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Anexa nr. 1 

CĂTRE Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova 
 

RAPORT ANUAL AL FURNIZORILOR PRIVAȚI DE SERVICII MEDIA 
  

Notă: Textul anexei nu poate fi modificat și va fi completat integral. 
 

 

1. Denumirea furnizorului privat de servicii media:  

POSTUL REGIONAL DE TELEVIZIUNE “ELITA” (1993-2022) 

2. Denumirea titularului de licență:  

Fondatorul TV ELITA este Cooperativa “Molodosti” (1987)  

3. Structura serviciului media audiovizual: 

Serviciul programe proprii 80 %. Format - generalist 

4. Numele, prenumele și cetățenia proprietarului beneficiar/proprietarilor beneficiari:  
Ana Golubenco,  cetățenia Republicii Moldova 

5. Modificări în componența fondatorilor/proprietarilor beneficiari pe parcursul anului precedent: 

                    Fără modificări  

6. Descrierea structurii proprietății (forma juridică de organizare a întreprinderii):         cooperativă 

7. IDNO:                                                                                                                                1010606000972 

8. Adresa juridică a furnizorului privat de servicii media:          MD-5401 - or. Rezina, Str. 1 Mai, nr.2 

9. Adresa fizică:                                                                                MD-5401 - or. Rezina, Str. 1 Mai, nr.2 

10. Adresa electronică:                                                                                     tvelitamoldova@yahoo.com  

11. Nume, prenume administrator/persoană de contact, telefon mobil/telefon fix/fax: 

Ana Golubenco, Director 0 693 757 94,  tvelitamoldova@yahoo.com  

12. Organigrama furnizorului privat de servicii media: 

Organizgrama prezentată la obţinerea Licenţei de emisie, nu a suferit modificări esențiale, ELITA TV, 

activând în condițiile unei fluctuații de cadre  caracteristice posturilor locale și regionale din RM și a 

migrației, asupra căror s-au reflectat și efectele crizei pandemice provocate de COVID-19 în Republica 

Moldova. ELITA TV a depus efort pentru a menține fluxul de producție media. Numărul angajaţilor: 5 

angajaţi de bază şi 5 colaboratori prin cumul/ prestatori servicii și drepturi de autor. 

În perioada de raportare,  angajații au beneficiat de instriri, inclusiv  IN HOUSE și  schimb de experienţă în 

domeniul audiovizualului, creare de conținut digital, investigații jurnalistice și managementul mass media 

(experți THOMSON, EIRM, Open MEDIA HUB).  Sub aspectul egalității de șanse , echipa de creație este 

constituită din femei și bărbați. 
DIRECTOR-ADMINISTRATOR  PRODUCĂTOR/REALIZATOR  EDITOR   

REPORTERI   EDITORI VIDEO    CAMERAMANI 

 PERSONAL ADIȚIONAL 

13. Capitalul social al furnizorului privat de servicii media:                                                          0 lei 

14. Sursele de finanțare și investiții în serviciul media audiovizual: 
 

 ELITA TV a înregistrat în anul 2021 venituri în valoare de  911 989 lei.  

 Surse de finanțare:  

 Surse cu destinație specială, grant, sub-grant, co-producții, alte contribuții cu destinație specială pentru 

realizarea programelor (IREX Europe-ERIM, IREX, EED) - 395 243 lei 

 Publicitate - 313 246 lei;  

 Alte servicii prestate (darea în locațiune a spațiilor, etc..) - 203 500 lei  

 Contribuția proprie la realizarea programelor sub formă de voluntariat, folosirea  încăperilor și a 

echipamentelor tehnice. 

 Investiții în serviciul media audiovizual:  

 Autohtone - 509 440 lei  

 Străine - 208 933 lei  

15. Lista prețurilor pentru publicitatea comercială:  

Preț stand. în ultimii 7 ani ...........................1500 lei per minut /stand. 
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16. Informația privind realizarea Structurii serviciului media audiovizual, pentru anul de activitate 

precedent: 

În perioada de raportare,ELITA TV a respectat concepția serviciului de programe ELITA TV fără devieri. 

ELITA TV a păstrat formatul generalist și Structura programelor, realizând a câte 108 ore de emisie 

săptămânală, din care:  

Criteriul  

- Produs autohton: 96 % . 

Realizat nemijlocit de titularul de licenţă:       80  %  

Produs autohton preluat:     16% 

- Realizat de producători independenţi aflați sub jurisdicția din Republicii Moldova:  16 % din ele,   

Opere europene:  96%    
 

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:  

- Emisiuni informative și analitice:                          38 %  

- Emisiuni educaționale și culturale:              20 %  

- Filme(artistice, documentare, animaţie):         12 %  

- Alte tipuri de emisiuni:                                         26 %  

- Publicitate, teleshopping, sponsorizare:                     3 %   

- Promo:             1 % 

17. Aria de acoperire, în procente, din teritoriul țării (frecvențe/canale, localități): 
ELITA TV acoperă sub 60 % din teritoriul Republicii Moldova. Canalele TV: 

Canal de televiziune: Localitatea amplasării Stației de emisie: Puterea emițătorului 

Canalul 21 Rezina 1kWt 

Canalul 35 Orhei 1kWt 

Canalul 45 Șoldănești 250Wt 

Canalul 52 Dubasari (Criuleni) 1kWt 
 

18. Volumul emisiei zilnice și săptămânale (orele de difuzare ale postului/studioului): 
 

Postul regional de televiziune ELITA TV a realizat 126 ore de emisie săptămânal, - a câte 18 ore pe zi, 

orele de difuzare ELITA TV, fiind între în timpii  06:00-00.00  
 

19. Programe audiovizuale în primă difuzare realizate (numărul de emisiuni, volumul anual de 

emisie pe fiecare tip de programe, reprezentarea procentuală din volumul anual total de emisie în 

primă difuzare) cu/despre/pentru (art. 4 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale):  
 

Nr. Tipuri de programe Numărul 

de emisiuni 

Volumul anual 

de emisie pe 

fiecare tip de 

programe 

Reprezentarea 

procentuală din 

volumul anual 

total de emisie în 

primă difuzare 

1.  Copii (și tineri) 12 6/730  

 

 

 

 ≈  50% 

 

 

2.  Drepturile omului  12 6/730 

3.  Minorități naționale  6 6/730 

4.  Ecologie/mediu 6 6/730 

5.  Sănătate 24 12/730 

6.  Educație/știință 12 12/730 

7.  Cultură/istorie 200 210/730 

8.  Promovarea valorilor europene 12 12/730 

9.  Alte (Informative, Ediții speciale și 

Ședințele Forurilor legislative locale 

din aria de acoperire: Consiliile 

Raionale și locale, 

divertisment,evenimente culturale, etc) 

174 460/730 

 

20. Durata medie anuală de programe audiovizuale locale raportată la durata medie zilnică per 

săptămână (art. 4 alin. (3) și (6) din Codul serviciilor media audiovizuale): 
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ELITA TV emite 18 ore pe zi, 126 ore săptămânal și circa 6000 ore anual – programe audiovizuale locale.   

______________________________________________________________________________________

(3) Furnizorii de servicii media au obligaţia de a transmite, în cadrul serviciilor de 

televiziune, programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice: 
a) cel puţin 10 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii publici 

naţionali de servicii media; 
b) cel puţin 8 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii publici 

regionali de servicii media; 

c) cel puţin 8 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privaţi 
naţionali de servicii media; 

d) cel puţin 4 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privaţi 

regionali de servicii media; 
e) cel puţin 2 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privaţi locali de servicii media. 

(4) Furnizorii de servicii media au obligaţia de a transmite, în primă difuzare, cel puţin 50% din cotele de producţie proprii prevăzute la alin.(3). 
(5) Prevederile alin.(4) nu se aplică serviciilor de televiziune axate preponderent pe difuzarea programelor audiovizuale de promovare a patrimoniului cultural 

naţional şi european, din arhivele  proprii. 

(6) Furnizorii de servicii media au obligaţia de a transmite, în cadrul serviciilor de radiodifuziune sonoră, programe audiovizuale locale cu următoarele durate 
medii zilnice: 

a) cel puţin 12 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii publici naţionali de servicii media; 

b) cel puţin 10 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii publici  regionali de servicii media; 
c) cel puţin 10 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privaţi naţionali de servicii media; 

d) cel puţin 8 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privaţi regionali de servicii media; 

e) cel puţin 6 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privaţi locali de servicii media 

________________________________ 
Media anuală=(x1+x2+x3+x4+.........+x52)/52; 

X1 = durata medie zilnică raportată la prima săptămână din an; 

X52 = durata medie zilnică raportată la a 52-a săptămână din an. 

21. Raportul procentual între limba română și alte limbi, în conformitate cu art. 4 alin. (7) din Codul 

serviciilor media audiovizuale:  

 

ELITA TV a emis în perioada de raportare, 89 % din programe în limba română și 11 % în alte limbi cu 

titrare în română. 

_____________________________________________________________ 

22. Furnizorii de servicii media ale căror servicii media audiovizuale se adresează comunităților din 

unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară 

prezintă procentajul programelor audiovizuale locale în limba română și în limba minorității 

respective (art. 4 alin. (8) din Codul serviciilor media audiovizuale): -nu 

 

23. Furnizorii privați naționali/regionali de servicii media prezintă procentajul rezervat operelor 

audiovizuale europene, în conformitate cu art. 6 alin. (4) (gradual, în decursul a 3 ani) și alin. (6) 

(gradual, în decursul a 5 ani) din Codul serviciilor media audiovizuale: 

 

2020  ........... 96 %.............. 16% 

2021 - minim 66%.....minim 12 % 

2022 - minim 66%.....minim 12 % 

2023 - minim 66%.....minim 12 % 

2024 - minim 66%.....minim 12 % 

24. Numărul demersurilor privind acordarea dreptului la replică sau rectificare admise și/sau 

respinse de către furnizorul privat de servicii media audiovizuale: - 0-  

25. Numărul emisiunilor și durata lunară, pe parcursul anului de raportare, interpretate în limbaj 

mimico-gestual, în conformitate cu art. 16 din Codul serviciilor media audiovizuale:  

Conform art. 16 al Codului serviciilor media audiovizuale, ELITA TV continuă să interpreteze prin titrare 

sincron cel puţin 2 două programe  de ştiri din timpul zilnic de emisie, ceea ce constituie cel puţin 120 de 

minute din timpul lunar de emisie al serviciului media audiovizual. 

26. Prezentarea copiei Declarației informative-tip/licenței de utilizare (ANRCETI):  

LICENȚA seria AC NR 000913    SE ANEXEAZĂ LA RAPORT : ANEXA 1. 

 

27. Copiile contractelor de retransmisie, a contractelor de achiziție/preluare a operelor audiovizuale, 

a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe și a licenței valabile 
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prin care se acordă dreptul de a difuza opere cinematografice:   

 

-  ELITA TV nu retransmite programe, iar contractele cu deținătorii drepturilor de autor, care sunt anexate 

la ultima înregistrare a Conceptului de programe și a dosarului de prelungire a Licenței de emisie, nu au 

suferit schimbări, în anul de referință, fiind obținută  

 

Licența NR 3028 din 28.09.2020 privind comunicarea publică audiovizuală a operelor drepturilor de 

autor și conexe care   SE ANEXEAZĂ LA RAPORT: ANEXA 2 / CLAD 

 

28. Lista distribuitorilor de servicii media care retransmit serviciul de programe al furnizorului 

privat de servicii media:                     MOLDTELECOM , STARNET  

 

29. Tipul furnizorului privat de servicii media: 
 

Furnizor privat regional de servicii media,  conform Deciziei CA Nr. 37/119 din 20 august 2019. 
 

Furnizor privat național de servicii media (furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la 

nivel național și pot fi recepționate de cel puțin 2/3 din populația Republicii Moldova):  

Furnizor privat regional de servicii media (furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la 

nivel regional și pot fi recepționate de cel puțin 1/3 din populația Republicii Moldova): 

Furnizor privat local de servicii media (furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel 

local și care pot fi recepționate de mai puțin de 1/3 din populația Republicii Moldova): 

Furnizor de multiplex: 

 

30. Probleme atestate în activitate în perioada de raport:  -  efectele crizei pandemice provocate de 

COVID-19 au afectat mobilitatea, veniturile și activitatea distribuitorilor de servicii media, de altfel, ca 

și activitatea tuturor entităților din țară și din lume. R.Moldova rămâne cu tot mai puținine televiziuni locale 

active, iar neclaritatea acțiunilor în 2021, a statului, în vederea tranziției la TV digitală terestră face și mai 

dificilă activitatea lor, inclusiv a ELITA TV, care a investit resurse financiare și umane timp de peste 28 de 

ani în dezvoltaera programelor autohtone și în stațiile sale proprii, amplasate de-a lungul Nistrului și în 

Zona de Securitate.  

31. Tematici și propuneri pentru seminarele zonale:  

Pentru un proces eficient, transparent și fără riscuri pentru piața audiovizuală locală, distribuitorii locali și 

regionali de servicii media și Consiliul Audiovizualului au necesitatea de a discuta ÎMPREUNĂ toate 

etapele și procedurile transparente de tranziție la semnalul digital terestru.  

 

 
 

 
 
Anexa nr 1 - Licența Seria AC Nr 000913  / ANRCETI 
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ANEXA 2  - Licența  NR 3028 din 28.09.2020 / CLAD 
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