelor de reumplere.  

 
 

VI. PIAȚA PUBLICITARĂ ȘI PLURALISMUL MEDIATIC  
5.3. Legislația comunitară privind piața publicitară și pluralismul mediatic  

La nivel european, piața publicitară este supusă reglementărilor prin legislația 
comunitară cu privire la concurență și ajutoarele de stat și prin legislația comunitară privind 
audiovizualul și telecomunicațiile. Reglementările privind piața publicitară din legislația 
comunitară privind audiovizualul și telecomunicațiile sunt instituite în contextul protejării 
pluralismului mediatic, pilon principal al dreptului fundamental la informare și al libertății de 
exprimare înscrise în Articolul 11 Libertatea de exprimare și de informare din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și au ca scop instituirea unui sistem 
concurențial pluralist și evitarea abuzurilor de tip monopolist sau de poziție dominantă.  

Reglementările privind piața publicitară din legislația comunitară privind audiovizualul și 
telecomunicațiile, instituite în vederea protejării dreptului fundamental la informare și al 
libertății de exprimare, constituie norme cu caracter special în raport cu reglementările 
privind piața publicitară din legislația comunitară cu privire la concurență și ajutoarele de 
stat, fapt pentru care prevalează în raport cu cele din urmă.  

Menționăm, în acest context, că și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât că 
statele membre au obligația pozitivă de a garanta pluralismul mediatic, care decurge din 
articolul 10 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

                                                 
3 Cu excepția comunicării comerciale în publicațiile și materialele destinate exclusiv profesioniștilor din domeniul comerțului cu țigarete 

electronice și flacoane de reumplere și cu excepția publicațiilor și a materialelor care sunt imprimate și publicate în țări terțe, în cazul în care 

respectivele publicații sau materiale nu sunt destinate în mod principal pieței Uniunii.  
4 A se vedea și argumentele privind necesitatea eliminării contradicțiilor din legislația națională, în materie de sponsorizare în favoarea produselor 

din tutun, prezentate în contextul examinării armonizării legislației naționale cu prevederile Directivei privind publicitatea și sponsorizarea în 

favoarea produselor din tutun.  



fundamentale, conținând dispoziții similare cu cele prevăzute la articolul 11 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, parte din acquis-ul comunitar5. Reamintim că, 
în cazul unei obligații pozitive, potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, 
„exercitarea reală a anumitor libertăți nu depinde doar de obligația statului de a nu 
interveni, ci poate solicita măsuri de protecție pozitive”.  

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Uniunea Europeană și-a 
confirmat angajamentul de a proteja și promova pluralismul mijloacelor de informare în 
masă, în calitate de pilon principal al dreptului la informare și al libertății de exprimare 
înscrise în Articolul 11 Libertatea de exprimare și de informare din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, care rămân principii fundamentale în menținerea 
democrației, a pluralismului civic și a diversității culturale6: „(1) Orice persoană are dreptul 
la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi 
sau de a transmite informații sau idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține 
seama de frontiere. (2) Libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă sunt 
respectate.”7  

Regulamentul (CE) nr.139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul 
concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind 
concentrările economice]8 se aplică concentrărilor care au o dimensiune europeană.  

O concentrare se realizează în cazul în care modificarea de durată a controlului rezultă 
în urma: a) fuzionării a două sau mai multe companii independente anterior sau părți ale 
unor companii sau b) preluării, de către una sau mai multe persoane (care controlează 
deja cel puțin o companie) sau de către una sau mai multe companii a controlului direct 
sau indirect asupra uneia sau mai multor alte companii (art.3).  

O concentrare dobândește dimensiune europeană în cazul în care: a) cifra totală de 
afaceri realizată la nivel mondial de toate companiile implicate depășește 5 (cinci) miliarde 
de euro și b) cifra totală de afaceri realizată în Uniunea Europeană de către fiecare din cel 
puțin două companii implicate depășește 250 (două sute cincizeci) de milioane de euro, cu 
excepția cazurilor în care fiecare dintre companiile implicate realizează mai mult de două 
treimi din cifra sa totală de afaceri la nivel comunitar într-unul și același stat membru 
(art.1). Anumite concentrări care nu ating pragurile menționate (cifra totală de afaceri), în 
anumite condiții pot dobândi dimensiune europeană. Totuși, și în acest caz (una sau mai 
multe) din întreprinderile implicate trebuie să atingă un anumit prag (cifră totală de afaceri) 
care, oricum, depășește  suma ce constituie întreaga piață de publicitate a Republicii 
Moldova.  

Chiar și în asemenea condiții, în procesul de racordare a legislației naționale la legislația 
europeană prezintă interes prevederile din Articolul 21 Aplicarea regulamentului și 
jurisdicția: „(2) Sub rezerva controlului de către Curtea de Justiție, Comisia are competență 
unică privind adoptarea deciziilor prevăzute de prezentul regulament. (3) Nici un stat 
membru nu aplică legislația sa națională privind concurența niciunei concentrări care are o 
dimensiune comunitară. […] (4) Sub rezerva alineatelor (2) și (3), statele membre pot lua 
măsurile adecvate pentru a proteja interese legitime, altele decât cele luate în considerare 
în prezentul regulament și care sunt compatibile cu principiile generale și cu alte dispoziții 
din dreptul comunitar. Siguranța publică, pluralitatea mijloacelor de informare și normele 
prudențiale sunt considerate interese legitime în sensul primului paragraf [sintagma 

                                                 
5 A se vedea Considerentul A din Rezoluţia Parlamentului European din 21 mai 2013 referitoare la Carta UE: norme 

standard pentru libertatea mass-mediei în UE (2011/2246(INI)).  
6 A se vedea Considerentul A din Rezoluția Parlamentului European din 25 septembrie 2008 privind concentrarea și pluralismul mass-mediei în 

Uniunea Europeană (2007/2253(INI)).  
7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF  
8 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32004R0139  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32004R0139


„primului paragraf” având semnificația „primei propoziții din alin.(4)”].” Astfel, instituțiile 
europene au prevăzut competența statelor membre de a institui în legislația națională 
exigențe mult mai înalte decât cele prevăzute în regulament, în vederea protejării 
pluralismului mediatic în calitate de interes legitim.  

Rezoluția Parlamentului European din 25 septembrie 2008 privind concentrarea și 
pluralismul mass-mediei în Uniunea Europeană (2007/2253(INI))9. În anul 2008, 
Parlamentul European își exprima îngrijorarea privind neimplicarea instituțională (la nivel 
european și/sau al statelor membre) în vederea restricționării concentrării proprietății în 
mass-media în scopul protejării pluralismului mediatic, „întrucât experiența demonstrează 
că concentrarea fără restricții a proprietății pune în pericol pluralismul și diversitatea 
culturală și întrucât un sistem bazat exclusiv pe concurența pieței libere nu poate garanta 
pluralismul sectorului media”10. În acest context, Parlamentul European spulberă mitul 
privind dispariția problemei monopolizării mass-media din Republica Moldova în condițiile 
diverselor forme de proprietate a mijloacelor de informare în masă, precum și a avansării 
progresului tehnologic, în general, și al digitalizării televiziunii naționale, în particular: „[…] 
respectarea pluralismului informațiilor și a diversității conținuturilor nu este asigurată 
automat de progresul tehnologic, ci trebuie instituită printr-o politică activă, coerentă și 
vigilentă din partea autorităților publice europene și naționale”11.  

Totodată, în anul 2008, Parlamentul European constata prezența unor impedimente și 
pericole privind reglementarea la nivelul Uniunii Europene a problemei privind 
concentrarea proprietății în mass-media în vederea protejării pluralismului mediatic, 
„întrucât legislația comunitară cu privire la concurență este într-o anumită măsură limitată 
în capacitatea sa de abordare a aspectelor care privesc concentrarea mijloacelor de 
comunicare în masă, deoarece activitățile focalizate pe concentrarea verticală și orizontală 
a structurii de proprietate a mijloacelor de informare în masă din noile state membre nu au 
atins limitele financiare de la care s-ar aplica dreptul comunitar al concurenței” și „întrucât 
introducerea unor norme exagerat de restrictive privind proprietatea media riscă să reducă 
competitivitatea întreprinderilor europene pe piața mondială și să crească influența 
grupurilor media din afara Europei”12. Parlamentul European constată expres lipsa 
competenței instituțiilor europene de a interveni cu reglementări exprese privind 
concentrarea mass-media și, totodată, remarcă domeniile și competențele de reglementare 
specifice, prin care instituțiile europene pot consolida și stimula pluralismul mediatic: 
„întrucât UE nu are în sine competența de a reglementa concentrarea mijloacelor de 
informare în masă, dar are cu toate acestea competențe la nivelul diferitelor politici, care îi 
permit să joace un rol activ în apărarea și promovarea pluralismului mediatic; întrucât 
domeniile în care UE poate și trebuie să practice o politică activă care să consolideze și să 
stimuleze pluralismul mediatic sunt: dreptul concurenței și al ajutoarelor de stat, 
reglementările care vizează audiovizualul și telecomunicațiile, precum și relațiile 
(comerciale) externe”13. În vederea depășirii acestei incertitudini, Parlamentul European a 
declarat că „încurajează crearea unei carte a libertății mijloacelor de informare în masă, 
care să garanteze libertatea de expresie și pluralismul” (adoptată în anul 2013).  

În p. 4 al Rezoluției, Parlamentul European „subliniază faptul că, în cadrul sistemului de 
mijloace de informare în masă, concentrarea proprietății creează un mediu care 
favorizează monopolizarea pieței publicitare, introduce bariere în calea intrării pe piață a 

                                                 
9 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52008IP0459  
10 Considerentul N.  
11 Considerentele S, V, AD.  
12 Considerentele Z, AA și AY.  
13 Considerentul AT.  
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noilor agenți economici și, de asemenea, conduce la uniformitatea conținutului mediatic”, 
fapt pentru care „consideră, prin urmare, că legislația în domeniul concurenței trebuie să se 
îmbine cu legislația privind mijloacele de informare în masă, pentru a garanta accesul, 
concurența și calitatea și pentru a preveni conflictele de interese între concentrarea 
proprietății asupra mijloacelor de informare în masă și puterea politică, care sunt în 
detrimentul concurenței libere, condițiilor de concurență echitabilă și pluralismului” (p.5). În 
cele din urmă, prin p. 36 Parlamentul European a încurajat „statele membre să garanteze 
că aplicarea dreptului național al concurenței mijloacelor de informare în masă, precum și 
sectorului Internetului și al tehnologiilor comunicațiilor, facilitează și promovează 
pluralismul mijloacelor de informare în masă”.  

Rezoluţia Parlamentului European din 21 mai 2013 referitoare la Carta UE: norme 
standard pentru libertatea mass-mediei în UE (2011/2246(INI))14. Reiterând adeziunea 
față de măsurile de consolidare și de promovare a pluralismului mediatic în calitate de 
fundament al relațiilor externe ale UE și, în special, în contextul politicii europene de 
vecinătate și al strategiei de extindere, în fapt, Parlamentul European a extins 
aplicabilitatea cerințelor acestei rezoluții și în raport cu țările candidate (în particular, și în 
raport cu țara noastră): „întrucât mass-media liberă și independentă și schimbul liber de 
informații au un rol decisiv în cadrul schimbărilor democratice care se produc în regimurile 
nedemocratice, iar Comisiei i se solicită să monitorizeze îndeaproape libertatea și 
pluralismul mass-mediei în țările candidate și să acorde suficientă atenție rolului unei 
mass-medii libere în promovarea democrației în întreaga lume” (a se vedea Considerentul 
B). Această poziție, în condițiile schimbărilor tehnologice din ultimele decenii, este 
justificată de Parlamentul European și prin caracterul transfrontalier al mass-media, care 
contribuie la informarea comunităților naționale care trăiesc în străinătate, precum și la 
cunoașterea și înțelegerea reciprocă între state/societăți (a se vedea Considerentul H), 
precum și prin faptul că „libertatea mass-mediei reprezintă un criteriu de calificare pentru 
aderarea țărilor candidate la UE, pe baza criteriilor de la Copenhaga și este unul dintre 
principiile pe care UE le promovează în politica sa externă” (a se vedea Considerentul M).  

În raport cu poziția prezentă în precedenta rezoluție din 2008, în anul 2013 Parlamentul 
European abordează tranșant protecția pluralismului mediatic: „întrucât, prin urmare, orice 
restricționare necuvenită a libertății mass-mediei, a pluralismului și a independenței 
jurnalismului constituie, de asemenea, restricții ale libertății de opinie și ale libertății 
economice” (a se vedea Considerentul D), menționând printre amenințările pe care le 
exercită asupra mass-mediei libere și independente guvernele „controlul și influența de tip 
politic și partizan, exercitate în mod direct sau indirect asupra mass-mediei și a 
organismelor de control al mass-mediei”, „absența legilor privind concentrarea mass-
mediei și conflictele de interese”, „utilizarea publicității pentru a influența linia editorială” (a 
se vedea Considerentul J). Totodată, în raport cu poziția prezentă în precedenta rezoluție 
din 2008, în anul 2013 Parlamentul European precizează tranșant existența și extinderea 
competențelor instituțiilor europene în domeniul pluralismului mass-media și privind 
protecția libertății mass-media: „întrucât UE dispune de competențe în domenii legate de 
mass-media, precum piața internă, politica din domeniul audiovizualului, concurența 
(inclusiv subvențiile de stat), telecomunicațiile și drepturile fundamentale; întrucât 
Parlamentul a susținut că, în acest temei, ar trebui elaborate standarde minime esențiale 
pentru a se asigura, garanta și promova libertatea de informare și un nivel adecvat de 
pluralism mediatic și de guvernanță independentă a mass-mediei” (Considerentul S); 
„întrucât este de datoria statelor membre să promoveze constant și să protejeze libertatea 

                                                 
14 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0203&language=RO&ring=A7-2013-0117  
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de opinie, de exprimare, de informare și libertatea mass-mediei, deoarece aceste principii 
sunt garantate și prin constituțiile și legile proprii și, de asemenea, să asigure cetățenilor 
accesul liber și egal la diverse surse de informare și astfel, la puncte de vedere și opinii 
care diferă; […]; întrucât, în cazul în care aceste libertăți sunt expuse unor riscuri grave sau 
sunt încălcate într-un stat membru, Uniunea este obligată să intervină în mod oportun și 
eficient, în temeiul competențelor sale consacrate în tratate și în Cartă, pentru a apăra 
cadrul democratic și pluralist european și drepturile fundamentale” (Considerentul R).  

În consecință, Parlamentul European „solicită statelor membre și Uniunii Europene să 
respecte, să garanteze, să apere și să promoveze dreptul fundamental la libertatea de 
exprimare și de informare și la libertatea și pluralismul mass-mediei […]” (P.1), 
„reamintește că, potrivit Curții Europene a Drepturilor Omului, statele părți trebuie să 
garanteze pluralismul mediatic, în temeiul articolului 10 din Convenția europeană a 
drepturilor omului […]” (P.5), „precizează că, în conformitate cu criteriile de la Copenhaga, 
țările care doresc să adere la Uniunea Europeană trebuie să se conformeze acquis-ului 
comunitar, care include Carta drepturilor fundamentale, mai exact, articolul 11, care 
prevede respectarea libertății și a pluralismului mass-mediei; remarcă în schimb că, deși 
statele membre existente sunt, de asemenea, obligate să respecte Carta, nu există niciun 
mecanism care să garanteze acest lucru” (P.7), „invită Comisia și statele membre să aplice 
normele privind concurența și mass-media, să asigure concurența, astfel încât să elimine și 
să evite pozițiile dominante, posibil prin stabilirea unor praguri mai joase de competiție în 
industria mass-mediei în comparație cu alte piețe, să garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori, să intervină în cazurile în care mass-media este excesiv de concentrată și acolo 
unde pluralismul, independența și libertatea mass-mediei sunt în pericol, pentru a se 
asigura că toți cetățenii UE au acces la mass-media liberă și diversificată în toate statele 
membre și să recomande îmbunătățiri, dacă este necesar; subliniază că existența unor 
grupuri de presă deținute de întreprinderi care pot acorda contracte de achiziții publice 
reprezintă o amenințare la adresa independenței mass-mediei; invită Comisia să evalueze 
modul în care normele actuale în materie de concurență se raportează la concentrarea tot 
mai mare a mass-mediei comerciale din statele membre; invită Comisia să propună măsuri 
concrete pentru a garanta pluralismul mediatic și să împiedice concentrarea excesivă a 
mass-mediei” (P.14), „solicită adoptarea unor norme destinate să asigure o abordare și o 
soluționare adecvate a conflictelor de interese, precum cele rezultate ca urmare a 
amalgamării oficiului politic și a controlului asupra instituțiilor mass-media și, în special, ca 
beneficiarii proprietari de conglomerate de media să fie întotdeauna publici pentru a evita 
conflictele de interes; solicită punerea în aplicare efectivă a unor norme clare care să 
asigure proceduri transparente și echitabile pentru finanțarea mass-mediei și alocarea 
publicității de stat și alocarea sponsorizărilor, astfel încât să garanteze că acestea nu 
provoacă interferențe cu libertatea de informare și exprimare, pluralismul și linia editorială a 
mass-mediei și invită Comisia să monitorizeze aceste aspecte” (P.16), „subliniază că, în 
pofida utilizării politicii privind concurența prin Regulamentul UE privind concentrările și, în 
special, articolul 21 al acestuia, a existat o preocupare potrivit căreia aceste instrumente nu 
controlează în mod adecvat concentrarea mass-mediei, din cauza problemelor de 
delimitare a pieței, atunci când, în unele cazuri, marile concentrări transversale din mass-
media sunt insuficiente pentru pragurile cifrelor de afaceri stipulate în politica UE privind 
concurența” (P.17), „subliniază că puterea pieței în industria mass-mediei nu provine numai 
din puterea de stabilire a prețurilor de monopol, ci și din influența politică care conduce la 
reglementare părtinitoare, pozițiile dominante fiind astfel mai dificil de demontat o dată ce 
au fost stabilite; solicită ca pragurile de concurență să fie stabilite la un nivel mai jos în 
industria mass-mediei decât pe alte piețe” (P.18), „consideră că, în cazul unor aderări 



ulterioare la UE, ar trebui să se pună și mai mult accentul pe protecția libertăților și pe 
libertatea de exprimare, deoarece acestea sunt cunoscute în general ca fiind elemente ale 
drepturilor omului și ale condiționalității democrației criteriilor de la Copenhaga; solicită 
Comisiei să monitorizeze în continuare performanța și progresul țărilor candidate la UE în 
vederea protejării libertăților mass-mediei” (P.39).  

5.4. Legislația națională privind piața publicitară și pluralismul mediatic  
Legea cu privire la publicitate conține capitolul Controlul de stat şi autoreglementarea în 

domeniul publicităţii, care cuprinde 3 articole. Acestea sunt destinate consacrării Consiliului 
Concurenței în calitate de autoritate, ce asigură respectarea și aplicarea legislației cu 
privire la publicitate.  

Legea concurenței. Preambulul legii prevede: „Prezenta lege transpune prevederile 
art.101-106 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene din 25 martie 1957, 
prevederile Regulamentului (CE) nr.1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind 
punerea în aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat, 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L1 din 4 ianuarie 2003 şi, parţial, 
prevederile Regulamentului (CE) nr.139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind 
controlul concentrărilor economice între întreprinderi, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr.L24 din 29 ianuarie 2004”. Legea instituie atribuțiile Consiliului Concurenţei în 
raport cu „domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii”, în lipsa unor reglementări 
și/sau competențe speciale ale Consiliului Concurenţei cu privire la piața publicitară și/sau 
pluralismul mediatic. În consecință, Consiliul Concurenţei are competența de a aplica 
normele generale și în raport cu piața publicitară.  

Codul audiovizualului al Republicii Moldova conține prevederi prin care se urmărește 
evitarea abuzurilor de tip monopolist sau de poziție dominantă: „Pentru a proteja 
pluralismul şi diversitatea politică, socială şi culturală, concentrarea proprietăţii este limitată 
la dimensiuni care să asigure eficienţa economică, dar care să nu genereze apariţia de 
poziţii dominante în formarea opiniei publice” (art. 7 alin.(5)) și „O persoană fizică sau 
juridică poate deţine cel mult două licenţe de emisie în aceeaşi unitate administrativ-
teritorială sau zonă, fără posibilitatea de a deţine exclusivitatea și poate fi acționar majoritar 
la cel mult doi radiodifuzori” (art. 68 alin.(3)). Aceste prevederi, deși legale, în practica 
cotidiană nu sunt implementate.  
 

VI. Autoreglementarea în domeniul publicității  
 

6.1. Generalități  
Practica europeană și internațională demonstrează că autoreglementarea în domeniul 
publicității, la fel ca și în alte domenii de activitate umană, este de preferat în locul 
reglementării.  
 
Principii ale autoreglementării  

- Principiul actualității, dictat de necesitățile pieței contemporane. Participarea 
nemijlocită a comunității domeniului publicității în autoreglementare conferă 
fezabilitate normelor asumate;  

- Principiul legalității, dat fiind că autoreglementarea acționează în același sistem cu 
reglementarea din partea statului, interacționează și, în unele cazuri, o substituie. 
Autoreglementarea acționează în câmpul legal, nu-l contrazice, ci completează și 
concretizează normele juridice, formând practici de aplicare a lor.  

 
Subiecții autoreglementării  



 
Organizații necomerciale, neguvernamentale, membrii cărora reprezintă industria 
publicității. Acest fapt permite profesionalizarea domeniului prin autoritate și tehnici de 
convingere care sunt mai eficiente în comparație cu aplicarea sancțiunilor juridice.  
 
Sistemele de autoreglementare din țările avansate întrunesc șase componente:  

1. existența unor standarde etice elaborate, generale și ramurale;  
2. cunoașterea și recunoașterea normelor asumate de către majoritatea subiecților 

industriei/pieței de publicitate;  
3. organizații de autoreglementare independente;  
4. consultanță în scopul prevenirii încălcărilor;  
5. un sistem de monitorizare;  
6. măsuri de influență asupra celor care încalcă normele asumate.  

 
În funcțiile organizațiilor de autoreglementare intră, de asemenea, soluționarea litigiilor 
între subiecți ai industriei publicității, realizarea cercetărilor și studiilor, oferirea de 
recomandări etc.  
 
Organizațiile de autoreglementare se ghidează de principii, precum:  

 Independența față de stat și față de subiecții industriei de publicitate;  
 Responsabilitate;  
 Exercitarea puterii;  
 Obiectivitate;  
 Accesibilitate;  
 Reputație ireproșabilă;  
 Autoritate;  
 Profesionalism;  
 Stabilitate. 
 
6.2. Situația privind autoreglementarea domeniului  

Un sistem de autoreglementare bine organizat și gestionat corespunzător propune soluții 
operative, flexibile, ieftine și eficiente de acțiune a majorității responsabile a 
reprezentanților industriei de publicitate pentru descurajarea și limitarea minorității 
iresponsabile și a celor care ignorează regulile de joc prin care pot compromite reputația 
publicității în ochii societății. Însuși ”Codul Internațional de Practică în Publicitate”, adoptat 
de Camera Internațională de Comerț (Paris, 1987), care stă la baza reglementărilor în 
majoritatea statelor lumii, este un document de autoreglementare.  
Autoreglementarea înseamnă recunoașterea de către industria publicității a faptului că 
publicitatea trebuie să răspundă unor rigori generale, inclusiv: să fie legală, decentă, 
onestă și realistă, să demonstreze respect pentru consumator și societate și pentru regulile 
concurenței loiale.  
Toate piețele importante au adoptat și au implementat sisteme publicitare autoregulatorii.  
Adoptarea legislației necesită voință politică și mult timp. Codurile autoregulatorii pot fi 
elaborate și adoptate rapid ca răspuns la schimbările sociale sau tehnologice.  
Autoreglementarea este mult mai flexibilă deoarece beneficiază de susținerea celor 
implicați în domeniu și poate răspunde mai rapid decât legea la problemele care apar.  
Codul Internațional de Practică în Publicitate a fost emis pentru prima data în anul 1937, 
este utilizat alaturi de alte coduri specifice de publicitate și marketing în întreaga lume și 
semnifică unul dintre cele mai de succes exemple de autoreglementare voluntară în 



publicitate, deoarece oferă o modalitate simplă, recunoscută la nivel internațional, de a 
stabili standarde globale și este utilizat ca punct de referință de toate organismele de 
implementare a codurilor din întreaga lume.  
Un atare document poate servi drept instrument-cheie de autoreglementare a 
comunicărilor comerciale, metodă preferată de stabilire a standardelor în publicitate și, 
foarte important,  resursă primară pentru guverne și factori de decizie care abordează 
problemele în cauză.  
În țările, unde există coduri de practică în publicitate și acestea sunt respectate, numărul 
de cazuri soluționate de organizații autoregulatorii depășește adesea cu mult pe cel al 
cazurilor prezentate de organismele regulatorii guvernamentale. De exemplu, în anul 2015, 
în Germania, 258 de cazuri au fost prezentate organismelor autoregulatorii, iar celor 
regulatorii – 12115. 
România beneficiază de autoreglementare în domeniul publicității începând cu anul 1999, 
când a fost înființat Consiliul Român pentru Publicitate (RAC), singurul organism de 
autoreglementare din țară recunoscut de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). 
Începând cu anul 2003, cele doua structuri interacționează în baza unui protocol de 
colaborare. Astfel, RAC și CNA au devenit parteneri în soluționarea sesizărilor privind 
publicitatea. Anual, în atenția RAC ajung peste 120 de cazuri. Sesizările sunt primite de la 
consumatori, CNA, companii sau instituții de stat și vizează publicitatea pentru produse 
diverse. Deciziile RAC în aceste cazuri sunt adoptate în baza Codului de Practică în 
Publicitate, document elaborat de membrii săi16, în anul 2006, care conține 5 capitole și 45 
de articole.17 Între timp, în România au fost adoptate mai multe documente de 
autoreglementare, inclusiv: Codul etic pentru publicitatea adresată copiilor referitoare la 
produse alimentare18, Codul de Practică în Comunicarea Comercială19; Codul de "Bune 
practici în etichetarea și publicitatea suplimentelor alimentare", elaborat de către Patronatul 
Român al Industriei Suplimentelor Alimentare20; Reguli de comunicare comercială privind 
serviciile si produsele de telecomunicații; Codul Forumului Român pentru Consumul 
Responsabil de Alcool; Principii privind publicitatea și comunicările de marketing 
responsabile pentru produsele cosmetice etc.21  
În Marea Britanie funcționează așa-zisa Comisie pentru standarde în publicitate, care 
supraveghează respectarea propriului Cod al publicității în mass-media, cinematografie, 
Internet etc.. Anual, acest organism analizează peste 10 mii de plângeri adresate, în 
principal, de către consumatorii de publicitate și, la necesitate, modifică sau suspendă 
difuzarea publicității. Alt organism – Consiliul televiziunilor independente, organul suprem 
al televiziunilor private, împuternicit de guvern și în cooperare cu alte organizații obștești 
care reprezintă consumatorii, furnizorii de publicitate și difuzorii, elaborează reguli noi, în 
caz de necesitate, și urmărește respectarea lor. Lunar, Consiliul publică rapoarte de 
monitorizare mediatizate pe larg. În consecință, publicitatea considerată neconformă 
regulilor dispare din emisie22.  
În SUA, locul central în sistemul de autoreglementare îl joacă Asociația Americană de 
Publicitate, fondată încă în 1905. Asociația se bucură de autoritate și activează în toată 
țara prin intermediul birourilor locale. În SUA există și alte organe de autoreglementare, 

                                                 
15 http://www.scritub.com/management/marketing/Codul-Consolidat-ICC-pentru-Pr24224201614.php  
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17 http://www.iqads.ro/articol/3306/codul-de-practica-in-publicitate  
18 https://es.scribd.com/document/143568202/Codul-Etic-Pentru-Publicitatea-Adresata-Copiilor-Referitoare-La-Produse-Alimentare-Format-Doc 
19 http://membrii.rac.ro/cod  
20https://www.google.com/#q=BUNE+PRACTICI+%C3%8EN+ETICHETAREA+%C8%98I+PUBLICITATEA+SUPLIMENTELOR+ALIMEN
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care interacționează pentru a asigura un mediu propice de activitate. De exemplu, în anul 
2003, Asociația marketingului direct (Direct Marketing Association), Asociația furnizorilor de 
publicitate (Association of National Advertisers) și Asociația americană a agențiilor de 
publicitate (Association of Advertising Agencies) au adoptat noi reguli de difuzare a 
publicității prin intermediul poștei electronice, cunoscută ca spam. Între noile reguli amintim 
obligațiunea ca publicitatea distribuită să fie veridică, iar adresa expeditorului – să fie 
reală23.  
În Rusia, în 1993 a fost creată Asociația agențiilor de comunicare, care întrunea peste o 
sută de agenții de publicitate, iar în 1995 - așa-numitul Consiliu public pentru publicitate, 
reorganizat în 1999 în Consiliul pentru publicitate din Rusia. În 2003 a fost adoptat primul 
document cuprinzător de autoreglementare, Codul pentru publicitate, conținând 22 de 
articole24, inspirat de Codul internațional pe Practică în Publicitate. Actualmente în Rusia 
activează o multitudine de organizații ce activează în domeniul autoreglementării, dar, în 
opinia experților, lipsește o delimitare clară a funcțiilor și atribuțiilor acestora, fapt care ii 
determină  adesea să-și concentreze activitatea în interesul producătorilor și difuzorilor de 
publicitate și să ignoreze interesul consumatorului de publicitate.  
 

În Ucraina funcționează Coaliția pentru publicitate, constituită din 104 membri. Coaliția 
organizează și desfășoară activități de amploare, inclusiv un Festival internațional al 
publicității, așa-numita Bursă a publicității sociale, un Institut video de marketing și 
publicitate pe o platformă deschisă pe You Tube etc.. Coaliția elaborează și adoptă diverse 
documente de autoreglementare, cum ar fi Recomandări de selectare a agențiilor media 
pentru radio; ghid pentru furnizorii și agențiile de comunicare cu privire la condițiile de 
desfășurare a unui tender etc.. De mai bine de 10 ani Coaliția efectuează expertize ale 
materialelor publicitare pentru a determina corespunderea lor cu legislația în vigoare. 
Expertizele sunt făcute la solicitarea atât a agenților de publicitate, cât și a organelor de 
stat corespunzătoare. În 2013, de exemplu, Coaliția a oferit solicitanților peste 20 de 
expertize, care au ajutat la emiterea unor decizii în cunoștință de cauză. Coaliția își vede 
misiunea în a contribui la dezvoltarea domeniului publicității în Ucraina.25    
La nivel european, din 1992, este constituită Alianța pentru standarde în publicitate (EASA 
– Cross-Border Claimplaints System)26, cu sediul la Bruxelles. Actualmente în Alianță sunt 
reprezentate 25 de țări, inclusiv România. Alianța aplică față de acei care nu respectă 
propriile reguli sancțiuni, precum: publicitate negativă, verificare prealabilă obligatorie a 
publicității ce urmează a fi difuzată, refuzul mass-media de a difuza publicitatea 
contravenientului, lipsirea de privilegii comerciale, adresarea în instituțiile statale 
corespunzătoare.  
 

6.3. Autoreglementarea domeniului în Republica Moldova  

În Republica Moldova de mai mulți ani activează Asociația Agențiilor de Publicitate 
(AAPM), care reunește în prezent 16 membri și 4 parteneri, inclusiv Biroul de audit al 
tirajelor și internetului (BATI) și Consiliul coordonator pentru publicitate al CSI.  

                                                 
23 Эркенова Ф. Саморегулирование в рекламе. М., 2003.  
24 http://www.advesti.ru/law/rosreckodeks  
25 http://vrk.org.ua/  
26 http://www.easa-alliance.org/  
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Asociația, în septembrie 2011, a adoptat un Cod etic, iar în 2016 – un Ghid de evaluare a 
sexismului în publicitate27. De remarcat, că membrii Asociației, prin Codul etic, se obligă să 
se ghideze de  următoarele principii ale eticii: onestitate, bună-credinţă, corectitudine și 
transparenţă. În plus, prin p. 2.1.7, se obligă să nu accepte concurenţa neonestă, 
subînțelegând prin aceasta situațiile ”când se foloseşte informaţia personală, care nu se 
referă la profilul activităţii sau care a fost obţinută cu ajutorul unui insider”28. Alte instituții în 
sistemul de autoreglementare nu se fac vizibile, faptul indicând asupra unei nevoi de 
impulsionare a procesului de profesionalizare în domeniul publicității. Mai mult, AAPM, deși 
are merite, nu cooperează nici formal, nici efficient cu asemenea autorități, cum ar fi CC 
sau CCA. Să observăm, că între membrii AAPM nu se regăsește cel mai mare operator pe 
piață – ”Casa Media”.  

Alte elemente ale unui sistem de autoreglementare în publicitate le putem găsi în 
documente care au tangențe cu domeniul respectiv. Bunăoară, p. 2.10 din Codul 
deontologic al jurnalistului din Republica Moldova prevede: ”Este obligatorie separarea 
clară a produselor jurnalistice de cele realizate în scop publicitar. Materialele în scop 
publicitar sunt marcate distinct şi sunt prezentate astfel încât să nu poată fi confundate cu 
cele jurnalistice”.29  
În Codul de conduită al radiodifuzorilor, adoptat în anul 2007, nu se fac referiri separate 
directe la publicitate. Oricum, indirect, pot fi subînțelese din Art.31. ”Radiotelejurnalistul va 
evita să se afle într-o situaţie de conflict de interese. Se recomandă separarea activităţilor 
editoriale de cele politice şi economice”30, activitatea în publicitate fiind una economică.  

Radiodifuzorul public național, IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” încă din anul 2007 
dispune de două documente de autoreglementare: Codul de principii, standarde și 
recomandări al producătorilor Companiei publice ”Teleradio-Moldova”31 și Regulamentul 
”Standardele profesionale şi principiile eticii jurnalistice în emisiunile IPNA Compania 
”Teleradio-Moldova”32. Primul document, unul complex, conține și două articole separate – 
31, intitulat ”Publicitate și marketing”, și 32 – ”Vânzările de spațiu publicitar la Compania 
”Teleradio-Moldova”: repere și recomandări”. Al doilea document conține un articol, 19, 
intitulat ”Publicitate, promovare și sponsorizare a emisiunilor IPNA Compania ”Teleradio-
Moldova”.  Se pare, însă, că atât aceste documente de cadru normativ intern, cât și Codul 
de conduită al radiodifuzorilor, poartă un caracter formal, întrucât nu există organisme 
funcționale, recunoscute și eficiente de supraveghere a modului în care regulile sunt 
respectate, chiar dacă la IPNA, de exemplu, de aproape trei ani există în structură Serviciul 
ombudsmanului. CCA, din când în când, monitorizează difuzarea publicității de către mai 
mulți radiodifuzori și în adoptarea deciziilor, de regulă, nu consultă opinia organismelor de 
autoreglementare în publicitate,, cum procedează, uneori, l Consiliul de Presă.  
Astfel, constatăm un proces lent și, deocamdată, ineficient de profesionalizare a 
domeniului publicității. Acesta necesită să fie dezvoltat, dat fiind că, după cum 
demonstrează experiența țărilor avansate, sistemul de autoreglementare este foarte 
important în cadrul reglementărilor economice. Instituțiile de autoreglementare din 
democrațiile vechi posedă autoritate suficientă pentru a influența eficient asupra subiecților 
pieței de publicitate. Practica internațională indică asupra faptului că lipsa 

                                                 
27 http://www.aapm.md/rus/rukovodstvo-po-otcenke-seksizma-v-reklame.html  
28 http://www.aapm.md/rom/eticheskij-kodeks-aarm.html  
29 http://consiliuldepresa.md/fileadmin/fisiere/documente/cod_d_rom.pdf  
30 http://consiliuldepresa.md/fileadmin/fisiere/documente/Codul_de_conduita_al_radiodifuzorilor.pdf  
31 http://trm.md/ro/documente/  
32 http://trm.md/ro/documente/  
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autoreglementării conduce la comportament economic neonest, care generează o atitudine 
negativă din partea societății și, drept consecință, la înăsprirea reglementărilor de stat.  
 

VII. Domeniul publicității în Republica Moldova: privire de ansamblu  
7.1. Remarcă necesară  

Autorități naționale, precum Biroul Național de Statistică (BNS), Consiliul Concurenței (CC) 
sau CCA, în rapoartele anuale nu prezintă în mod separat date cuprinzătoare cu referire la 
domeniul publicității. Faptul nu-și are îndreptățire din moment ce domeniul reprezintă 0,3% 
din PIB-ul anual, iar publicitatea în mass-media (radio/tv, presă scrisă și online) – 0,23%, 
indicator comparabil cu cel din Țările Baltice (Estonia – 0,45%, Letonia – 0,32%, Lituania – 
0,27%)33.  
 
BNS, de exemplu, include în ”Anuarul Statistic al Republicii Moldova” compartimentul 
”Cultură; Sport”34, dar acesta se limitează doar la date despre tirajul cărților, revistelor, 
ziarelor.  
CC, în raportul de activitate pe anul 2015, a inclus compartimentul 3.3 Concurența neloială 
și publicitatea. Compartimentul însă precizează că ”În perioada de raportare au fost 
investigate 18 cazuri de concurență neloială, 12 cazuri au fost finalizate, dintre care în 4 
cazuri s-a stabilit lipsa încălcării și în 8 cazuri a fost emisă Decizia Plenului Consiliului 
Concurenței de constatare a încălcării legislației concurențiale. Totodată, au fost stabilite 
35 de cazuri cu privire la încălcarea legislației cu privire la publicitate”.35 Sunt enumerate 
mai multe cazuri relevante, în opinia autorilor, dar lipsește răspuns la întrebarea-cheie: ce 
reprezintă în ansamblu piața publicității? Fără un răspuns la întrebarea dată nu putem 
avea răspunsuri nici la întrebările derivate: cât de mare ori cât de mică este piața de 
publicitate?, ce structură are ea?; cine sunt principalii actori pe piață și cu ce cote de 
piață?; există ori ba poziții dominante?; există ori ba abuzuri de poziții dominante?; etc, 
etc.. Să amintim, că Legea concurenței  (publicată pe 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 
193-197, în vigoare de la 14.09.2012), În  Articolul 1. Obiectul și scopul prezentei legi, 
stipulează: ”(1) Prezenta lege stabilește cadrul juridic al protecției concurenței, inclusiv al 
prevenirii și al contracarării practicilor anticoncurențiale și a concurenței neloiale, al 
realizării concentrărilor economice pe piață, stabilește cadrul juridic privind activitatea și 
competența Consiliului Concurenței și responsabilitatea pentru încălcarea legislației în 
domeniul concurenței”. Evident, fără date exacte și complete despre piața de publicitate, 
autoritatea responsabilă de concurență nu-și poate onora în deplină măsură atribuțiile.  
Raportul de activitate al CCA în anul 2015, de asemenea, conține un compartiment vizând 
publicitatea, și anume ”5.7. Respectarea condiţiilor de plasare a publicităţii”.36 Dar, ca și în 
cazul CC, compartimentul nu conține date complexe cu referire la piața publicității 
audiovizuale, ci înșiruie deciziile CCA adoptate în ședințe publice fie după monitorizarea 
plasării publicității de către radiodifuzori, fie în urma unor sesizări. CCA ar putea lesne 
analiza piața publicității audiovizuale, dat fiind că dispune de datele cifrelor de afacere 
anuale ale fiecărui radiodifuzor.  
 În lipsa unei prezentări și, ulterior, a unei analize a pieței de publicitate, nu poate fi evaluat 
nivelul concentrării proprietății și/sau de control în acest sector și, cu atât mai mult, nu 
poate fi prevenit. Dimpotrivă, p. (3) din art. 66 al Codului audiovizualului generează 
concentrarea proprietății și controlului în domeniu, care, la rândul său, generează sau 

                                                 
33 http://sovetreklama.org/2016/05/estoniya-operezhaet-latviyu-i-litvu-po-reklamnym-investiciyam-na-odnogo-zhitelya/  
34 http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2193  
35 http://www.competition.md/public/files/RaportactivitateCons-Concur2015323f6.pdf  
36 http://cca.md/files/RAPORT%20CCA%202015.pdf  
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poate genera și concentrarea publicității sau apariția pozițiilor dominante pe piață. Acest 
lucru este posibil și din motiv că legislația nu prevede limite speciale pentru mass-media.  
CCA are posibilitatea de a colabora cu CC și colaborează. Un acord în acest sens a fost 
semnat încă la 4 iulie 2014, dar rezultatele lui concrete nu sunt sesizabile și, mai degrabă, 
este un acord formal.  La această stare de lucruri a condus, probabil, și faptul că nu există 
o prevedere legală prin care CCA ar fi obligat să ceară avizul ori intervenția CC și 
viceversa, să zicem, în cazul, în care CCA, până a acorda frecvențe/licențe radiodifuzorilor 
existenți deja pe piață, să se asigure că, prin atare decizii nu generează/nu stimulează 
apariția pozițiilor dominante abuzive pe piață. Altfel spus, Codul audiovizualului și Legea 
concurenței acordă atribuții autorităților, nu însă și mecanisme de utilizare a atribuțiilor, 
motiv din care acestea nu sunt eficient implementate. De exemplu, Codul audiovizualului 
prevede:  
Articolul 7. Echilibrul și pluralismul politico-social  

(5) Pentru a proteja pluralismul și diversitatea politică, socială și culturală, concentrarea 
proprietății este limitată la dimensiuni care să asigure eficiența economică, dar care să nu 
genereze apariția de poziții dominante în formarea opiniei publice.  
Articolul 23. Licența de emisie  

(3) Licența de emisie se eliberează de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului 
potrivit următoarelor condiții:  
b) eliberarea licenței de emisie va corespunde principiului de asigurare a pluralismului în 
domeniul audiovizualului, excluzîndu-se posibilitatea creării premiselor pentru instituirea 
monopolului și concentrării proprietății în domeniul audiovizualului și în domeniul mass-
mediei în genere, ținîndu-se cont de gradul în care radiodifuzorii licențiați existenți 
corespund deja acestei cerințe;  
Articolul 27. Retragerea licenței de emisie  

(1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului poate retrage licența de emisie doar în cazul 
în care:  
f) sînt încălcate normele privind regimul proprietății în audiovizual;  
Articolul 38. Sancțiuni  

(2) În sensul prezentului cod, sînt contravenții:  
k) nerespectarea prevederilor privind regimul juridic al proprietății în domeniul 
audiovizualului;  
 
Deci, Codul audiovizualului conține câteva articole cu dispoziții generale privind 
concentrarea proprietății (art. 7, 23, 27). Deși Codul acordă o pondere importantă 
informațiilor despre proprietatea mass-media în procesul de licențiere, aceste prevederi 
sunt declarative și inefective. Nici CC, nici CCA nu efectuează controlul și nu depistează 
încălcările normelor de protecție a concurenței în audiovizual. În atare situație, este fie 
dificil, fie imposibil de stabilit contravenția ”nerespectarea prevederilor privind regimul 
juridic al proprietății în domeniul audiovizualului” din art. 38, pentru o eventuală aplicare de 
sancțiuni. CCA și CC în mod special nu s-au preocupat de probleme ce vizează 
concentrarea proprietății și controlului în audiovizual și, respectiv, de concentrarea 
publicității.  
 
Cea mai mare parte din piața de publicitate revine, ca și până acum, televiziunilor. 
Bugetele pentru publicitate  ajung la televiziuni fie prin intermediul agenţiilor de publicitate 
(locale sau internaţionale), a „media salerilor” sau a departamentelor de vânzări ale 
posturilor tv. Departamentele de vânzări ale televiziunilor reușesc să acceseze cam 15 la 
sută din volumul de publicitate. De regulă, micii agenţi economici operează direct cu 



posturile tv, sporadic şi în lipsa unei strategii de publicitate. La nivel local mass-media cu 
greu găsește publicitate din două motive principale: a) publicitatea este concentrată 
excesiv în capitală și b) măsurările de audiență, pe cale le solicită tot mai des furnizorii de 
publicitate, se fac pentru posturile de radio și tv mari, care pot achita aceste servicii ale 
AGB”37.  
Agențiile de publicitate, în fond, lucrează cu toate mass-media, dar, cel mai activ, cu 
televiziunile și media online, ca fiind cele mai transparente și mai solicitate de către 
furnizorii de publicitate.  
Ponderea veniturilor provenite din publicitate este foarte diferită la instituțiile mediatice. 
Există instituții mediatice, mai ales, posturi de radio și tv centrale, care utilizează tot timpul 
permis de legislație pentru plasarea publicității. La nivel local, însă, spațiul pentru 
publicitate se folosește în proporție de 5-7%, dar și acesta deseori este ocupat de 
publicitate cu caracter social, difuzată gratuit.  
 
În Republica Moldova Guvernul și APL nu sunt furnizori de publicitate cu pondere. În 
același timp, nu există o monitorizare care să clarifice cum se cheltuiesc banii statului în 
publicitate. Este necesară atât o monitorizare a situației, cât și elaborarea unui cadru 
normativ, cu reguli stricte și echitabile de selectare a mass-media care să difuzeze 
publicitatea venită de la stat.  
În Republica Moldova activează câteva sute de agenții de publicitate38,, dar numărul celor 
active este mult mai mic.   
La nivel global, agențiile de publicitate se împart în două tipuri: Media Agency și 
Advertising Agency. Agențiile de media determină pe ce canale media și în ce volum vor 
propune spre difuzare publicitatea, iar  ”Advertising Agency”, în principal, se ocupă de 
creație, pornind de la elaborarea de concepte și încheind cu crearea promo-urilor, 
logotipurilor, spoturilor publicitare etc..  

De menționat, că furnizorul de publicitate este interesat să fie deservit de o agenție cu bun 
nume pe piață. Or, bunul nume îl poate determina o companie independentă, de 
asemenea, cu reputație recunoscută. La nivel internațional o atare companie este Regma, 
care determină rating-ul agenției în funcție de câțiva indicatori, inclusiv: bugetul cumulativ 
al furnizorilor de publicitate (clienților) deserviți; calitatea managementului și cum aceasta 
influențează, prin realizarea media-planurilor, asupra clienților; numărul, calitatea și 
satisfacția personalului agenției etc.  

În situația în care compania Regma nu operează în Republica Moldova, nu putem vorbi de 
un rating sută la sută credibil cu referire la agenții de publicitate. O estimare aproximativă 
poate fi făcută în temeiul datelor oferite de AGB Moldova (necreditată cu suficientă 
credibilitate): volumul de timp destinat plasării de publicitate, după care, ulterior, este 
estimat costul lui în funcție de canalele radio/Tv utilizate, discount-urile potențiale și 
perioadele de plasare. Într-un final, ar fi posibil de determinat rating-ul agentului de 
publicitate, dar ar fi unul foarte aproximativ, din moment ce în Republica Moldova nu există 
o transparență necesară cu referire la toată publicitatea difuzată prin intermediul tuturor 
mijloacelor: tv, radio, presă scrisă, online, outdoor. Împărtășim, în acest sens, opinia 
agenției Vivaki: ”La etapa actuală de dezvoltare a pieței de publicitate din Moldova, 
creșterea acesteia va fi posibilă doar prin dezvoltarea continuă a serviciilor de măsurare și 
monitorizare a canalelor media, asta chiar și în condițiile actuale de criză economică. La 
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moment stăm bine la capitolul televiziune, dar ne lipsesc date pentru restul direcțiilor. 
Agențiile mari de publicitate, Vivaki, în particular, desigur se străduie să estimeze 
potențialul și eficiența tuturor canalelor media, investind în instrumentele proprii de analiză, 
sau achiziționând instrumente ce s-au recomandat deja pe plan global, dar fără măsurări 
exacte și un monitoring independent al canalelor media la nivel local. Clienții mari și 
transnaționali vor fi foarte atenți în luarea deciziilor de a investi în piața de publicitate din 
Republica Moldova, iar piața va continua să înregistreze un rezultat ambiguu.39  
 

7.2. Piața de publicitate: distribuire  
 
În Moldova, de câțiva ani, cele mai complete date cu referire la piața publicității, deși 
estimative, le prezintă o instituție neguvernamentală – Asociația Agențiilor de Publicitate, în 
analize anuale ale pieței publicitare40. În continuare, prezentăm o sinteză a datelor 
cuprinse în analiza din anul 2015. 
  
Piața de publicitate, în total, în 2015, a constituit 22,3 milioane de euro sau 465, 3 milioane 
de lei. Este o creștere cu 0,7% în MDL și o descreștere cu 10% în euro. De menționat, că 
la începutul lui 2015 mai mulți experți exprimau îngrijorări, precum că piața de publicitate 
se va diminua cu 30 la sută.  
Pentru anul 2016 este pronosticată o creștere în MDL până la 490 de milioane, dar o 
descreștere, în euro, până la 21,5 milioane.  
 
În 2015, publicitatea a fost distribuită astfel:  
 
la Tv - 12,4 milioane de euro (55%) din total sau 259,2 milioane MDL.  
Publicitatea a fost vândută, în principal, de următorii agenți:  

1. Casa Media (TV Prime, TV Canal 2, TV 4, TV Canal 3, RenTV, TV Publika) cu 
aproximativ 50% din piață;  

2. Alkasar (TV7, TNT Bravo, STS și NTV) cu circa 21% din piață;  
3. Nova TV (RTR, Super TV și RuTV) cu circa 15% din piață;  
4. Alți agenți (TV Moldova 1, ProTV, Realitatea TV, TV Acasă) cu circa 14 % din piață.  

În anul 2016 la ”Casa Media” au trecut canalele STS și Super TV, astfel că Alkasar și Nova 
TV, estimativ, își vor diminua cota de piață până la 13-12%, iar ”Casa Media” își va spori 
cota până la 59%.  
În anul 2015, 5 televiziuni – Prime, RTR, TV7, Moldova 1 și Canal 2, cu o audiență 
cumulată de 44%, au valorificat 58% din publicitate.  
Alte 11 televiziuni, cu o audiență cumulată de 22%, au valorificat 42% din piața de 
publicitate;  
la radio, publicitatea s-a diminuat de la 1 milion de euro în 2010, la 0,6 milioane în 2015 și, 
estimativ, se va diminua și în 2016, până la 0,56 milioane.  
În 2015, numărul de spoturi publicitare s-a diminuat cu 17% față de 2014, constituind ceva 
mai mult de 400 de mii, dintre care, aproape un sfert au fost acoperite de cei mai mari 15 
furnizori de publicitate (87 065) față de 87 603 în 2014. Chiar și marii furnizori de 
publicitate își reduc bugetele pentru radio. Orange, de exemplu, de pe poziția a 3-a în 
2014, a coborât pe poziția a 6-a în 2015;  
 

                                                 
39 http://vivaki.md/ro/multimedia/publicitate-moldova-situatia-actuala-2015/  
40 http://www.aapm.md/rom/obzor-media-rinka-2015.html  
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în presa scrisă, bugetele pentru publicitate s-au diminuat de la 3,6 milioane de euro în 
2010, la 2,5 milioane în anii 2012-2013 și la 1,3 milioane în 2015. În 2016, este așteptată o 
diminuare de până la 1,2 milioane de euro. Diminuarea este cauzată de audiența în 
descreștere, practic, la toate tipurile de presă scrisă: cotidiene, săptămânale, reviste;  
 
în mediul online, pubicitatea este vândută de următorii agenți principali:  

1. MediaContact (md.mail.ru; ok.ru; unimedia.md; agora.md; ea.md) – cu 61,8% din 

piață;  

2. Number (999.md; point.md; play.md; mama.md; forum.md; sporter.md; 

mamaplus.md) – cu 35,89% din piață;  

3. Alkasar (noi.md; megogo.net; moldovenii.md) – cu 13,8% din piață;  

4. ProDigital (protv.md; kp.md; perfecte.md; acasatv.md; inprofunzime.md) – cu 

16,65% din piață.  

 

De precizat, că rata de penetrare a Internetului în Republica Moldova, în anul 2015, 

constituia 71% (în Ucraina – 43%, în România – 56%, în Rusia – 70,5%, în Estonia – 

84,2%, în Finlanda – 93,5%);  

 
publicitatea outdoor a înregistrat o dinamică a bugetelor de la 6,1 milioane de euro în 
2010, la 4,9 milioane în 2011 și la 5,18 milioane în 2015. Pentru 2016 este estimată o 
diminuare de până la 4,75 milioane de euro.  Publicitatea este plasată pe vreo 15 tipuri de 
suprafețe: bilbord-uri, LED-uri, panouri, stații transport public, console etc.  
În Chișinău, în 2015, erau 6529 de construcții pentru amplasarea publicității outdoor.  
Pe piață operează peste 20 de agenți, cei mai mari fiind: EpaMedia (20%), Standart (12%) 
și Valoinform (8%). EpaMedia este singurul agent care vinde publicitate pe construcții mici 
din stațiile de transport public.  
 
Prmii 5 cei mai mari operatori dețin o cotă de piață cumulată de 52% (ArtPrint – 7% și 
Cebacot 5%). 48% din piață este deținută de ceilalți agenți cu cote cuprinse între 1 și 4%. 
Trendseter este singurul operator care nu deține propriile construcții și vinde suprafețe 
cumpărate de la alți operatori. În anul 2015, cele mai mari suprafețe au ocupat publicitatea 
la comunicații, alimente, construcții, serviciil și mesajele cu caracter social.  
 
 

7.3. Piața de publicitate audiovizuală în anul 2015  
 
Piața de publicitate audiovizuală o putem deduce pornind de la alocările anuale în Fondul 
de susținere a radiodifuzorilor care, conform legislației, este completat prin contribuția de 
1% din cifra de afaceri a fiecărui radiodifuzor. În Republica Moldova, la finele anului 2015 
funcționau 70 de posturi de televiziune, inclusiv 29 locale, și 56 posturi de radio, inclusiv 23 
- locale. Potrivit datelor furnizate de CCA, contribuția la Fondul de susținere a 
radiodifuzorilor a acestor 126 de radiodifuzori a constituit în 2015 resurse financiare în 
valoare de 3163,4 mii lei. Prin urmare, deducem că cifra de afaceri a tuturor radiodifuzorilor 
a depășit puțin 316 milioane de lei. Lista proprietarilor cu cele mai mari cifre de afaceri este 
prezentată în tabelul alăturat:  

Tabelul nr.3  

Nr. Proprietar Contribuție la Fondul de 
susținere a 

Cifra de afaceri 
dedusă (cu 

Cotă de 
piață 



radiodifuzorilor (1%) în 
2015 

aproximație) deținută 
(%) 

1. General Media Group 
ICS 

1.238.771,51 lei 124 milioane lei 39,24% 

2. Jurnal de Chişinău Plus 
SRL 

258.754,70 lei 26 milioane lei 8,22% 

3. Analiticmedia-Grup SA 232.267,76 lei 23 milioane lei 7,28% 

4. Prodigital SRL 214.351,26 lei 21 milioane lei 6,77% 

5. IPNA Compania 
Teleradio-Moldova 

194.331,30 lei 19 milioane lei 6,14% 

 
Să observăm că, cel mai mare proprietar, General Media Group ICS, a deținut în 2015 o 
cotă de piață de aproape 40 la sută, mai mult decât ceilalți din Top 5, iar împreună cu 
aceștia – 67,4% din total (213 milioane de lei din 316 milioane).  
Potrivit acelorași date furnizate de CCA, mărimea sumelor transferate în 2015 de către cei 
52 de radiodifuzori locali în Fondul de susținere a radiodifuzorilor a fost de circa 121,0 mii 
lei. Prin urmare, cifra de afaceri a tuturor radiodifuzorilor locali a fost puțin peste 12 
milioane de lei.  12 milioane de lei reprezintă doar 3,8% din totalul cifrei de afaceri a 
radiodifuzorilor din Republica Moldova. 52 de radiodifuzori locali reprezintă 41,3% din 
totalul radiodifuzorilor din Republica Moldova, în timp ce ponderea populației locale în 
totalul populației naționale constituie 77,2 la sută. Deci, valoarea raportului dintre cele două 
rate a fost de 0,53 sau aproximativ 1 la 2. Iar raportul dintre cifra de afaceri a 
radiodifuzorilor locali în anul 2015 (3,8%) și ponderea populației locale (77,2%) a fost de 
0,05 sau de 1 la 20.  
 
 

VIII. Piața de publicitate: distribuire 2015. Date comparate  
Tabelul nr. 4  

n
r 

Țara Tv radio presă outdoor on-line total 

1
. 

Mold
ova 

55% 
(12,4) 

3% 
(0,6) 

6% (1,3) 24% (5,2) 13% (2.8) 22,3 mil euro 

2
. 

Româ
nia 

64%  
(212)  

4,8% 
(16) 

5,7% (19) 8,4% (28) 17% (57) 332 mil euro 

3
. 

Ucrai
na 

44,7% (3 
986) 

3,4% 
(304) 

14,8% 
(91 320) 

10,7% 
(952) 

26,4% (2 
355) 

8 917 mil hrivne 
(fără publ. în 
cinematografe) 

4
. 

Rusia 45,7% 
(131,036) 

4,4% 
(12.675
) 

7,5% 
(21.515) 

9,9% 
(28.420) 

32,5% 
(93.071) 

286.717 mil ruble 
(fără publ. Indoor 
și cinematografe) 

 
Datele comparate relevă o situație diferită a distribuirii publicității în Republica Moldova în 
comparație cu țările vecine. Astfel, publicitatea la televiziuni e aproximativ cu 10 la sută mai 
mare decât în țări precum Ucraina și Rusia, dar cu aproape 10% mai mică decât în 
România. Publicitatea la radio, în fond, este comparabilă, diferențele cuprinzându-se între 
0,4 și 1,8%. Publicitatea în presa scrisă indică aceleași tendințe, exceptând Ucraina, unde 
acest indicator este cam de două ori mai ridicat decât în Moldova, România și Rusia. Ceea 
ce trebuie de evidențiat, e că publicitatea în mediul online din țară, deși a înregistrat o 



creștere evidentă în ultimii ani, rămâne, totuși, cu mult în urma tendințelor din statele 
vecine, mai ales, din Rusia și Ucraina. Să precizăm, că în SUA41, începând cu anul 2014, 
și în țările UE, începând cu anul 2015, volumul publicității online l-a depășit pe cel al 
publicității televizate42.  
 
Piața de publicitate în mai multe țări în anul 2015. Date comparate  

Tabelul nr.5  

N
r. 

Țara Piața de 
publicitate 

(euro) 

sursa Popul
ație 

(mln) 

Per/loc
uitor 

(euro) 

1. Lituania 101,1 
milioane 

TNS43  2,9 43,8 

2. Estonia 92,6 
milioane 

TNS44  1,3 71,2 

3. Letonia 77,2 
milioane 

TNS45  2,01 38,4 

4. Români
a 

332 milioane Raportul anual Media Fact Book 201646  19,9 16,7 

5. Rusia 4.264 
miliarde 

Ассоциация коммуникационных 
агентств России (АКАР)47  

143,5 29,7 

6. Ucraina 311,5 
milioane 

Всеукраинская рекламная коалиция48  45,5 6,8 

7. Azerbai
djan 

103,6 
milioane 

Pекламное агентство Zenith 
Optimedia49  

9,4 11,2 

8. Moldov
a 

22,3 
milioane 

AAPM50  3,55 6,3 

9. SUA 177 miliarde Top 10 – locul 151  318,9 555 

1
0. 

Canada 11 miliarde Top 10 – locul 1052  35,2 312,5 

 
Datele tabelului indică asupra unei piețe a publicității din Republica Moldova subdezvoltate, 
comparativ cu alte țări. Judecând după valoarea pieței de publicitate per locuitor, situația 

                                                 
41http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80

%D0%BD%D0%B5%D1%82-

%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D
0%90)  

42http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80

%D0%BD%D0%B5%D1%82-
%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D

1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B)#2015:_.D0.92_.D0.95.D0.B2.D1.80.D0.BE.D0.BF.D0.B5_.

D0.B8.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.B5.D1.82-
.D1.80.D0.B5.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.BC.D0.B0_.D0.BE.D0.B1.D0.BE.D0.B3.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.B0_.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B2.

D0.B8.D0.B7.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.83.D1.8E_.D0.B8_.D0.BF.D0.BE_.D0.BE.D0.B1.D1.8A.D0.B5.D0.BC.D1.83.2C_.D0.B8_.D0.BF.D

0.BE_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.83  
43 http://sovetreklama.org/2016/05/estoniya-operezhaet-latviyu-i-litvu-po-reklamnym-investiciyam-na-odnogo-zhitelya/  
44 http://sovetreklama.org/2016/05/estoniya-operezhaet-latviyu-i-litvu-po-reklamnym-investiciyam-na-odnogo-zhitelya/  
45 http://sovetreklama.org/2016/05/estoniya-operezhaet-latviyu-i-litvu-po-reklamnym-investiciyam-na-odnogo-zhitelya/  
46 http://economie.hotnews.ro/stiri-media_publicitate-21037765-media-fact-book-piata-publicitate-crescut-semnificativ-2015-creste-din-nou-anul-

acesta-pana-peste-350-milioane-euro.htm  
47 http://tass.ru/ekonomika/2711161%20http://tass.ru/ekonomika/2711161  
48 http://vrk.org.ua/news/237  
49 http://www.echo.az/article.php?aid=81166  
50 http://www.aapm.md/rus/obzor-media-rinka-2015.html  
51 http://www.akarussia.ru/press_centre/news/id6044  
52 http://www.akarussia.ru/press_centre/news/id6044  
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din Moldova este comparabilă cu cea din Ucraina; este de 2 - 4 ori mai redusă decât cea 
din Azerbaidjan, România sau Rusia; de 6 - 10 ori mai redusă decât cea din Țările Baltice; 
de cam 80 de ori mai redusă decât cea mai dezvoltată piață de publicitate – cea din SUA.  

 
Concluzii:  

1. Cadrul juridic național de reglementare a publicității, care are impact direct asupra 
activității mass-media, este lacunar și necesită completări și îmbunătățiri 
substanțiale pentru a corespunde rigorilor europene.  

2. Legislația națională în domeniu nu conține prevederi care ar limita, pe de o parte, 
concentrarea proprietății în mass-media, în special, în domeniul audiovizual, și, pe 
de altă parte, ar preveni apariția pozițiilor dominante abuzive pe piața publicității.  

3. Legislația națională în domeniu conține noțiuni și definiții inexacte și prevederi 
interpretabile.  

4. Legislația națională în domeniu continuă să opereze cu noțiunea de ”publicitate 
socială”, inventată în perioada sovietică și care nu se regăsește în legislația țărilor 
democratice. Definirea inexactă şi utilizarea improprie a noțiunilor „publicitate” şi 
„publicitate socială” generează confuzii.  

5. Legislaţia naţională nu este explicită pe segmentul ce vizează modul indicării 
sponsorilor în mesajele/apelurile de interes public (inclusiv volumul/durata/spaţiul).  

6. Legea cu privire la publicitate şi Codul fiscal definesc „publicitatea socială” de o 
manieră care nu permite promovarea la scară largă a mesajelor/apelurilor de interes 
public. Definiţia, în mod limitativ, enumără doar cinci domenii considerate de interes 
ale societăţii şi statului.  

7. Legislaţia naţională nu prevede stimulente fiscale eficiente pentru producătorii şi 
difuzorii de „publicitate socială”. În Codul fiscal este prevăzută expres o singură 
scutire de plată cu referire la difuzarea „publicităţii sociale”.  

8. Legea cu privire la publicitate defineşte agenţii (furnizori, producători, difuzori) de 
publicitate astfel, încât „publicitatea socială” nu constituie preocuparea lor. 
“Publicitatea socială”, potrivit legislaţiei naţionale, nu are scop lucrativ şi urmăreşte 
obiective filantropice şi de importanţă socială. În pofida acestor prevederi, 
”publicitatea socială” este reglementată de aceeaşi lege ca şi publicitatea 
comercială.  

9. Codul audiovizualului stabileşte că anunţurile difuzate în mod gratuit în interesul 
public nu constituie  publicitate, dar nu instituie obligativitatea de a fi difuzate gratuit 
și nici nu clarifică în ce situaţii anunţurile în interesul public sunt difuzate contra 
plată.  

10. Legislația națională în domeniu nu operează cu noțiuni și definiții unificate; nu 
prevede un minim obligator de ”publicitate socială”; nu stipulează în mod expres, 
dacă ”publicitatea socială” trebuie să fie contabilizată în cele 20% permise într-o oră 
de emisie pentru publicitatea comercială și 15% dintr-o zi de emisie.  

11. Legislația națională în domeniu nu a favorizat dezvoltarea pieței mediatice și a pieței 
de publicitate pe principiile unei concurențe loiale.  

12. În Republica Moldova există doar date estimative cu referire la volumul și structura 
pieței de publicitate, acestea provenind nu de la autoritățile statale abilitate, ci de la 
organismele de autoreglementare.  

13. Piața de publicitate, potrivit datelor estimative, atestă o pondere excesivă în capitală 
și o pondere insignifiantă în mediul rural.  

14. În Republica Moldova nu există o transparență suficientă a activității agenților de 
publicitate.  



15. Piața de publicitate nu poate contribui la independența economică a instituțiilor 
mediatice, dimpotrivă, le orientează spre alte surse de finanțare, care le subminează 
independența, nu doar economică, ci și editorială.  

16. În Republica Moldova nu există o autoritate de reglementare sau de 
autoreglementare care ar avea în atribuţiile sale identificarea şi calificarea 
caracterului de interes public al mesajelor/apelurilor sociale.  

17. În Republica Moldova există elemente ale unor organisme de autoreglementare în 
domeniu, dar ele necesită să fie fortificate.  

Recomandări:  
1. Să fie elaborate și adoptate, în conformitate cu prevederile legislației europene, 

modificări și  completări ale Legii concurenței, care să asigure o dezvoltare adecvată  
a pieței publicitare fără să afecteze pluralismul mediatic.  

2. Să fie elaborate și adoptate, în conformitate cu prevederile legislației europene, 
modificări și  completări ale Codului audiovizualului în vederea protejării 
pluralismului mediatic. Aceste  modificări și  completări urmează să creeze un 
mecanism viabil al implementării prevederilor art. 7 alin.(5) și art. 68 alin.(3) din 
Codul audiovizualului.  

3. În urma implementării primei recomandări, urmează a fi elaborate și adoptate de 
către CC reglementări detaliate privind concentrarea proprietății în mass-media.  

4. Să fie elaborate și adoptate modificări la legislația națională în domeniu, care să 
asigure o transparență deplină a activității agenților de publicitate.  

5. Să fie evaluată anual din oficiu, de către CC, piața publicitară și  concentrarea 
proprietății în domeniul mass-media, urmate de  examinarea acestora de către 
Parlamentul Republicii Moldova în contextul dezbaterii raportului anual al CC.  

6. CCA, în raportul anual de activitate, să evalueze regimul de proprietate al 
radiodifuzorilor și piața de publicitate audiovizuală.  

7. În legislaţia naţională să fie revăzute noţiunile de „publicitate” şi „publicitate socială” 
și definițiile acestora.. Suplinirea sintagmei „publicitate socială” cu sintagma 
„mesaj/apel de interes public”.  Sintagma „interes public” este definită în Legea cu 
privire la libertatea de exprimare, iar sintagma „apel de interes public” este 
consacrată în literatura de relaţii publice, prescurtat AIP.  

8. Să fie constituită o autoritate naţională, de preferat, de autoreglementare, care ar 
avea în atribuţii expertizarea mesajelor/apelurilor ce se pretind a fi de interes public.  

9. Legislația națională să conțină prevederi clare de producere,  distribuire și difuzare a 
”publicității sociale”, în care furnizor de publictate este statul.  

10. În legislaţia naţională să fie prevăzute norme clare pentru sponsorii 
mesajelor/apelurilor de interes public cu referire la înlesniri fiscale, beneficii, apariţii 
în mesaje/apeluri etc.  

11. Să fie extins numărul domeniilor considerate actualmente de legislaţie ca fiind de 
interes ale societăţii şi statului. Dacă la domeniile enumerate de art. 21 din Legea cu 
privire la publicitate şi art. 288 pct 9) al Codului fiscal s-ar adăuga unul singur – 
„prevenirea şi contracararea flagelelor sociale” -, această completare ar lărgi cu mult 
posibilităţile de promovare a mesajelor de interes public.  

12. Legislaţia să fie completată cu prevederi care să ofere stimulente fiscale suficiente, 
mai ales, mediului de afaceri; să instituie „reguli de joc” clare şi diferenţiate pentru 
furnizorii şi difuzorii de mesaje/apeluri de interes public, în funcţie de statutul lor: 
organe de stat; organizaţii necomerciale; organizaţii comerciale.  

13. Dat fiind că mesajele/apelurile de interes public se deosebesc esenţial de 
publicitatea comercială, este oportună o lege separată care: ar defini noţiunile 



relevante; ar stabili obiectul şi subiecţii mesajelor de interes public; ar enumera 
atribuţiile şi responsabilităţile acestora; ar determina relaţiile dintre furnizorii şi 
difuzorii de mesaje de interes public; ar prevedea facilităţile şi înlesnirile fiscale 
pentru toate categoriile de furnizori/difuzori de mesaje sociale; ar indica modalitatea 
de evidenţă a mesajelor sociale şi de măsurare a impactului acestora asupra 
societăţii etc..  

14. CCA să elaboreze acte normative suplimentare, obligatorii pentru radiodifuzori, care 
ar completa anumite goluri din legislaţie, inclusiv spaţiul minim de emisie zilnică 
acordat pentru difuzarea mesajelor de interes public; procedura de acordare a 
spaţiului respectiv de timp; modalitatea de evidenţă şi raportare.  

15. Să fie studiată experiența externă cu scopul de a prelua practici şi norme ale altor 
țări, ce ar putea fi funcţionale în realităţile noastre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiul a fost realizat cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, prin 

intermediul Ambasadei Suediei în Chișinău. 



 


