
Condiții de utilizare a serviciului Orange TV 
 

1. Structura posturilor TV şi radio disponibile Clientului în cadrul Serviciului Orange TV este prezentată 
prin intermediul site-ului www.orange.md, Clientul declarând că a luat cunoştinţă de acestea până 
la momentul activării Opţiunilor TV. 
 

2. Orange Moldova are dreptul de a modifica structura posturilor TV şi radio disponibile Clientului în 
cadrul Serviciului Orange TV (inclusiv prin introducerea/eliminarea unor posturi din grila de 
programe), în funcţie de oferta de pe piaţă a programelor audiovizuale, de negocierile cu furnizorii 
de conţinut media audiovizual, de audienţa programelor retransmise, precum şi în funcţie de orice 
alţi factori care pot influenţa structura ofertei Serviciului Orange TV. Modificările se vor afişa prin 
intermediul site-ului www.orange.md sau vor fi aduse la cunoştinţa Clienţilor prin orice alte mijloace 
publice de comunicare. 

 
3. Serviciul Orange TV este furnizat de Orange Moldova exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova. 

Clientul înţelege şi acceptă faptul că vizualizarea oricărui conţinut media audiovizual oferit prin 
intermediul Serviciului Orange TV este strict interzisă în afara teritoriului Republicii Moldova şi este 
considerată a fi utilizare frauduloasă a Serviciului Orange TV, Clientul fiind pe deplin responsabil 
pentru toate prejudiciile create Orange Moldova. 

 
4. Serviciul Orange TV este furnizat strict pentru uzul privat al Clientului. Clientul va utiliza serviciul 

Orange TV cu bună credinţă şi nu îl va folosi în scopul prestării, cu sau fără plată, de servicii către 
terţi. Numărul permis de vizualizări simultane prin intermediul Serviciului Orange TV achiziţionat în 
baza unui Abonament/unei Cartele PrePay este limitat la unu. De asemenea, Clientul înţelege şi 
acceptă faptul că îi este interzisă vizualizarea/comunicarea oricărui conţinut media audiovizual 
oferit prin intermediul Serviciului Orange TV şi/sau retransmiterea semnalului TV, în locaţii 
deschise/publice (baruri, restaurante, hoteluri, saloane, birouri, instituţii medicale, unităţi 
comerciale, etc.), inclusiv prin intermediul reţelelor locale sau de internet, Clientul fiind pe deplin 
responsabil pentru toate prejudiciile create Orange Moldova. Orice tentativă de copiere de către 
Client a conţinutului media audiovizual oferit prin intermediul Serviciului Orange TV în scopul 
distribuţiei sau comunicării publice a acestuia este interzisă şi se sancţionează conform legii.  
 

5. Clientul înţelege şi acceptă faptul că Orange Moldova nu deţine controlul sau responsabilitatea 
editorială asupra conţinutului media audiovizual oferit prin intermediul Serviciului Orange TV şi nici 
nu poate fi ţinută responsabilă pentru acest conţinut sau modul de transmisie a acestuia. 

 
6. Clientul înţelege şi acceptă faptul că, la solicitarea expresă a furnizorilor de servicii media 

audiovizuale, Orange Moldova poate fi nevoită să întrerupă difuzarea anumitor părţi din conţinutul 
difuzat prin Reţeaua Orange Moldova (de exemplu, dacă aceştia au pierdut drepturile şi/sau 
autorizaţiile corespunzătoare care să permită comunicarea publică şi/sau difuzarea acestora către 
Client), caz în care Orange Moldova nu poate fi ţinută răspunzătoare faţă de Client sau faţă de orice 
alte terţe persoane pentru întreruperea retransmisiei. 
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