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                                                                                       A N E X E  

la Raportul de activitate al IPNA Compania Teleradio-Moldova în anul 2017 

 

I.  TV MOLDOVA 1 

 

ANEXA 1.   VOLUME DE EMISIE  

         Produse Volum 

total/ore 

Volum total 

% 

Prima 

difuzare/ore 

Prima difuzare 

% 

Re-difuzare 

/ore 

Re-difuzare 

% 

 

I.Producţie proprie  

(produs Moldova 1, total)  

 

7193 ore 40 

min. 

 

83,02% 

 

2667 ore 15 min. 

 

30,78% 

 

4526  ore    25 

min. 

 

52,24% 

1.1. Ştiri si dezbateri 1329 ore  

20 min. 

15,34% 802 ore 20 min. 9,26% 527 ore 6,08% 

1.2. Emisiuni 5846 ore  

05 min. 

67,47% 1861ore 40 min. 21,48%  3984 ore   

25 min. 

45,98% 

1.3. Promo 18 ore 15 min. 0,21% 3 ore 15 min. 0,04% 15 ore 0,18% 

II.Producţie  

achiziţionată (total) 

1387 ore    

10 min. 

16,00% 360 ore 05 min. 4,15% 1027 ore  

05 min. 

11,85% 

2.1. Achiziţii autohtone , 

cooproduceri 

92 ore 1,06% 32 ore 30 min. 0,37% 59 ore 30 min. 

 

0,69% 

a)  Concerte 27 ore 0,31 ore - - 27 ore 

 

0,31% 

b) Moldova-film 65 ore 0,75% 32 ore 30 min 0,38% 32 ore 30 min. 0,37% 

2.2 Achiziţii străine 

(filme artistice, 

documentare) 

319 ore 10 

min. 

3,68% 

 

159 ore 35 min. 

 

1,84% 

 

159 ore 35 min. 

 

1,84% 
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ANEXA 2. VOLUME DE EMISIE ÎN PRIMĂ DIFUZARE   

 

 

Subdiviziunea                                                      L U N I L E     A N U L U I (ore, minute)    Total 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

1.Departamentul 

Producţie (total) 

162.15 143.55 167.55 170.50 186.20 184.15 128.30 83.00 143.35 164.05 148.55 178.05 1861. 

40 

a)Programe sociale, 

politice, economice 

10.50 13.55 15.40 12.35 17.00 9.40 9.25 6.50 10.20 15.50 15.20 12.25 149.50 

b)Programe educaţie 33.20 24.10 25.35 

 

34.05 30.00 16.35 16.10 14.45 18.40 25.20 18.30 42.10 299.20 

c) Programe cultură 38.20 21.10 36.50 43.25 34.10 30.40 32.20 42.00 31.40 32.15 32.00 36.30 411.20 

2.3 Schimb de programe 

 cu ţări străine  

976 ore 11,26% 168 ore  

 

1,94% 808 ore 9,32% 

a)  DW,  459 ore 5,29% 153 ore 1,76% 306 ore 3,53% 

b)  UERT concerte, 15 ore 0,17% 7 ore 30 min. 0,09% 7 ore 30 min. 0,08% 

c)  Documentare TV 

Georgia 

15 ore 0,17% 7 ore 30 min. 0,09% 7 ore 30 min, 0,08% 

d) Pur şi simplu 147 ore 1,70% - - 147 ore 1,70% 

e)Ştiri externe 340 ore 3,93% - - 340 ore 3,93% 

III. Comerciale 84 ore 10 min. 0,98% 84 ore 10 min. 0,98% -  

Volum total de emisie 8665 ore 

Revizia 

tehnică-95 

 ore 

100% 3111 ore 30  

min. 

35,91% 5553 ore            

30 min 

64,09% 



   

3 

 

 

 

e)Programe 

divertisment  

şi concursuri 

29.50 39.30 34.40 37.10 54.00 44.10 24.10 0.40 37.30 38.55 35.50 38.10 414.35 

f)Programe 

telematinale 

36.40 34.00 39.20 31.25 39.30 37.10 35.40 12.50 34.00 36.45 35.20 33.35 406.15 

g)Programe  

pentru etnii 

4.25 4.30 5.00 5.55 5.30 5.00 1.30 2.30 4.00 5.00 4.30 5.45 53.35 

Programe sportive 8.50 6.40 10.50 6.15 6.10 41.00 9.15 3.25 7.25 10.00 7.25 9.30 126.45 

2.Departamentul  

ştiri şi dezbateri 

66.35 65.20 72.15 68.40 74.15 68.25 62.00 49.40 61.10 72.20 72.00 69.40 802.20 

3.Departamentul 

achiziţii televizuale 

28.35 27.50 31.05 27.15 18.55 26.30 24.00 14.35 24.20 42.05 51.55 43.00 360.05 

4.Departamentul 

programe  

şi planificare 

0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.20 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 3.15 

 

 

 

5.Serviciul 

marketing 

6.19 6.05 9.15 10.28 9.36 8.59 6.14 2.10 4.16 5.08 5.39 10.01 84.10 

Total 264.04 243.25 280.45 277.33 289.21 288.29 220.54 149.40 233.36 283.53 278.44 301.06 3111°                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

30 min 

 

 

ANEXA 3.  CORAPORT TEMATIC  
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        În anul  2017 coraportul ariei tematice este comparabil cu cifrele indicate în Caietul de Sarcini pentru 2017 cu excepţia a două 

poziţii – ficţiune şi muzică.  

 Din lipsa surselor financiare nu au fost achiziţionate volumele de film propuse. Practic, în 2017 au fost difuzate două titluri noi      

- serialele „Piele sălbatică  

şi „Vocea libertăţii”. Volumele-lipsă au fost completate cu muzică, documentare, divertisment ş.a. Volumul mai mare de 

documentare  se datorează:    

   - schimbului de programe cu DW, de la care sunt preluate magazinele documentare „Euromaxx”, „Global 3000”, „Arts 21”, 

„Almanah cinematografic", „Drumeţii”, „La drum”, „Shift”, „O doză de sănătate”, „Made in Germany”, „Proiecte de viitor”;   

   - ciclului de documentare „Occupation”, preluat de la TV publică din Geogia; 

   - documentarelor produse la TVM 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aria tematică 

 

Moldova 1 2017 ( Caietul de 

sarcini) 

Moldova 1 2017(de 

facto) 

Ştiri 14,94% 14,97% 

Factual- informaţie 19,69% 19,39% 

Documentare 4,38% 5,58% 

Ştiinţă 0,5% 0,60% 

Educaţie 5,35% 6,94% 

Artă, cultură 3,28% 3,64% 

Muzică,  5,57% 10,48% 

Religie 2,17% 2,14% 

Divertisment 22,47%    22,90% 

Sport 2,67% 2,90% 

Ficţiune  12,98% 4,44% 

Promo, publicitate 6% 6,02% 
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ANEXA  4.  CORAPORT LINGVISTIC 

Volumul de emisie rezervat programelor în limba română este  de 7915 ore, ceea ce reprezintă 91,34%  din volumul total de emisie 

şi în limbile comunităţilor naţionale  de 750 ore , ceea ce reprezintă 8,66 %  din volumul total de emisie. 

La TV “ Moldova 1  “ se produc şi se difuzează în limbile comunităţilor naţionale: 

 

-  „Ştiri” în limba rusă:  luni – vineri, orele: 9.00 - 9.10;  17.00 – 17.15; 22.00 – 22.10; 

sâmbătă – duminică, orele: 17.00 – 17.15; 22.00 – 22.15. 

Volumul  anual al ştirilor în limba rusă  în primă difuzare este de 205 ore 50 min . 

- “Ştiri externe”, de la Biroul “Europa Liberă” din Praga, luni – vineri, ora 23.00 – 22.30. 

Volumul anual de „Ştiri externe”  - 170 ore în prima  difuzare, 170 ore – redifuzări, total 340 or                                                                                                                       

- Emisiunea „Pur şi simplu”, Biroul  „Europa Liberă” din Chişinău, subtitrată – 49 ore.                                                                                                                                      

- Emisiunea „ Art-Club” în limba rusă, cu subtitrare sau dublare în română - 24 ore în primă difuzare, redifuzare -24 ore, total 48 

ore 

-     Emisiuni pentru etnii în limbile rusă, ucraineană, bulgară, gagauză, romă, ş.a. cu subtitrare sau dublare în română - 53 ore 35 

min  în primă difuzare.Volumul total al emisiunilor pentru etnii (prima difuzare - reluare) este de 107 ore 10 min. 

 

ANEXA 5.  PRODUCŢIE PROPRIE 
Volumul produsului propriu (produs la TV Moldova1) în 2017 a constituit 7193 ore 40 min, dintre care 2667ore 15 min în primă 

difuzare şi 4526 ore 25 min. în reluare. 

Volumul zilnic de produs propriu în prima difuzare a constituit 7,30 ore pe zi. Împreună cu redifuzările, volumul total  al 

produsului propriu a constituit 19,70 ore pe zi în 2017.  

 

    ANEXA 6.  CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI PROPRIU (PRODUS DE TVM 1)  

 

6.1  Departamentul Ştiri şi Dezbateri TV  
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         Anul 2017 pentru  Departamentul Ştiri şi Dezbateri TV  a fost unul plin de evenimente care au fost reflectate atât în știri, cât 

și discutate în emisiuni și ediții speciale. S-a pus accent pe transmisiunile în direct, astfel fiind asigurată actualitatea și 

operativitatea informațiilor.  

        Politica editorială s-a axat pe relevanţa și proximitatea informaţiei, pornind de la principiul interesului generat de aceasta. 

Atenția maximă a fost concentrată pe domeniul socio-economic, cu impact direct asupra majorității populației. O bună parte a 

reportajelor a fost realizată din teritoriu, astfel am reușit să reflectăm problemele, dar și realizările mai multor oameni din nordul 

și sudul țării.  Datorită echipelor de la Comrat și Soroca, am avut mai multe reportaje de autor și ne-am evidențiat pe piață cu 

produse exclusive. Reporterii Moldova 1 au fost receptivi la problemele de zi cu zi ale oamenilor. Au fost realizate mai multe 

reportaje-istorii care au sensibilizat opinia publică și au solidarizat societatea care le-a oferit ajutor oamenilor aflați în situații de 

risc.  

        Pe parcursul anului au fost realizate mai multe ediții speciale de la cele mai importante evenimente. Printre acestea: ediție 

specială cu Diaspora,cu președintele de la Veneția, Gianni  Buguicchio, ediție specială cu secretarul general NATO, Rose 

Gottemoeller, ediția specială cu prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip. Ediții spciale din Parlament, în 9 Mai de la 

depunerea de flori. Am realizat ediții speciale despre protestele antiguvernamentale, inclusiv din fața sediului Moldova 1,despre 

votul mixt și altele.Moldova 1 a fost mereu în miezul tututror evenimentelor importante din țară, dar și de peste hotare.  

        O noutate absolută este lansarea în 2017 a emisiunii ”Butonul roșu” care asigură acces liber și direct al opoziției sau altor 

partide extraparlamentare, la telespectatorii postului național de televiziune. Societatea civilă este cea care dă verdictul în această 

emisiune, prezența ei fiind asigurată de către reprezentații Promo-Lex sau alți activiști civici sau reprezentanți ai organizațiilor 

neguvernamentale. Cele mai importante evenimente politice, sociale sau econimice sunt puse în discuție. Mai mult, participnații 

au posibilitea să lanseze diferite inițiative care, în opinia lor, ar putea îmbunătăți starea lucrurilor în țară. Vocea lor este auzită în 

fiecare miercuri, de la ora 19.55, iar audiențele arată că lansarea emisunii a fost binevenită.    

         Zilnic, au fost realizate câte 9 buletine de ştiri, toate în direct, iar în 5-6 jurnale am asigurat transmisiuni live. În jurnale a 

fost promovat interesul public şi relatate problemele oamenilor, astfel încât să aibă un impact social cât mai mare. În pofida 

resurselor limitate, se mizează pe operativitate şi promptitudine. În ultimul timp se atestă o creştere considerabilă a rating-ului 

programelor de ştiri. Mesagerul de foarte multe ori este lider de audiență pe ţară.   

Şi  Mesager Stop-Cadru, care se difuzează duminica,pe parcursul anului 2017 a atins un rating impresionant.  
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 În această perioadă, pe lângă  buletinele de ştiri şi emisiunile programate, am mai realizat ediţii speciale în direct, ciclul de 

emisiuni  ”Moldova în direct” la care au participat oameni importanți din stat, parlamentari,experți economici, analiști politici, 

societatea civilă și alții, și 25 de ore de ”Dialog social”. 

În 2017 a avut loc referendumul pentru demiterea primarului general. Acest eveniment a fost reflectat în Mesager și în 

buletinele de știri de limbă rusă. În raportul CCA   de monitorizare a comportamentului mass-media se arată că postul public de 

televiziune a manifestat un comportament echilibrat şi imparţial, iar diversitatea surselor şi pluralismul de opinie au fost asigurate, 

în cea mai mare parte. 

Departamentul a schimbat viaţa mai multor oameni şi familii din ţară. Astfel, au fost realizate mai multe reportaje în care 

era relatată situaţia deplorabilă în care se aflau protagoniştii. În urma acestora mai multe instituţii de stat s-au autosesizat, iar 

oamenii şi-au demonstrat solidaritatea şi implicarea.  Departamentul știri și dezbateri a promovat valorile naţionale, a respect 

pluralismul de opinii şi nu a facut discriminări pe criterii de limbă, cultură și religie. Principiile după care se conduce redacția 

sunt: corectitudinea, echidistanța,  informarea din mai multe surse. Departamentul a oferit publicului său un flux permanent de 

informare şi cunoaştere. Criteriile de selectare a informaţiilor sunt relevanţa şi proximitatea spaţială şi temporală. Știrile și 

dezbaterile au  fost definite de echilibru şi bună-credinţă, independenţă editorială, imparţialitate şi diversitatea opiniilor. 

Departamentul practică jurnalismul participativ sau citizen journalism, ceea ce înseamnă că le oferă telespectatorilor oportunitatea 

de a deveni din privitori pasivi jucători activi, ale căror idei sau opinii pot fi exprimate şi difuzate în timp real, inclusiv prin 

materialele video transmise de către ei în adresa redacției. Departamentul este un serviciu de utilitate publică prin intermediul 

căruia telespectatorii obțin informații. Știrile și dezbaterile Moldova 1 nu doar informează publicul, ci îl  reeducă.  

Punem accent pe dinamismul jurnalelor de știri, pe introducerea mai multor inovații jurnalistice care  dau un element distinctiv 

știrilor Moldova 1. 

Departamentul știri și dezbateri este un promotor activ al unor campanii de responsabilizare socială, cu implicarea cât mai 

multor telespectatori. La baza campaniilor vor sta atât probelemele sociale (prevenirea accidentelor rutiere, transplant pentru 

viață, să ne facem localitatea mai curată, etc) ,cât și realizările oamenilor (medici care fac minuni, profesori ale căror merite 

trebuie recunoscute, pompieri care salveazăvieți, etc). Ideea este de a promova oamenii care încearcă să schimbe lucrurile spre 

bine în Moldova.Vom organiza și campanii tematice: Sărbătorile Pascale, Ziua copiilor, Crăciun, etc. 

 

6.2. Subdiviziunea Emisiuni Politice, Economice, Sociale, Departamentul Producţie TV 
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Pe parcursul anului 2017subdiviziunea Emisiuni politice, economice, sociale   a realizat 13 proiecte televizate cu statut 

permanent (săptămânale și bisăptămânale), cât și proiecte unice sau de durată scurtă. 

Volumul total de emisie originală a constituit peste 8.696 min (circa 145 de ore) sau cu circa 1.426 (24 de ore) mai mult decât în 

anul 2016. 

 

 
 

Dacă analizăm structura tematică a emisiunilor vom vedea că, conținutul celor mai multe emisiuni a fost cu tentă socială 

- 5380 min. La mare distanță ca volum de emisie sunt emisiunile cu conținut politic - 1820 min. și economice - 1500 min. 
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Anul 2017 a fost unul bogat în evenimente pentru Republica Moldova, care au adus și mai multe schimbări în sistemul 

politic, economic și social al țării. Reforma sistemului electoral, reforma administraţiei publice centrale și remanierile 

guvernamentale de la finele anului, implementarea Agendei de asociere europeană a Republicii Moldova, reducerea numărului 

organelor cu funcţii de control, Moldova Business Week 2017, reforma pensiilor, toate aceste evenimente și procese, dar și altele, 

s-au regăsit în reportajele și emisiunile autorilor din Subdiviziunea Emisiuni politice, economice, sociale.  

 

În 2017 Republica Moldova a marcat 25 de ani de relații diplomatice cu mai multe țări ale lumii. Răspunzand la apelul 

Ministerului de Externe și Integrării Europene, au fost realizate 23 de ediții cu un volum total de 460 min. ale proiectului 

televizat ”Dimensiunea Diplomatică” (Realizatori: L.Barbă, S.Basiul). În cadrul acestui proiect realizatorii au narat despre 

relațiile bilaterale cu Turcia, Ungaria, SUA, Franța, Italia, Austria, Japonia, Germania, Cehia, Suedia, Lituania și Letonia, 

Polonia, Belarus. Gazdă a emisiunii au fost și diverși oficiali europeni, americani și reprezentanți ai structurilor internaționale 

precum: Cecilia Malmström, Comisar European pentru comerț, Niels Muiznieks, Comisar pentru Drepturile Omului de la 
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Consiliului Europei, Edgars Rinkevicius, Ministru de Externe al Letoniei, Mlambo Ngcuka, Director Executiv UN Women, Karen 

R. Hilliard, şefa Misiunii USAID în Moldova, Dafina Gercheva, Coordonatoare Rezidentă a ONU și Reprezentantă Permanentă 

PNUD în Republica Moldova. 

 

       “Vector European” (Realizatori: L.Barbă, S.Basiul). În 2017 echipa a realizat 22 de editii cu durata totala de 660 min. 

Printre temele principale abordate au fost: dialogul politic Chișinău-Bruxelles (UE și NATO), implementarea Agendei de 

Asociere, proiectele implementate în țara noastră în diverse sfere cu suportul UE sau a țărilor-membre. În 2017 în proiect au fost 

întroduse două rubrici noi. Este vorba de ”Între Est și Vest”, pentru a prezenta și evoluțiile în Uniunea Euroasiatică, pentru care 

pledează unele forțe politice de la Chișinău și pentru a înforma publicul despre situația din alte țări ale Parteneriatului Estic, care, 

la fel ca Republica Moldova, se află la intersecția geopolitică între Est și Vest. Tot la această rubrică au fost realizate diverse 

reportaje și interviuri despre propagandă și efectele ei în spațiul post-sovietic.        

   O altă rubrică nouă, lansată în 2017, este ”Capitale Europene”. Tradițional, ea este machetată pe final de emisiune, pentru a 

asigura un final ”soft”. 

        În 2017 autorul proiectului ”Vector european” a fost selectat de organizatorii externi (Ministerul de Externe al RFG și 

Comisia Europeană), oferind și sprijinul necesar, pentru a reflecta Alegerile din Bundestagul Germaniei și Summitul 

Parteneriatului Estic de la Bruxelles. Aceasta ofertă a dat posibilitate ca TV Moldova 1 să aibă relatări și reportaje atât în edițiile 

de știri ”Mesager”, cât și la ”Vector European” nemijlocit de la evenimente. Grație suportului Departamentului de relații cu 

publicul al Alianței Nord-Atlantice, în anticiparea deschiderii oficiului NATO la Chișinău, au fost realizate reportaje despre 

funcționarea unor oficii similare în Kiev și Tbilisi. 

         Pe parcursul anului 2017, proiectul TV ”Bună seara cu Mircea Surdu!” (Realizatori: M.Surdu, L.Melnic, D. Donică, 

E.Popovici) a intrat în grila TVM  cu 20 de ediții cu un volum total de emisie originală de 1200 min. Autorii emisiunii au pus în 

discuție cele mai actuale teme din mediul social și politic. În emisie directă au fost dezbătute diverse aspecte privind votul 

uninominal, reglementarea conflictului transnistrean, reforma în sistemul penitenciar, abuzul sexual, etc. Talk show-ul ”Bună 

seara!” a reacționat și la Campania ”Oamenii ajută copacii”, acțiune lansată de TV Moldova 1, care a avut drept scop reabilitarea 

Grădinii Botanice, distrusă în urma intemperiilor din primăvara anului 2017. Dezbaterea, cu participarea prim-ministrului RM 

Pavel Filip, a fost realizată chiar în Gradina Botanică. În 2017 ”Bună seara cu Mircea Surdu!” a venit cu o premieră absolută: un 

talk-show realizat în penitenciarul din Rezina. Deținuții pe viață au stat față-n-față cu autoritățile și au discutat problemele cu care 
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se confruntă sistemul penitenciar. La fel, au fost realizate 4 emisiuni în parteneriat cu Radio Europa Liberă și 7 emisiuni în 

parteneriat cu Asociația ”Promo Lex”. 

În 2017 a continuat colaborarea cu DW în coproducerea proiectului ”Focus Europa”. (Coordonator- O.Rusu) Reportajele 

DW despre cele mai relevante evenimente și probleme comunitare sau internaționale au fost traduse, sonorizate și închegate în 

versiunea romană. În total au fost realizate 51 de ediții cu un volum de 1330 min. 

 

Pe segmentul emisiunilor cu tematică economico-socială, în grila de emisie regasim doua cicluri specializate:   ”Rapsodia 

satului’’ si  ”Dincolo de cifre”. 

 

”Rapsodia satului’’(Realizator: L. Danu-Căldare și N. Lozovanu). Pe parcursul perioadei de raportare au fost realizate 40 de 

edițiicu un volum total de 1800 min.”Rapsodia satului’’ este unul dintre puținele proiecte TV la Moldova 1, reportajele căruia 

cuprind întreaga arie geografică a Moldovei: de la nord la sud și de la est la vest. Prin materialele realizate la rubricile stabilite 

încă la nivel de concept al emisiunii, Actualitate, Agrobusiness, Satul meu European, Gospodarul, Casa Mare, videomagazinul 

socio-economic a  cuprins viaţa de la sate cu activităţile specifice, au fost elucidate problemele cu care se confruntă fermierii şi 

atreprenorii, dar şi agricultorii mici (lupta cu seceta, dar și pierderile cauzate de calamităţile naturale, achitarea subvențiilor 

agricole, contracararea pestei porcine, etc). În studio au fost invitați specialişti care au prezentat situaţia din sectoarele agriculturii: 

Petru Iliev  doctor habilitat in agricultura și vicedirector la  Institutul Stiintifico-practic de Horticultura si Tehnologii Alimentare, 

Nicolae Ciubuc, Agentia de Intervenţie și Plaţi pentru Agricultura, Iurie Fala, Asociaţia Cerescatorilor şi Exportatorilor de Fructe 

din Moldova, Gheorge  Lefter,  preşedinte Asociaţia de promovare a Turismului și Comerțului, Iurie Uşurelu, Mninisterul 

Agriculturii și Industriei Alimentare, etc. 

Autorii emisiunii au promovat afacerile inovative sau cele cu aplicarea inovațiilor, care conferă o plusvaloare agriculturii din 

Moldova. De exemplu:   creșterea puieților (Zaim , Causeni), cultivarea răsadului si legumelor în sere (Boșcana, Criuleni), 

cultivarea pomușoarelor (Negureni, Telenesti), a ardeilor (Corjeuti), livezi super intensive (Stefan Voda), a livezilor de nuci 

(Falesti), a plantațiilor moderne de viță de vie (Budesti), etc. 
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A fost mediatizată participarea producătorilor agricoli moldoveni la expozițiile din domeniu, ca de exemplu: Farmer, 

Moldagrotech, Grune Woche, expozitia  Prodexpo de la Moscova, din Dubai. 

         Viața oamenilor din mediul rural, tradițiile și obiceiurile din diferite localități, și ele s-au regăsit în schițele emisiunii. E 

vorba de activitatea meşterilor populari Elizaveta Dorin, ce meșterește tablourilor din paie, Constantin Cojan, meșter de cojoace și 

bundițe, Eugenia Moldovanu, care realizează diferite suvenire și obiecte din panusi de porumb,  Mihai Gherstoaga din Colonita, 

ce practică arta iconografică. Echipa a dat curs invitațiilor la Festivalul de Sf. Gheorghe de la Leuseni,  Hincesti, Festivalul 

Căruțașilor de la Bravicea,  Calarasi, ”Ca la noi la nuntă” la Dondușeni, Festivalul prunelor la Nisporeni, Festivalul Roadei la 

Ungheni, Festivalul  ”Duminica Mare”  de la Domulgeni, Floresti.  

       La rubrica “Satul meu european”, au fost demonstrate procesele de modernizare care au loc în satele noastre. Este vorba  

despre implementarea diverselor proiecte, care rezultă cu sporirea calității vieții, îmbunătățirea serviciilor sociale în mediul r  

         Un alt proiect pe dimensiunea economico-socială lansat în 2016 și continuat în 2017 este ”Dincolo de cifre” (Autor – 

L.Ciobanu, O.Garabagiu). Pe parcusul anului 2017 au fost  produse şi plasate pe post 33 de ediţii cu un volum total de circa 960 

de min. Realizatorii emisiunii au ținut în centrul atenției Forurile economice bi- sau tri-laterale, au prezentat situația curentă, 

tendințele și prognozele în general în economie, precum și pe sectoare separate, cum ar fi cel energetic, financiar-bancar, piața de 

imobil, comerțul electronic, piața forței de muncă, etc. Un alt segment de reportaje a fost axat pe prezentarea afacerilor în diverse 

domenii, trecute prin prisma atragerii investițiilor, aplicarea inovațiilor în producere și managment, problema migrației și a lipsei 

forței de  muncă, etc. O bună parte dintre acestea au fost cu referire la proiectele sprijinite în cadrul Programului PARE 1+1. 

O altă rubrică constantă a emisiunii a fost ”Ghidul consumatorului”.Autorii au încercat să informeze consumatorii despre 

produsele care pot fi returnate, despre diferența dintre produsele ”din lapte” și ”de lapte”,după ce criterii să aleagă corect 

electrocasnicele și articolele vestimentare, Centrele de deservire a automobilelor și Agențiile turistice, etc.  

 Pe dimensiunea emisiunilor cu tematică preponderent socială sunt proiectele ”Natura în Obiectiv” și “Moldovenii de 

pretutindeni”. 

 

”Natura în obiectiv” (Realizator: Lucia Tăut). Pe parcursul anului 2017 autorul a realizat 40 de ediții cu o durată totală 

de 1200 min. Printre problemele principale de mediu abordate au fost: cauzele principale ale schimbărilor climatice  și creșterea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, energia regenerabilă și cea geotermală, managementul durabil al terenurilor, îmbunătățirea 



   

13 

 

 

calităţii mediului și a vieții în comunitățile rurale, monitorizarea evenimentelor seismice în Republica Moldova, Acordul dintre 

Guvernul Ucrainei și cel al Republicii Moldova, privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului 

râului Nistru și altele. Pe pracursul anului 2017 telespectatorii au putut admira variate zone ecologice din țara noastră: Luncile 

Prutului, Zona Nistrului de Jos, Stancile din Duruitoarea Veche, r. Rascani, peștera Emil Racovita de la Criva, recifii coralieri 

dintre Prut și Nistru etc. Printre experții de mediu, participanți la emisiune, i-am nominaliza pe Iurie Ușurelu, viceministru 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Vasile Scorpan, expert in schimbarile climatice, Teodora Loghin, șefă ocolul 

silvic Băiuș, IS Iargara, Mihail Moisei, șef ocolul silvic Leova, Vasile Bîtcă, Ministrul Agricultruii, Dezvoltarii Regionale si 

Mediului, Valeriu Svistun, director Rezervatia ”Pădurea Domnească”,Ion Munteanu, vicedirector Agentia Moldsilva, Ion 

Haralampov, director  Agenția "Moldsilva", etc. 

 

Autorii proiectului ”Moldovenii de pretutindeni”(Realizatori: O.Russu, S. Basiul) în 2017 au continuat prezentarea 

activităților moldovenilor din diaspora. În total, în perioada de raportare au fost realizate19 ediții cu un volum total – de 570 

min. Cele mai multe evenimente reflectate au fost găzduite de comunitășile de moldoveni din Italia, Austria, Grecia, SUA, 

Elveția, Canada, Spania, Rusia. Dintre indicațiile geografice mai noi am putea numi Japonia și Elveția. În edițiile emisiuni au 

fost mediatizate asemenea evenimente ca Festivalul Dragostei și al Familiei organizat la Montreal, cea de-a 3 ediție a 

Festivalului ”Sfântă ni-i casa”, organizat de Asociația Miorița din Portugalia, proiectul ”În prim-plan femeia” implementat în 

Italia, care a avut menirea să pună în evidență problemele cu care se confruntă femeile migrante atât în țările de ședere, cât și în 

țara de origine, după revenire, proiectul „Destino Moldova” de promovare a vinurilor moldovenești în Portugalia, de către 

Simion Croitoru și președinta Asociației „Esti Moldova” din Spania Elena Nazarova, proiectul ”Galopp Moldova”, finanţat de 

un grup de moldoveni stabiliţi cu traiul în Statele Unite ale Americii, prin intermediul cărui zece copii cu nevoi speciale au 

beneficiat de terapie cu ajutorul cailor, iar alți 40 își așteaptă rândul. Emisiunea a găzduit mai multe reportaje realizate de ex-

colega noastră jurnalista Natalia Ghilașcu, realizarea cărora a fost sprijinită în cadrul programului de granturi Diaspora 

Engagement Hub. 

 

Proiecte unice sau de scurtă durată 

    Pe parcursul anului 2017 au fost realizate și alte proiecte, care au fost dedicate anumitor date sau inițiative. Spre exemplu, 

la 13 mai 2017 a fost realizată Ediție specială dedicată Zilei Europei în Republica Moldova” (Coordonator/moderator – L.Barba, 
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producător- O.Rusu, Regie – S. Basiul, O. Garabagiu, V. Rotari)  cu o durată de 165 min. Emisiunea s-a desfășurat în studio 

Moldova 1, dar a inclus și relatări din ”Orășelul European”. În premieră, una dintre cele trei runde de discuții a fost desfășurată în 

limba rusă cu participarea invitaților din Autonomia Gagauză și regiunea Transnistreană (Vadim Ceban, vice-președinte al 

Comitetului Executiv din Ery Găgăuzia, Ecaterina Jecova, deputat în Adunarea populară a Găgăuziei, Olga Nevelskaia, 

preledinte ONG și Liudmila Borodina, șeful Centrului de Reabilitare). În celelalte runde au participat primari, activiști 

reprezentanți ai ONG-urilor din toate zonele țării. 

        Zilelor Diasporei în Moldova a fost dedicată ediția specială ”Vocea Diasporei” (Coordonator și prezentator – L.Barbă, 

producător – I.Ropot, Regie – R. Burlacu)cu o durată de 60 min. Realizatorii emisiunii s-au straduit să întrunească pe o 

platformă de discuții reprezentanții comunităților diasporale atât din Est, cât și din Vest.       

     Către aniversarea a 26 de la declararea independenței Republicii Moldova a fost inițiată și desfășurată capmania cu 

genericul ”Despre mine și țară” (autor idee/ coordonator- L.Barba). În total au fost realizate 15 fillere cu volum total de peste 60 

min, în care eroii principali (agricultori, primari, activisți, oameni de afacere, profesori) meditau în cadru despre schimbările care 

s-au produs în țară, în localitatea lor, dar și în viața lor personala”.        

 

În 2017, la fel ca în 2016, Moldova 1 alături de  Misiunea Socială ”Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei a desfășurat cea de 

a doua ediție a Telemaratonului ”În brațele mamei” (Producător/prezentator – O.Rusu, Regie – A.Alioșin)cu  durata – 220 

min. În studio au fost prezenți beneficiarele centrului maternal, donatori, psihologi, asistenți sociali, ambasadoarele Campaniei, 

interpreți etc. A fost amenajat un atelier de confecționare a jucăriilor pentru brad care ulterior au fost comercializate. În cadrul 

Telemaratonului a fost organizată și o licitație unde au fost puse la dispoziția celor prezenți hainute, obiecte de artizanat, etc care 

și-au găsit cumpărătorul. În premieră în această ediție a fost implicată și diaspora.  Campania a fost susţinută de reprezentanții 

Asociațiilor moldovenești din Grecia, Portugalia, Italia, Canada, SUA. 

 

 Printre proiectele unice a fost și filler-ul ”Trăiește fără durere”(Realizator- L.Taut) cu durata de 15 min. în care realizatorea a 

informat publicul despre  ce sunt îngrijirile paliative. 

 

6.3. Subdiviziunea emisiuni Educative, Departamentul Producţie TV 
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Pe parcursul anului 2017, subdiviziunea Programe Educative din cadrul Departamentului Producție TV a continuat, ca și în anii 

precedenți, să reflecte aspecte  educative, morale, religie, ştiinţă ş.a. 

În perioada amintită, în cadrul redacției au fost realizate și proiecte comerciale - parteneriat, printre care proiectul „Părinți și 

copii”, care s-a încheiat în luna octombrie. 

 

„Cuvintele Credinței” (Iulian Proca, producător, Ala Primovici, regizor) 

Emisiunea este difuzată săptămânal și are ca scop promovarea valorilor spirituale prin prisma religiei, precum și informarea 

telespectatorilor despre viața bisericească și cea spirituală atât din țară cât și de peste hotare. Urmând scopului emisiunii, pe 

parcursul anului 2017, au fost realizate mai multe reportaje și abordate diverse teme ce țin de promovarea toleranței 

interreligioase, care are o importanță deosebită în societatea noastră, dar și în multe alte domenii ale societăți civilizate. În cadrul 

emisiunii, s-a încercat acoperirea unei zone geografice cât mai vaste din Republica Moldova și de peste hotare, prin deplasarea 

echipei de creație, în vederea realizării reportajelor despre anumite  locaşuri de cult, cu importanță deosebită pentru istoria țării 

noastre sau despre anumite evenimente religioase ce au marcat viața spirituală de la noi.  

Pe parcursul anului 2017, a fost reflectată viața diferitelor comunități religioase și s-a vorbit despre valorile morale ale lumii. A 

fost reflectată activitatea comunităților religioase atât din cuprinsul Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldove, precum și din 

Mitropolia Basarabiei și Exarhatul Plaiurilor, dar și din comunitățile romano - catolice. Reportajele realizate în diverse localități, 

pe lângă viața bisericească în general, au reflectat și colaborarea autorităților publice locale cu diverse organizații religioase, ceea 

ce a scos în relief diverse probleme cu care se confruntă societatea noastră  și  a oferit soluții cum trebuie ele depășite prin prisma 

spiritualității creștine. De asemenea, au fost prezentate reportaje despre viața religioasă a diasporei stabilite în Italia, în special în 

orașele Piacenza și Vicenza. 

 

 

„Să luăm aminte” (Iulian Proca, producător, Ala Primovici, regizor) 

Programul este difuzat în formă de predică și are ca scop extragerea învățămintelor morale și a principiilor de viață, bazate pe 

reperele biblice propuse de Evangheliile citite în fiecare duminică în biserici.  

Emisiunea „Să luăm aminte” este difuzată săptămânal, înainte de emisiunea „Cuvintele Credinței”, cu durata de 10 min. 
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„Ştiinţă şi inovare”  (Redactor – Elena Cecan, regizor Marina Sabadâri) 

Pe parcursul anului au fost reflectate mai multe materiale despre evenimente şi proiecte ştiinţifice.  

Câteva subiecte au fost realizate în comun cu microbiologii despre indicatori vii ai stării solului şi organismele care contribuie la 

degradarea poluanţilor chimici persistenţi. Au fost prezentate invenţii, legate de activitatea bacteriilor lactice, beneficiile algelor 

spirulina plantensis în fortificarea imunităţii albinelor. Au fost prezentate cercetări în domeniul toxicologiei, epidemiologiei, o 

metodă nouă, mult mai eficientă decât cele aplicate în prezent, care permite depistarea marcherilor de hepatită la o rată mai înaltă.  

Au fost reflectate lucrările de restabilire a Grădinii Botanice după ninsorile din aprilie 2017.  

A fost prezentată o zonă cu plante incluse în Cartea Roşie din prejma satului Ciorescu, care ar putea deveni o arie protejată de 

stat. Au fost difuzate reportaje de la lansările de carte: Enciclopedia Moldovei, Flora Basarabiei, Sinergie socială, Homo 

aggressivus.  

În câteva materiale a fost dezvoltată tema schimbărilor climatice şi a deşertificării zonei de sud a Moldovei.  

Au fost realizate schiţe ale savanţilor Gheorghe Duca, Pavel Vlad (In memoriam), Pavel Pânzaru.  

Pe viitor se preconizează o colaborare mai strânsă cu Agenţia pentru Proprietate Intelectuală, în special, Departamentul Invenţii, 

cu membrii diasporei ştiinţifice a RM, cercetători moldoveni, care activează în centre ştiinţifice din străinătate.  

 

„Profil de savant” ( Redactor – Elena Cecan, regizor Marina Sabadâri) 

Echipa  de creație a realizat mai multe schiţe-portrete ale savanţilor din Republica Moldova: inginerul Valeriu Dulgheru, 

zoologul Ion Toderaş, matematicianul Svetlana Cojocaru, seismologul Anatol Drumea (In memoriam), astronomul Nicolae 

Donici ş.a.  

 

„Chişinăul de ieri şi de azi” (Redactor – Elena Cecan, regizor – Vasile Ernu) 

Au fost prezentate mai multe obiective de valoare istorică şi culturală, incluse în Registrul monumentelor amplasate pe străzile: 

Alexandru Lăpuşneanu, Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Varlaam, Anatol Corobceanu. A fost pregătite emisiuni despre obiective 

concrete, cum ar fi Valea Morilor, Grădina Publică, Morile Chişinăului, şcolile oraşului, spitalele oraşului ş.a 

 

„Magazinul Copiilor” (Redactori – Rodica Ghiaş, Tamara Severin, regizori – Vera Strungaru, Gheorghe Andros). 
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Periodicitate săptămânală. La realizarea proiectului sunt implicate două echipe de creaţie. Emisiunea Magazinul Copiilor este o 

emisiune de week-end, în care copiii de la vârsta de 5-6 ani şi până la l2-13 ani pot găsi subiecte pe potriva vârstei lor. Invitații 

emisiunii pe parcursul anului trecut au fost scriitori pentru copii  la rubrica “Şapte ani de-acasă”: Ianoş Turcan, Nina Slutu, 

Arcadie Suceveanu. Din luna septembrie a fost introdusă în emisiune rubrica “Fii sănătos!” sub aspectul educaţiei pentru sănătate 

a copiilor, având ca invitați medici pediatri și nutriționiști.  

O altă rubrică în emisiune este “Lumea culorilor” unde copiii au posibilitatea de a afla lucruri mai puţin cunoscute din lumea 

artelor, dar şi pot face, împreună cu prezentatoarea rubricii diferite lucruri folositoare. 

“E bine să ştii” - în câteva minute cât durează aceasă rubrică copiii cunosc informaţii mai detaliate, mai puţin cunoscute despre 

monumenteale naturii, fenomene, personalităţi ş.a. 

La rubrica “Vreau să fiu” au fost prezentate succesele unor copii, care perseverează în activităţi extraşcolare.  

Alături de echipa de creaţie propriu-zisă, la Magazinul Copiilor participă ca prezentatori și reporteri 7 copii de la liceele din 

Chişinău. 

 

„Casa mea” (Redactor – Angela Postolachi) 

 

Un proiect ce oferă idei pentru amenajarea interiorului, dar și exteriorului unei locuințe. Pe parcursul anului 2017 au fost 

prezentate diverse proiecte de design cu recomandările profesionistilor in domeniu, în cadrul rubricilor tradiționale: Idei Deco, 

Meşterul Casei, Gradina mea. 

 

 „In ritm de dans” (Realizator: Alina Alioșin) 

Emisiune cu periodicitate bilunara. În total pe perioada anului 2017, au fost difuzate 24 ediții ale emisiunii. În cadrul emisiunii, au 

fost realizate reportaje cu participarea dansatorilor din diferite zone geografice ale Republicii Moldova. În emisiuni au fost 

reflectate subiecte despre: 

- campionatul național  de dans sportiv şi modern  cu participarea dansatorilor din întreaga republica : Comrat, Bălți, Cimișlia, 

Drochia, Sângerei, Stăuceni, Strășeni etc… 

- activitatea tinerilor dansatori, campioni Europeni,  de la clubul de dans “Agora”.   

- istoricul dansului Pasodoble. 
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- tinerii de la clubul sportiv “Gloria”. Istoricul participării lor la show-ul tv “Ritmuri latino”  (anii 1998-1999). 

- campionatul internațional de dans sportiv din Brno.Tinerii dansatori si medaliile de aur obținute pentru Moldova. 

- campionatul mondial de dans organizat la Palatul Republicii, 

-  curiozități din culisele campionatului, interviuri cu arbitri si campioni mondiali din cele 35 de tari ale lumii.  

-  ansamblul de dans “Joc” ş.a.  

 

La datorie (Regizor: Gheorghe Lozovanu) 

Emisiune realizată în parteneriat cu Ministerul Apărării. 

Crono emisiune: 20 minute. Periodicitate – bilunară 

Emisiune are ca subiect viața și activitatea Armatei Naționale. Pe perioada anului 2017, au fost reflectate diverse subiecte. O 

perioadă importantă din viața Armatei este și încorporarea tinerilor în rândurile Armatei Naționale. În această perioadă (mai – 

iunie și noiembrie - octombrie), au fost reflectate întâlnirile cu tinerii din sate, raioane, școli. Soldații merg în această perioadă în 

teritoriu pentru a le vorbi despre armată tinerilor. În cadrul întrunirilor, au loc diverse expoziții, demonstrații de forță etc. În cadrul 

emisiunii au fost reflectate aceste momente, cu un impact pozitiv asupra tinerilor.  

De asemenea, a fost acordată o atenție deosebită reflectării subiectelor ce țin de participarea militarilor moldoveni la aplicații în 

diferite țări, experiența acumulată în cadrul acestora: Cosovo, Ucraina, România ș.a. 

În emisiunile anului 2017, au fost reflectate succesele soldaților și ofițerilor moldoveni, atât în sălile de clasă , cît și în poligon, 

educația și alte activități ale soldaților.  

 

Art – Club (realizator Valentina Cecoltan)  

Programul   “Art-Club” este realizat  în limba rusă, difuzat sâmbăta,  după ştirile de  limbă rusă de la ora 17.00.    

 „Art – Club” reflectă  diversitatea paletei  multiculturale  din viața publică a țării, precum și tendințele actuale ce țin  

de vectorul european de dezvoltare și prezența  culturii europene in  spatiul nostru.  Scopul programului este de a atrage și de a 

informa  publicul vorbitor de limbă rusă și nu numai. Emisiunea îşi are rubricile sale tradiţionale cum ar fi: 
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«Dialoguri  despre cultură», în care pe parcursul anului 2017 am vorbit despre lucrări neobişnuite, descoperite în Fondul 

Bibliotecii Naţionale, despre colectivul de femei de la Liceului  Academic de Artă “Igor Vieru. Am realizat un interviuri  cu trupa 

muzicală “San Stroke Projekt”, Eugen Doga ş,a.  

În cadrul Zilei Internaționale a Muzeelor  – am vizitat Muzeul Național de Artă la “Bienala de pictură 2017” și am comunicat cu 

câțiva din laureații acesteia – pictorul din Moldova  Mihail Țăruș-  despre esența libertății interioare și exterioare a pictorului  și 

pictorul din Lituania Alexandru Valbinas, care a prezentat colecția sa de pictură asociativă. În cadrul rubricii "Știri  ale culturii 

internaționale" au fost realizate reportaje despre evenimentele culturale, organizate de ambasadele diferitelor țări în Republica 

Moldova. Multe dintre materialele acestui an au fost consacrate aniversarii de 25 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice a RM 

cu diverse țări, ambasadele carora sunt prezente in republica.  

Rubrica  „Istorii despre viață și  creație“   aduce în prim-plan  calea de creație a personalităților din domeniul artei. Pe parcursul 

anului am vorbit despre  Boris Eifman, coreograf extrem de talentat, creatorul propriului Teatru de Balet, poetul şi publicistul  

Boris Marian,  Tiberiu Ușeriu din România, care 2 ori la rînd! a devenit campion în cel mai dificil  Maraton Arctic Ultra  (566 

km), trecând pe Polul Nordic ş.a.  

La rubrica "Musik Box" au fost relatate cele mai diverse  și originale concerte și în care au fost prezentați muzicanți excelenți din 

cele mai diverse țări:     

-  festivalul «Zilele baletului rus», organizat de Biroul Relațiilor Interetnice cu participarea colectivelor coreografice de copii și 

tineret;    

  pianistul și compozitorul  din Ungaria – Norbert Kael, care a prezentat publicului din Moldova aranjamentele sale de jazz cu 

teme folclorice în creațiile vestiților compozitori Kodai și Bartoka. 

- rok-musikl-ul «Cioara albă», în interpretarea actorilor  Teatrului Național Dramatic de tineret   «С улицы Роз», care aproape 40 

ani în urmă a fost creat de un regizor celebru si om al culturii Iurie Harmelin ş.a.  

 

 

Erudit Cafe ( producător Glina Fortuna, regizor Gheorghe Lozovanu) 

 “Eruditcafé”este un proiect de durata in redactie, gen concurs de inteligenta. Emisiunea  este difuzata saptaminal si se bucura de 

success. Proiectul este orientat catre mase mari de telespectatori, in majioritatea tineri. Scopul emisiunii este de a trezi tinerilor 

dorinta de a cunoaste cat mai mult, de a furniza telespectatorilor informatii diverse, cu caracter cognitiv. 
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Pe parcursul anului au fost disputate 8 sezoane la care au participat peste 300 de tineri din diferite localitati ale Republicii: 

Chisinau, Ungheni, Stefan Voda, Ialoveni, Cimislia etc. In cadrul acestui concurs s-au disputat peste 800 de intrebari din diferite 

domenii: Moldova, stiinta, mapamond, cultura , arte, istorie, vocabulary si hobby. 

Pentru a satisfice aspiratiile mai multor telespectatori, incepand cu luna septembrie a fost schimbata ziua de emisie a emisiunii. 

Duminica, ora 10.00 programul are o audienţa mai mare decât sâmbăta, ora 18.00. 

 

 

6.4. Subdiviziunea emisiuni pentru Etnii, Departamentul Producţie TV                                     

 

 

      Activitatea subdiviziunii se bazează pe respectarea legislaţiei RM  privitoare la  drepturile  minorităţilor naţionale şi Convenţia  

cu  privire la  apărarea minorităţilor  naţionale,  ratificată de ţara noastră în anul 1996. 

       În cadrul subdiviziunii sunt produse    6 cicluri de emisiuni pentru minorităţile naţionale : 

„Svitanok”—emisiune  în limba ucraineană 

 „Gagauz ocaa”- emisiune în limba găgăuză 

 „Unda  bugeacului”—emisiune în limba bulgară 

„Russkii mir” –emisiune în limba rusă 

 „Sub acelaşi cer…”—emisiune  despre viaţa altor etnii (polonezi, belaruşi, azeri, evrei lituanieni, arabi. 

,,Petalo Romano”-emisiune in limba romani. 

Toate emisiunile  urmăresc scopul de a perfecţiona şi a consolida caracterul  polietnic al  populaţiei RM. 

 

Tematica emisiunilor este socio-culturală,etnofolclorică. 

O atenţie deosebită se acordă problemelor menţinerii şi dezvoltării culturii şi limbii tuturor etniilor din RM. 

        În conformitate cu recomandările guvernului  şi ale Consiliului  Europei, echipele de creaţie  acordă  tot mai multă atenţie 

problemelor sociale importante pentru întreaga societate polietnică. 
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De exemplu, ocrotirea sănătăţii şi sporirea natalităţii în partea de sud a RM, realizarea programelor speciale de susţinere a romilor. 

De asemenea, se acordă atenţie integrării interetnice pe baza respectării şi a toleranţei faţă de naţiunile care locuiesc pe teritoriul 

RM. 

       Programele reflectă  date memorabile  din istoria etniilor, sărbătorile populare, tradiţiile oamenilor de diverse etnii,  scot în 

evidenţă destinele şi  contribuţia  reprezentanţilor tuturor etniilor la dezvoltarea economică, la  dezvoltarea  ştiinţei şi culturii 

multinaţionale.              

       Se acordă atenţie sporită evenimentelor din viaţa şi activitatea comunităţilor etnice, datelor calendaristice din istoria etniilor, 

aniversărilor oamenilor celebri  din  domeniul  culturii, ştiinţei şi educaţiei. Registrul tematic mai cuprinde povestiri  despre 

rădăcinile istorice  ale  familiilor, despre sate şi oamenii lor . Nu sunt neglijate problemele sociale , economice şi ecologice. 

Echipele de creaţie  ţin în centrul atenţiei  problemele studierii limbilor materne, desfăşurarea reformei învăţământului în  şcolile  cu  

predare a limbilor minorităţilor naţionale, educaţiei patriotice a tinerilor, relaţiilor RM cu ţările de origine a minorităţilor naţionale 

din Moldova. 

         Geografia emisiunilor o constituie  arealul de sud şi cel de nord, inclusiv raioanele de est ale RM, precum şi  sate şi oraşe în 

care locuiesc compact  reprezentanţi ai minorităţilor naţionale. 

          Participanţii la emisiuni sunt personalităţi din toate păturile sociale, copii, pensionari, locuitori ai satelor şi oraşelor, profesori 

, preoţi, oameni politici, cetăţeni simpli, maeştri  ai culturii, conducători ai comunităţilor etnice. 

          Emisiunile sunt programate în zilele  marţi, miercuri  şi joi ale săptămânii şi se subtitrează în limba de stat. 

          Scopurile urmărite la realizarea emisiunilor pentru etnii sunt: 

- realizarea emisiunilor, prin care să-şi aducă o contribuţie de preţ  la consolidarea  relaţiilor  interetnice şi consolidarea spiritului de 

toleranţă în numele  triumfului valorilor întregului stat şi a celor  de rang european 

- colaborarea strânsă cu Biroul relaţii interetnice, cu comunităţile etnice în vederea lărgirii registrului tematic al emisiunilor 

- întărirea relaţiilor cu minorităţile  etnoculturale, propagarea activităţii  membrilor acestora 

- reflectarea plenară în emisiuni TV a datelor comemorative, a sărbătorilor naţionale 

- trecerea în revistă a nivelului cunoaşterii limbii de stat în rândul etnicilor ruşi, ucraineni,  găgăuzi, bulgari, romi, belaruşi etc. În 

acest context,  însăşi colaboratorii redacţiei au frecventat cursuri  de limba română pe lângă ANTEN pe tot parcursul anului 2015 și 

au reflectat această acțiune în emisiunile lor. 

- susţinerea  tinerilor talente din rândul  minorităţilor naţionale 
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- întreţinerea  relaţiilor de colaborare cu posturile locale de radio şi televiziune din Comrat şi Taraclia, organizarea  schimbului de 

programe pentru minorităţi, includerea în emisiuni a subiectelor realizate  la aceste studiouri zonale 

- mediatizarea celor mai importante  evenimente culturale (festivaluri, concursuri ale interpreţilor etc.) din localităţile în care 

minorităţile locuiesc compact 

- renaşterea tradiţiilor vechi, readucerea  în actualitate a sărbătorilor populare moştenite de la strămoşi, a bunelor obiceiuri  

caracteristice  minorităţilor naţionale, interferenţa culturilor în arealul RM, susţinerea şi promovarea folclorului minorităţilor 

naţionale  

   

          

6.5 Subdiviziunea emisiuni de Cultură, Departamentul Producţie TV 

 
In anul 2017  colaboratorii  subdiviziunii  au realizat12 cicluri de emisiuni săptămânale, bilunare, lunare: “O seara in familie”, 

“Cultura azi”, “Tezaur”, “Soundcheck” - săptămânale, “La noi in sat”, “Evantai folcloric”, “Destine de colectie”, “Povestea 

generatiilor”, “Portrete in timp “ - bilunare, “Prin muzica in Europa”, “Artelier”, “Aniversari “ – lunare. 

     In jur de 70 de ore de emisie originală au  fost programate pentru mediatizarea prin inregistrare, montare si emisie  a 

festivalurilor  nationale si internationale ,  cum ar fi: Festivalul Naţional “ Anatol Dumitraş”, Festivalul Internaţional “ Nufarul alb”, 

Festivalul Internaţional “  Maria Biesu”, Festivalul Naţional “Angela Paduraru”, Festivalul Internaţional “ DescOpera”, Festivalul 

Internaţional “  Youth Orchestra”, Festivalul Internaţional  “ Maria Dragan”, Festivalul Internaţional “ Regina vioara”, Festivalul 

Naţional “TeodorNegara”, Festivalul Naţional “Crizantema de argint”, Festivalul Naţional “Tamara Ciobanu”, Festivalul Naţional 

“Filip  Toderascu”, Festivalul Internaţional “ Crizantema de aur” s. a. 

 

    In cadrul ciclului de emisiuni “Aniversari” au fost realizate lunar portrete ale personalitatilor neamului, omagiate in acest an: 

NicolaeDarie, Sergiu Finiti, Dumitru Olarescu, Nicolae Jelescu, Arcadie Suceveanu, Mihai Cimpoi, Tudor Tarna, Ninela Caranfil, 

Ion Vicol, Emil Gaju. 

      Au fost realizate mai multe spectacole televizate cu genericul “Prin muzica in Europa”, participantii carora sunt personalitati 

notorii din lumea muzicii, care ne-au dus faima peste hotarele ţarii. 
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Prin reportajele si schitele ciclului de emisiuni “Cultura azi” subdiviziunea a fost prezenta la toate evenimentele importante din 

domeniul culturii RM, mediatizindu-le si promovindu-le. 

In timp de aproape 80 de ore de emisie au fost difuzate concerte 

de la evenimente marcante sau serate de omagiere, cum ar fi: 

“De ziua Independentei”, “Ziua limbi iromane”, “Dinastia Goncear”, “Eugeniu Doga la 80 de ani”, “Vlad Burlea la o aniversare”, 

“Ion Dascal la 60 de ani”, “Un dar de Paşti”, “In memoriam Gheoghe Pirlea” s.a. 

    Şi în  2017 Moldova 1 a  fost alaturi de marele eveniment teatral “ReuniuneaTeatrelorNationale”. Timp de 11 zile au fost filmate 

reportaje si au avut loc emisii in direct din studio nr.2 cu prezenta 

Personalitatilor teatrale  de pe ambele maluri ale Prutului. 

     Au fost inregistrate, montate si pusepe post 6 spectacole, 5 dintre care preluate contractual de la teatrele din ţarîă: “Nunta”, “Cu 

jaraticul pe buze”, “Mimoza”, “Nunta lui Pacala” - Teatrul  Republican musical dramatic B. P. Hasdeu din Cahul, “Zapezile de alta 

data” - de la Teatrul National Mihai Eminescusi un spectacol musical, realizat in studio “Povesti la telefon”. 

Un aspect important este si promovarea emisiunilor prin retelele de socializare. La acest paragraf s-au evidentiat ciclurile de 

emisiuni “O seara in familie”, “Prin muzica in Europa”, “Soundcheck”, “Destine de colectie”. 

 

6.6. Subdiviziunea   „Bună dimineaţa”, Departamentul Producţie TV 

 

În anul 2017  subdiviziunea şi-a propus şi a realizat următoarele priorităţi: 

 

 Promovarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice faţă de problemele sociale, economice;  

 Susţinerea informaţională a campaniilor TRM;  

 Susţinerea informaţională a manifestărilor de amploare a sărbătorilor naţionale. 

 Realizarea unei emisiuni competitive după conţinut şi format în vederea creşterii audienţei . 

 Producerea de emisiuni şi repotaje pentru diferite categorii de populaţie după vârstă, interese sociale şi culturale.  
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Activitatea colectivului subdiviziunii emisiuni matinale în 2017 s-a bazat pe viziunea, scopul şi obiectivele generale ale IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova”, stabilite in Caietul de sarcini: lansarea în spaţiul public a produsului audiovizual de calitate 

ce ar asigura respectarea exprimării libere a ideilor şi opiniilor, pluralismului şi diversităţii sociale şi culturale.  

 

Priorităţi organizatorice: 

• Implementarea politicii de personal, preluarea bunelor practici ale altor servicii media din țară şi de peste hotare, controlul 

asupra realizării complete a prevederilor  fişelor de post. 

 

 Teme principale abordate : 

Pe parcursul anului 2017„BUNĂ DIMINEAȚA”  a abordat diverse subiecte precum: 

 procesul de integrare europeana a Republicii Moldova 

 protectia consumatorului 

 economie 

 piața valutară 

 turusmul 

 cultură 

 situaţia în domeniul sănătăţii 

 situaţia în domeniul educației 

 siguranţa la trafic 

 impactul mediului ambiant asupra sănătăţii populaţiei  

 voluntariat 

 divertisment 

 frumusete 

 oameni de succes 

- avertizări / recomandări din partea Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale şi altele.  
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Rubrici realizate: 

 

 CALENDAR 

 AGENDA ZILEI 

 HOROSCOP 

 FRUMUSEȚE 

 SĂNĂTATE 

 INTREBATI –RASPUNDEM 

 VIAȚA DE ZI CU ZI 

 OAMENII ȚARII MELE 

 DESCOPERA MOLDOVA 

 DESCOPERA LUMEA 

 CURIOZITĂȚI 

 ALIMENTUL ZILEI 

 MASTERCLAS 

 TOPURI etc. 

 

Pe parcursul anului am avut campanii de susţinere şi ajutorare a unor persoane concrete în ajun de Paşti, Ziua Copilului, şi 

câteva cazuri concrete ale unor persoane cu dizabilităţi care au fost eroii reportajelor, inclusiv am mediatizat spectacolele care s-au 

organizat întru adunare de fonduri pentru ei. În colaborare cu Asociaţiile de Caritate  « Flacăra Speranţei » şi a Asociaţiei de 

Caritate Moldo-Olandeze am fost în teritoriu, la mai multe centre de plasament,  aziluri de bătrâni, realizând subiecte, dar şi venind 

cu ajutoare concrete pentru cei vizaţi, cooptând susţinătorii emisiunii pentru a ne implica concret în susţinerea celor mai trişti. 

În 2017 am reuşit să ajungem cu camera de luat vederi în mai multe zone din Republica Moldova, realizând subiecte video 

cu încărcătură emotivă, am adus la ecran eroi deosebiţi, atmosfera satului şi aroma autenticului. 

Am ţinut cont de Datele calendaristice, străduindu-ne să nu omitem evenimente şi fapte, personalităţi care merită să fie 

cunoscute. 
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 Tematica şi geografia subiectelor a fost variată.  

 S-a mizat pe cognitiv. 

 În vederea îmbunătățirii programului, în lunile de vară a fost schimbat parţial conceptul emisiunii.  

 

6.7.  Subdiviziunea  emisiuni de Diverstisment, Departementul Producţie TV 

 

In anul 2017 au fost realizate 5  cicluri de emisuni de divertisment  cu o periodicitate diferită,  de luni pînă vineri , 

emisiunea  ,, Cine vine la noi?”,  ,, Bună dimineața de weekend”,  ,,Ring Star” -  bilunara”, ,,Vidioteca copiilor ”. 

 

De asemenea au fost realizate proiecte  de emisuni la anumite evenimente sau date importante.  

        ,,Melodii din lumea toată,,  Revelion 2017 

Etapa națională  Eurovision 2017 

Revelionul copilor  

   ”Hai la hora mare”  

   ”Cu cei dragi de sărbători” 

Pe parcursul anului am acordat o atentie deosebita valorilor europene în emisiunile ,,Cine vine la noi?”  

In emisiunea ,,Cine vine la noi?” am promovat valorile artistice, evenimentele  de importanță culturală și  națională, dar si 

personalitați, tineri talentați din diferite domenii. 

,,Cine vine la noi” este o emisiune informativ-distractiva,  in direct, de luni pana vineri, de la ora 18.05 si pana la 18.55. 

Obiectivul acestui program este promovarea persoanelor din diferite domenii – stiinta, medicina, sport, teatru, muzica etc, care au 

atins performante deosebite sau au o poveste de viaţa neobişnuita, din care poate invăţa orice spectator (Victoria Ștefaniuc , 

regizor , actor- papușar stabilita in Franta , Viorica Olaru- Cemârtan , cercetator , doctor in istorie, si -a dedicat timpul 

expeditiilor  istorice pe urmele deportatilor , Mariana Marin , autoarea a mai multor monografii dedicate pedagogilor, persoana 

care vrea sa aducă un suflu nou în programele scolare şi în metodele de predare ) 
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De asemenea pentru realizatorii emisiunii sunt foarte importanţi factorii “utilitate” si “actualitate”, ceea ce inseamna ca fiecare 

invitat trebuie să vină cu ceva util si informativ pentru spectator – fie ca e vorba de abordarea unei teme medicale, financiare, 

psihologice  sau juridice. 

La rubrica ,,Debut” de la ,,Cine vine la noi” au debutat zeci de tineri interpreti, emisiunea servindu-le o pista de lansare in lumea 

muzicala; in rubrica ,,Familie” am cunoscut povesti de dragoste si de viata ale unor cupluri de succes din capitala  ( cuplul Ivan 

Aculov si Rodica Aculova , el compositor si interpret, ea interpreta, un duet in viata si in scena . Mihail Agafiţa , dirijorul 

orchestrei de la filarmonica naţionala si Viorica Agafiţa , soţia acestuia , violonista,  Iustina Scarlat , interpreta de muzică 

populară alaturi de Cristina Scarlat, fiica sa, la fel o interpreta binecunoscuta .  

Emisiunea ,,Cine vine la noi” a lansat premiere muzicale si teatrale, volume de poezii, monografii, dar şi calendare ştiinţifice. 

Am ţinut neaparat şi la elementul “surpriză”, avand în direct, în componenţă deplină, colective binecunoscute, precum ,,Plai 

Moldovenesc”, ,,Fluieras”,  ,,Rapsozii Moldovei”, ansamblurile  etno-folclorice ,,Plaiesii” si ,,Crenguta de iederă”,  precum si 

formatia folclorica ,,Izvoare de la Cluj” , Orchestra Trupelor de  Carabinieri si Orchestra Prezidentiala , invitând de asemenea în 

platou magicieni, circari, animale de companie sau prezentând fragmente din spectacole etc.  

Emisiunea ,,Cine vine la noi” promoveaza valoarea si limbajul elevat, iata de ce -  cele mai mari personalităţi, cu încredere, au 

dat acceptul de a fi prezenţi in studio ( Mary C.Pendelton , primul Ambasador al SUA in Moldova , Nicolae Țâu , primul 

Ambasador a RM in SUA , regizorul Valeriu Jereghi , actorul si regizorul Vitalie Rusu , compozitorul Constantin Rusnac , 

dirijorii Petre Neamtu , Ion Dascal , academicianul  Gheorghe Duca . 

A devenit o tradiţie déjà ca in fiecare an sa promovam participanţii de la Preselectia Naţionala a Concursului ,,Eurovision” si  

,,Invită Orchestra Folclor”, dar si colegii de la Moldova 1 în Ziua Televiziunii. De  asemenea am facut cunoscute toate 

evenimentele, partenerul carora era Compania Teleradio Moldova (,,Festivalul Iei”, ,,Festivalul Doinei”,  etc).  

De asemenea ,,Cine vine la noi ” scoate in prim plan tradiţiile  si obiceiurile de iarna, folclorul autentic şi riturile  caracteristice 

poporului nostru în perioada sarbatorilor de iarna. 

Iata de ce, începind cu 18 decembrie, in fiecare zi la postul public  de televiziune spectatorul a putut urmari si asculta cele mai 

vechi colinde, cele mai frumoase uraturi atât din partea artistilor consacrati cât si din partea colectivelor de amatori venite din 

toate colţurile ţării si aducând cu sine nu doar repertoriu authentic ci şi  portul popular caracteristic  regiunii  pe care o reprezintă. 

O atenţie deosebită am acordat colindatului în ceata bărbătească, un obicei vechi care exista alta data în întreg spaţiul romanesc , 

dar care astazi a disparut în mare parte în Zona Moldovei. Totuşi poate fi inca intâlnit în câteva localităţi din regiunea de Sud. In 
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cadrul emisiunilor noastre acest obicei a fost prezentat de catre cetele bărbăteşti din s. Crocmaz si Caplani,  r. Stefan –Voda.  

Colindatul  în ceata barbateasca  a fost inscris in lista Patrimoniului cultural immaterial al umanitatii UNESCO . 

Seară de seară în platoul emisiunii s-au perindat, pe lânga colectivele etno-folclorice si artişti consacraţi precum Mihai  Ciobanu, 

Ioana Capraru, Zinaida Julea, Igor Rusu, Igor Cuciuc, Maria Mocanu, Viorica Lupu,  Iustina Scarlat şi alţii. Condiţia obligatorie 

de participe a fost selectarea unui repertoriu caracteristic doar pentru zona Moldovei. Am primit în platou şi oaspeţi din Romania, 

solişti precum Sabina Ursachi , Constantin Bahrin ,Cristi Iordachioaie, fiecare dintre ei aducind melodii caracteristice Zonei pe 

care o reprezinta. 

Suntem deschisi publicului-spectator, care ne poate oricand gasi pe pagina oficiala a emisiunii în Facebook, unde afişăm poze, 

fragmente video, unde pot veni cu propuneri  si sugestii. 

 

 Emisiunea “Ring Star ”  un program de divertisment pentru copii și adolescenți care promovează tinerele talente în domeniul 

artistic. 

 

,,Bună dimineața de weekend” este un program săptămânal realizat de echipa divertisment TV. 

Bună dimineața de weekend este o emisiune matinală, de divertisment, și este difuzată  sâmbăta și duminica, între orele 8:00 și 

10:00 pe TV Moldova1.  

Invitații reprezintă domenii și sfere de activitate diferite, fiind interpreți, actori, scriitori, designeri, sportivi, activiști sociali, 

medici, profesori, etc. 

Pe lângă feţe zâmbitoare, mai există și provocări intelectuale, abordări ușor filosofice și discuții care să pună interlocutorii în 

valoare din mai multe puncte de vedere. 

Programul matinal este completat de reportaje montate care, la fel, abordează diverse teme, promoveaza tineri care au obținut 

performanțe într-un domeniu sau altul, prezintă  istorii de viață  emoționate sau povațuitoare. 

Optăm pentru exprimare liberă, anti-clișeică, opțiune sesizabilă și concretizată în cele două ore de emisie. 

 

Emisiunile ,, Cu cei dragi de sărbători ”  și ,,Hai la hora mare!,, prezintă un proiect de divertismnet muzical , cu orchetrele de 

muzică populară și interpreți din Republica Moldova și România, care are ca scop promovarea  cântecului și portului popular  din 

zona Moldovei. 
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Pe parcursul anului au fost realizate emisiuni de ziua portului popular, ,,Prezintă orchestra ,,Lăutarii,, o altă emisiunea fost 

realizată  la 65 de ani ai Ioanei Căpraru, de asemenea a fost olgindită în emisiuni și tradiția populară de nuntă, am promovat teme 

a colindului autentic  și emisiune la tema cântecului popular  patriotic . 

O performanta a realizărilor au  fost  programele complexe  Revelion  2017”,  ,,Eurovision 2017, etc. 

 

6.8.  Subdiviziunea  emisiuni Sprotive, Departamentul Producţie TV 

Sezonul 2017, deşi nu a fost marcat de evenimente ciclice cum sunt Jocurile Olimpice si Campionatele Mondiale sau Europene de 

fotbal, a avut un calendar naţional si internaţional destul de intens. Redacţia sportivă  nu a scapat nicio competiţie sau concurs de 

rezonanţă care să nu fie reflectat operativ si profesional, fie în direct, prin transmisiuni de la faţa locului, fie în emisiunea gen 

revistă “Săptămâna sportivă”. 

Dintre evenimentele care au ocupat un loc aparte în programele TV Moldova 1 şi Moldova 2   au fost 2 mari turnee fotbalistice de 

răsunet mondial – Cupa Confederatiilor, Rusia (iunie- iulie) şi Campionatul Mondial al Cluburilor, Coreea de Sud (decembrie).  

Importanţa primului concurs rezidă în faptul că acesta s-a înscris în agenda noastră de activitate drept o repetiţie generală a 

WORLD CUP 2018. A fost un test însemnat ca element televizat în vederea reflectării celui mai mare eveniment fotbalistic 

quadrienal, care ne aşteaptă în vara sezonului actual. În cele 10 zile au fost transmise în direct 22 de meciuri de pe toate 

stadioanele Rusiei, gazda Cupei mondiale din 2018, inclusiv, ceremonia de festivitate a deschiderii. 

De fapt - tema WORLD CUP 2018 este şi rămâne una din  preocupările principale ale redacţiei, care se pregateşte de marele 

examen al anului, cand TV Moldova 1 va transmite cu drept de excusivitate toate cele 64 de meciuri ale finalei, un eveniment 

record ca număr de meciuri, dar şi ca întindere calendaristică. Pe lângă transmisiuni a fost realizat ciclul lunar special 

“MAGAZINul   F I F A”, dedicat în exclusivitate apropiatului eveniment.  În “Săptămâna sportivă”  au fost înserate diferite 

subiecte cu tentă de actualitate (tragerea la sorţi, prezentarea echipelor concurente, epizoade din istoria campionatelor mondiale, 

profiluri de vedete, clipuri, curiozităţi etc.). În acest context reamintim si de reportajele televizate de la meciurile din serii cu 

participarea selecţionatei noastre naţionale de fotbal, indiferent dacă s-au produs pe teren propriu sau în deplasare.  

Însă nu numai fotbalul, chiar şi dacă este spotul-rege, a dominat calendarul anului sportiv televizat de postul public naţional.  Ar fi 

fost o greşeală de ordinul politicilor editoriale, dacă nu am ţine cont şi de celelalte disciplini, or sportul în totalitatea sa ca valoare 

formativă şi educaţională  are impactul cel mai direct şi complet şi se încadrează în interesul societăţii, care-i întotdeauna divers, 

variat şi care se bazează în esenţa sa pe principii universale. 
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Iată doar câteva momente în această categorie de idei. Cu titlu de premieră în perioada 14-17 iunie am organizat transmisiuni-

maraton  de pe terenul deschis al şcolii republicane  de tenis din Chişinău de la campionatul mondial  feminin FEDCUP  (grupa 

valorică, unde şi-a dat concursul şi echipa de fete a Moldovei).  

Nu a rămas fără atenţie nici rugbyul. Participarea rugbiştilor moldoveni în faza competiţiei europene a fost reflectată în toate 

meciurile disputate pe teren propriu, împotriva unor  ţări cu mari tradiţii cum sunt Elveţia, Olanda, Polonia.  

Din  categoria celor mai  complexe emisiuni face parte şi reportajul direct cu o durată de peste 2 ore de la tradiţionala sărbătoare 

„Olympic fest”, desfăşurata în Piaţa Marii Adunări Naţionale.  

Ne-am manifestat totodată şi în calitate de producători  ai evenimentului sportiv. De Ziua Televiziunii din 30 aprilie, redacţia şi-a 

asumat toate responsabilităţile pentru organizarea turneul de tenis de masă „Press Open TV Moldova 1”. Manifestarea s-a integrat  

reuşit  în emisiunesa- maraton consacrată sărbătoarii noastre,  iar întrecerile de pe platoul studioului 2 , unde au fost instalate 

mesele de tenis şi unde au concurat  ziarişti de la diferite agenţii, posturi TV şi Radio, reviste şi bloguri,  s-au bucurat de un real 

succes atât din partea participanţilor, cât şi al telespectatorilor, care au apreciat laudativ evenimentul. 

Nu au rămas în afara atenţiei nici evenimentele sportive de rezonanţă naţională. Pe parcursul anului au fost transmise o serie 

întreagă de reportaje de la campionatele de handbal, box, futzal, atletism, baschet etc. 

A  devenit mult mai diversificată ca formă şi conţinut  emisiunea  principală „Săptămana sportivă”.  Pe lângă pagina de 

retrospectivă, unde sunt incluse cele  mai importante ştiri, primează subiecte de actualitate problematică, reportaje de investigaţii, 

profiluri de vedete. De popularitate se bucură în special rubricile „Giganţii stadioanelor”, „Stele în devenire”, „Pe urmele meselor 

de tenis” – ultima fiind o revenire la rezultatele campaniei sociale care a contribuit  la dotarea şcolilor, gimnaziilor, liceelor din 

ţară cu mese şi echipament modern pentru practicarea în masă a celui mai accesibil joc sportiv. 

La categoria minusurilor  invocăm  inflaţia de subiecte din mediul urban, preponderent din capitală şi reducerea drastică în ceea 

ce priveşte deplasările reporterilor  şi pregătirea materialelor din spaţiul rural. Tema sportului la sat, problemele celui şcolăresc şi 

pentru copii, aspectele ce ţin de construcţii şi infrastructuri, reportaje tematice care să evidenţieze propagarea modului sănătos de 

viaţă, răman a fi subiecte de stringenţă şi de actualitate la zi, pe care redacţia le va aborda cu mai multă insistenţă în sezonul care 

a început. 
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ANEXA 7. EMISIUNI NOI 

 

           Ciclurile noi de emisiuni, propuse în Caietul de sarcini 2017,  nu au fost realizate.  

           Către aniversarea a 26 de la declararea independenței Republicii Moldova a fost inițiată și desfășurată capmania cu 

genericul ”Despre mine și țară”. În total au fost realizate 15 fillere cu volum total de peste 60 min, în care eroii principali 

(agricultori, primari, activisți, oameni de afacere, profesori) meditau în cadru despre schimbările care s-au produs în țară, în 

localitatea lor, dar și în viața lor personala”. Din 8 februarie 2017 a fost lansată la TVM2 şi preluată de TVM1 emisiunea 

săptămânală “O demivorbă cu Ilona Spataru”. Invitații emisiuni sunt oameni notorii, personalități remarcabile în domeniile în care 

activează.  

         Din 22.11.2017  a fost lansată emisiunea “Butonul roşu” care asigură acces liber și direct al opoziției sau altor partide 

extraparlamentare, la telespectatorii postului național de televiziune..  

 

ANEXA 8. PRODUCŢIA ACHIZIŢIONATĂ DE LA PRODUCĂTORII INDEPENDENŢI 

 

Colaborarea TV Moldova 1 cu producătorii independenţi autohtoni  s-a  rezumat  în 2017 la preluarea si difuzarea a  câtorva 

concerte (9 ore ),  a producţiei “Moldova-Film” – 32 ore 30 min. Volumul total al difuzărilor a constiruit 92 ore  sau 1,06% din 

volumul total de emisie.  Nivelul scazut de colaborare între TV Moldova 1 si producătorii autohtoni independenţi se explică prin 

lipsa surselor financiare ale instituţiei, orientate spre achiziţionarea produsului autohton.  

 

ANEXA 9.  PRODUCŢIE ACHIZIŢIONATĂ DIN ŢARĂ ŞI DE PESTE HOTARE 

 

Din lista programelor solicitate pentru achiziţionarea contra cost a drepturilor de difuzare, în anul 2016 au fost achiziţionate, 

livrate și parțial pregătite pentru emisie și difuzate următoarele volume de programe: 

             

NrNr.d/o  C    Caracteristica programelor           Unităţi D   Durata programelor  

 

1 S    Serial romance (telenovelă)   24  4 episoade 10  980 min. 
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–        2 titluri 

          Total :  18  3 ore 

  

Achiziționarea altor programe prevăzute în Caietul de sarcini 2017 nu a fost posibilă în lipsa acoperirii financiare pentru 

aceasta.  

 

În anul 2017 au fost pregătite pentru emisie şi difuzate în premieră 192 ore  05 min programe achiziţionate.  

 

             

Nr.  

ord. 

 Caracteristica programelor 

difuzate 

Volum emisie în 

premieră 

1   

 Filme Moldova-Film 

(proiectul Moldova-Film la 65 ani) 

 

32 ore 30 min. 

 

 Serial romance (telenovelă) 

total 

 

159 ore 35 min. 

  Total : 192 ore 05 min. 

 

 

ANEXA 10. SCHIMB DE PROGRAME CU ŢĂRI STRĂINE                                                           

        În anul 2017 a continuat colaborarea cu alte instituţii media prin  parteneriate, convenţii de cooperare şi acorduri de schimb 

programe. 

       Între acestea se înscrie  colaborarea cu DW, ce constă în furnizarea magazinelor documentare săptămânale Euromaxx, 

Global 3000, Arts 21, Almanah cinematografic, Drumeţii, La drum, Shift, O doză de sănătate, Made in Germany, Proiecte de 

viitor, Zapovednik, etc. – 153 ore emisie în primă difuzare în 2017.  
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       În cadrul unui schimb de programe cu Televiziunea națională din Georgia au fost furnizate cu titlu gratuit 9 filme 

documentare din proiectul Noua ocupație, dedicate intervențiilor militare externe ale Uniunii Sovietice – volum total 7 ore 30 

min. 

 

      Au fost difuzate in premiera 3 concerte UERT – Concertul de Anul Nou 2017, Concertul nocturn estival al Filarmonicii din 

Viena, Concertul extraordinar de la Budapesta - total 7 ore 30 min. în premiera.  

 

     Colaboratorii Departamentului Achiziții TV au asigurat traducerea scripturilor emisiunii Focus Europa, realizată de Moldova 

1 în coproducție cu Deutsche Welle – 52 emisiuni difuzate în 2017 – circa 22,5 ore traducere.   

 

                       

Nr.               

ord. 

 Caracteristica programelor 

difuzate 

Volum emisie  

1 Programe DW sonorizare 

  în premieră 

 

153 ore 

2. 

 
Concerte UERT  (Filarmonica din Viena) – inclusiv 

transmisiuni în direct 

 

7,5 ore 

3. Documentare Georgia - în premieră 

 

 

7,5 ore 

4. Total volum emisie Schimb Programme, în premieră 168 ore 

5. Traducere Focus Europa. In premieră 

 

 

22,5 ore 

 

Volumul total de emisie acoperit de programele pregătite în cadrul Departamentului Achiziţii Televizuale difuzate în 

premieră în 2017 a constituit circa 360 ore programe de diferit gen.  
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ANEXA 11.  PRODUCŢIE ÎN PRIMĂ DIFUZARE 

 

Volumul total al producţiei în primă difuzare în 2017 a  fost de 3111 ore 30 min, ceea ce constituie 35,91% din volumul total  de 

emisie sau în jur de  8,52   ore pe zi.  

 

ANEXA 12.  PRODUCŢIE ÎN RELUARE 

       

Refifuzările au constituit 5553 ore 30 min  sau 64,09%  in anul 2017, ceea ce constituie în mediu, zilnic, aproximativ 15,21 ore.   

 

ANEXA 13.  VOLUMUL DE EMISE REZERVAT SPECTACOLELOR DE TEATRU  

 

În anul 2017  Moldova 1 a elucidat evenimentul  teatral “Reuniunea Teatrelor Nationale”. Timp de 11 zile au fost filmate reportaje 

si au avut loc emisii in direct  cu prezenta personalitatilor teatrale  de pe ambele maluri ale Prutului în volum de 5 ore. 

 

     Pe parcursul anului au fost inregistrate, montate si puse pe post  mai multe  spectacole, 5 dintre care preluate contractual de la 

teatrele din republică: “Nunta”, “Cu jaraticul pe buze”, “Mimoza”, “Nunta lui Tîndală” – de la Teatrul  Republican musical 

dramatic B. P. Hasdeu din Cahul,  “Zapezile de alta data” - de la Teatrul National Mihai Eminescu, un spectacol musical, realizat 

in studio  “Povesti la telefon”. O calaborare cu Teatrul Naţional  din UTA Gagauzia a fost şi spectacolul  “Foaie albă”. Pentru 

copii a fost difuzat spectacolul “Sipeţelul fermecat”. 

 

Volumul  spectacolelor pentru maturi, realizate de TVM1 în 2017 a constituit 9 ore, pentru copii – 54 minute. În reluare, inclusiv 

din Fondul TV au fost puse pe post spectacole de teatru cu un cronometraj de 92 ore 25 minute.  Volumul total rezervat  

spectacolelor la TV Moldova 1 în 2017 a constituit circa 100 ore sau 1,15% din volumul total de emisie. 

ANEXA 14.  AUDIENŢA TV MOLDOVA 1  PENTRU  ANUL  2017 
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Cota  medie de piaţa  a TVM1 pentru anul 2017 constituie 5,36%, ratingul mediu - 0,94%.  Valorile acestor indici sunt  in scadere 

faţă de anul trecut la fel ca şi Ratingul mediu general al televiziunilor (TVR%).   TVR-ul a scăzut cu mai mult de doua procente 

faţă de anul trecut, cota de piaţă  cu 0,68%, ratingul  cu 0,23%  

Dacă să urmarim rezultatele de audienţă ale TVM1 la mai multe grupuri – ţintă de telespectatori, vedem că şi în 2017 cele mai 

bune sunt pentru telespectatorii din sate, categoria rural, 7,36%,  apoi  Sud, Centru, Nord.  Dintre barbaţi si femei, in 2017 ne-au 

privit mai mult femeile.  În comparaţie cu anul trecut a crescut cota de piaţa pentru Chişinău  cu 0,48%. 

 

Nr. Channel SHR %  

Total 

Individuals 

SHR %  

18+ 

SHR% 

Female 

SHR%  

Male 

SHR %  

Nord 

SHR %  

Centru 

SHR %  

Sud 

SHR %  

Chisinau 

SHR %  

Urban  

SHR 

%  

Rural 

1. Moldova 

1  

2017 

5,36% 5,72% 5,58% 4,86% 5,73% 6,14% 6,52% 2,21% 2,70%

  

7,36% 

 

 

În  anul 2017 au fost monitorizate de către AGB Nielsen Media Research 18 posturi TV.  Moldova 1 şe situiează în majoritatea 

cazurilor pe poziţia a IV, după  TV Prime, RTR Moldova şi Canal 2. Din păcate, TV Moldova 1 si-a pierdut poziţia  a II, deţinută 

mai mulţi ani la categoria Rural.  

 

În 2017 TV Moldova 1 a reuşit să-şi depăşească indicii din 2016 pentru telespectatorii din Chişinău ( poziţia a IX faţă de poziţia a 

XII) şi Sud (poziţia  a III faţă de a IV). La celelalte categorii  rezultatele anului 2017 sunt mai  mici decât cele obţinute in 2016. 

 

 Anul 2017 Anul 2016 

Total Individuals 5,36% (IV) 6,04% (III) 

18+ 5,72%(IV) 6,36% (III) 
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Female 5,78%(IV) 5,23% (IV) 

Male 4,86%(IV) 6,31% (III) 

Nord 5,73%(IV) 6,81% (III) 

Centru 6,14%(IV) 7,16 % (III) 

Sud 6,52%(III) 6,98% (IV) 

Chişinău 2,21%(IX) 1,73% (XII) 

Urban  2,70%(X) 2,74% (IX) 

Rural 7,36%(IV) 8,49% (II) 

 

2. Cota de piaţa a programelor difuzate la  TV Moldova 1 pentru  anii 2016 şi 2017  la categoriile Total Individuals şi 

Chişinău 

 

Nr.  Anul 2016  

SHR% 

Total 

individuals 

 

Anul 2016  

AMR% 

Total 

individuals 

Anul 2016  

 

SHR% 

Chişinău 

 

Anul 2016  

 

AMR% 

Chişinău 

 

Anul 2017  

SHR% 

Total 

individuals 

Anul 2017  

AMR% 

Total 

individuals 

Anul 2017  

SHR% 

Chişinău 

 

Anul 2017  

 

AMR% 

Chişinău 

 

1. Abraziv 4,10% 0,69% 0,56% 0,09% 4,49% 0,63% 1,66% 0,24% 

2. Art-Club 3,36% 0,79% 1,14% 0,25% 2,76% 0,56% 2,11% 0,45% 

3. Artelier 2,37% 0,89% 0,92% 0,30% 3,02% 0,90% 3,12% 0,92% 

4. Butonul roşu     6,05% 2,39% 3,89% 1,25% 

5. Bună 

dimineaţa 

8,74% 1,05% 1,68% 0,18% 8,98% 0,98% 2,53% 0,25% 

6. Bună seara 4,00% 1,42% 0,99% 0,33% 3,17% 1,16% 2,56% 0,82% 

7. Casa mea 4,91% 0,79% 1,27% 0,22% 4,31% 0,63% 1,56% 0,26% 
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8. Cine vine la 

noi  

5,61% 1,46% 1,07% 0,26% 4,75% 1,03% 2,20% 0,49% 

9.  Chişinăul de 

ieri si de azi 

3,67% 1,18% 0,97% 0,29% 4,46% 1,30% 2,65% 0,74% 

10. Cuvintele 

credinţei   

9,93% 0,97% 1,82% 0,10% 10,17% 0,92% 2,66% 0,13% 

11. Cultura azi 4,45% 1,24% 1,39% 0,34% 3,97% 1,05% 1,64% 0,40% 

12. Destine de 

colecţie   

4,73% 1,79% 1,76% 0,54% 4,95% 1,52% 2,11% 0,58% 

13. Dialog social 3,43% 1,29% 1,41% 0,46% 3,74% 1,29% 2,67% 0,85% 

14. Dincolo de 

cifre 

4,05% 1,52% 0,91% 0,31% 2,76% 0,97% 2,38% 0,77% 

15. Domnului să 

ne rugăm 

13,54% 1,99% 5,85% 0,81% 10,34% 1,50% 6,17% 0,78% 

16. Erudit cafe 4,02% 1,10% 0,86% 0,23% 4,74% 0,64% 1,19% 0,17% 

17. Educaţie 

pentru carieră 

2,93% 1,06% 1,14% 0,36% 3,00% 1,00% 2,17% 0,65% 

18. Evantai 

folcloric   

6,00% 1,78% 1,71% 0,47% 6,49% 1,91% 2,21% 0,61% 

19. Fii tînăr   2,81% 0,70% 0,93% 0,21% 3,19% 0,88% 1,51% 0,37% 

20. Focus Europa   3,72% 1,38% 1,33% 0,44% 3,57% 1,29% 1,61% 0,51% 

21. Gagauz ocaa 2,85% 0,53% 0,37% 0,07% 2,78% 0,43% 0,60% 0,10% 

22. În ritm de dans 4,84% 1,15% 1,14% 0,26% 5,41% 1,13% 2,42% 0,51% 

23. La datorie   7,79% 1,72% 1,46% 0,28% 6,34% 1,38% 1,55% 0,29% 

24. La noi în sat   7,36% 2,23% 1,58% 0,42% 6,76% 1,92% 2,43% 0,65% 

25. Magazinul 5,47% 0,86% 1,20% 0,20% 5,55% 0,82% 2,98% 0,47% 
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copiilor 

26. Mesager 9,88% 2,93% 2,23% 0,64% 9,21% 2,51% 3,52% 0,96% 

27. Moldova în 

direct   

5,28% 1,98% 1,69% 0,58% 5,31% 1,76% 2,96% 0,92% 

28. Moldovenii de 

pretutindeni   

6,68% 1,40% 1,65% 0,31% 6,12% 1,20% 1,78% 0,30% 

29. Natura în 

obiectiv   

7,65% 1,70% 1,50% 0,28% 6,82% 1,45% 1,86% 0,33% 

30. Petalo romano   2,95% 0,55% 0,32% 0,06% 3,89% 0,62% 1,36% 0,21% 

31. Portrete în 

timp 

2,72% 1,04% 1,14% 0,37% 2,80% 0,93% 1,56% 0,48% 

32. Prin muzică în 

Europa 

4,22% 0,77% 1,35% 0,23% 2,81% 0,70% 1,94% 0,47% 

33. Pur şi simplu 6,27% 1,97% 1,58% 0,47% 6,70% 1,82% 2,99% 0,83% 

34. Rapsodia 

satului 

9,78% 2,30% 1,18% 0,23% 8,07% 1,82% 1,49% 0,38% 

35. Ring Star   10,36% 2,28% 1,76% 0,34% 8,77% 1,82% 2,46% 0,45% 

36. Russkii mir 2,70% 0,51% 0,46% 0,08% 2,83% 0,45% 0,68% 0,11% 

37. Sa luam 

aminte 

9,09% 0,66% 1,15% 0,05% 9,09% 0,63% 1,55% 0,06% 

38. Săptămîna 

sportivă 

2,12% 0,48% 1,04% 0,21% 2,47% 0,64% 2,64% 0,64% 

39 Soundcheck 2,94% 0,87% 0,47% 0,14%     

40. Stil nou   5,31% 0,90% 1,39% 0,24% 6,32% 1,12% 1,93% 0,36% 

41. Sub acelaşi cer 2,32% 0,42% 0,28% 0,05% 3,78% 0,57% 1,53% 0,23% 

42. Svitanoc 3,61% 0,66% 0,98% 0,18% 2,81% 0,42% 1,40% 0,22% 
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43. Ştiinţă şi 

inovare   

6,11% 1,34% 1,47% 0,28% 5,32% 1,12% 1,83% 0,33% 

44. Ştiri externe 3,99% 1,14% 1,60% 0,40% 3,75% 0,93% 2,61% 0,60% 

45. Tezaur 10,12% 2,24% 1,45% 0,26% 8,36% 1,83% 1,14% 0,22% 

46. Unda 

Bugeacului   

3,75% 0,72% 0,32% 0,05% 2,87% 0,44% 0,24% 0,04% 

47. Vector 

european 

3,26% 1,33% 1,19% 0,43% 3,53% 1,30% 1,44% 0,46% 

48. Hai la hora 

mare 

    8,07% 1,75% 2,12% 0,46% 

 Seriale, 

desen animat 

        

1. Văduva 

Neagră  

17.15 – 18.00 

    9,94% 2,48% 1,02% 0,22% 

2. Vocea 

libertăţii 

22.10 -23.00 

    3,03% 0,84% 2,57% 0,68% 

3. Piele sălbatică 

17.15 – 18.00 

    4,12% 0,88% 2,45% 0,48% 

4. Zapovednic     6,72% 2,56% 1,51% 0,44% 

 

3. Top 10 emisiuni după SHR% pentru  anul 2017, Total individuals:  

1. Domnului să ne rugăm 10,34% 

2. Cuvintele credinţei  10,17%  
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3. Mesager 9,21% 

4. Sa luăm aminte 9,09% 

5. Bună dimineaţa  8,98% 

6. Ring Star  8,77% 

7. Tezaur  8,36%  

8. Rapsodia satului 8,07% 

9. Hai la hora mare 8,07% 

10.  Natura in obiectiv 6,82% 

      11. Pur si simplu 6,70% 

 

4. Top 10 emisiuni după SHR% pentru  anul 2017, Chişinău:  

 

1. Domnului să ne rugăm 6,17% 

2. Butonul roşu 3,12% 

3. Pur şi simplu 2,99% 

4. Mesager  2,98% 

      Magazinul copiilor 2,98% 

5. Moldova în direct 2,96% 

6. Cuvintele credinţei 2,66% 

7. Dialog social 2,67% 

8. Chişinăul de ieri şi de azi 2,65%  

9. Săptămâna sportiva 2,64%  

10. Buna dimineaţa 2,53 

 

        Pe parcursul anului TVMoldova 1  a fost in topul audienţelor la sărbătorile naţionale, religioase, la transmisiunile în direct de 

la anumite evenimente, în zilele de duminică. Audienţă buna au avut proiectele proprii – emisiunile de sărbători,  Eurovisionul. 
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Fotbal “Cupa confederaţiilor”, desfasurat in iunie-iulie, la fel a avut audienţa buna. Mai puţină audienţa a adunat referendumul 

prezidential privind demiterea primarului general al municipiului Chişinău Dorin Chirtoacă. 

 

 

ANEXA 15.  COMPLETARE FOND   

                                                                    
         Arhiva Video TV, în anul 2017, a lucrat în aceleaşi condiţii ca şi în anii precedenţi. 

         Pe  parcursul anului  au fost selectate materiale pentru 21 de cicluri de emisiuni permanente,  care se montează în bună parte 

din materialele de arhivă: „Portrete în timp”, „Cultura azi”, „Filer”,  diferite aniversări, etc. Canalul TV Moldova 2 difuzează  90 la 

sută emisiuni din Arhiva TV.  

        Completarea fondului video s-a făcut mai mult din casete Beta pe care s-au imprimat emisiuni cu 5 - 7 ani în urmă. După ce s-

a trecut la alt format video, programele recente se comprimă şi se trec pe DVD-R, care au o calitate departe de standardele TV. 

        Pe parcursul  anului  2017  Arhiva  video TV a fost completată  cu:  24  (cu 13 titluri  mai puţin decît anul precedent) de  

programe socio-economice, politice şi culturale,  cu  o  durată  de  20  ore  58  minute  şi  58  secunde  (cu 2 ore mai mult);  5  

programe muzicale cu o durată de  7 ore  18 minute 18  secunde (cu  26  mai  puţin decît anul precedent)  şi  3 spectacole  cu  

durata de 4 ore 48 minute 33 secunde (egal cu anul precedent ),  nici  un  film  artistic. 

 Total – 32 de titluri (cu  39 mai puţin decît anul precedent) cu o durată de 31 de ore 5 minute şi 49 sec.  

Departamentul Actualităţi practic nu transmite în fond nimic, în schimb cu diferite ocazii, insistent şi urgent solicită arhiva.  

Materiale mai vechi, care se păstrează pe peliculă cinema, sunt des solicitate, dar din motiv că nu sunt trecute în bază electronică, 

nu ajung  în Fondul  Video şi nu se vând, pentru că obţinerea unei copii este destul de anevoioasă.  

Programul bazei de date din calculator este un program arhaic, greoi şi cere mult  timp pentru a găsi un subiect ori o persoană. 

Alteori trebuie să accesezi de mai multe ori aceleaşi date, ca să vezi dacă este ceva, şi ce conţinut are. Altă dată trebuie să ghiceşti 

ce greşeli de limbă s-au comis la completarea bazei de date, s-o repeţi pentru a găsi ceva concret, altfel subiectul solicitat nu ţi-l 

arată,  

  

       Pentru a utiliza mai eficient toată arhiva tv din toate depozitele: fond video, videotecă şi cinema e nevoie de o bază de date 

generală, care ar include informaţii despre tot ce se păstrează la TV, o informaţie publică, dar în special pentru producătorii de 
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emisiuni şi cei de la Direcţia programe. Evident, că  gestionarea corectă cere şi nişte investiţi pentru păstrarea calităţii şi distribuţia 

pomenelor.  Nişte studiouri, care utilizează materialele noastre de arhivă, undeva în titre  finale mulţumesc TV Moldova 1 pentru 

materialele de arhivă, fără a pomeni autorii lucrărilor folosite, astfel încălcând drepturile de autor.Aici există o problemă aparte, 

care trebuie soluţionată până la instanţele judecătoreşti.Se vând materiale de arhivă fără a ţine cont de drepturile de autor.  

 

     În anul 2017 nu s-a transferat nici un  material cinema pe suport  electronic, care să ajungă în Arhiva video TV, nu s-au făcut 

careva lucrări de îmbunătăţire a calităţii materialelor transmise în arhivă. Cele pe discuri DVD-R sunt comprimate şi de o calitate 

proastă.   

 

    Material:  Arhiva video s-a mărit cu 6 casete BCT-90, 11 casete BCT-60 , 2 casete  BCT-30  şi  14  discuri  DVD-R.  

    Pe parcursul anului 2017 din  Arhiva Video TV, contra plată, au fost livrate unor persoane particulare două programe muzicale 

(formaţia „Mărţişor” la 40 ani şi un program cu interpretul N. Paliţ).  În baza scrisorilor semnate de conducerea Companiei, gratis , 

au fost livrate 21 de programe, în special muzică şi emisiuni  gen cultură. 

                                    

ANEXA 16.  Direcţia Management Producţie,  Departamentul  Producţie TV 

 

        În conformitate cu prevederile caietului de sarcini şi planul editorial al Departamentului de Producţie TV pentru a.2017, 

Direcţia Management Producţie a asigurat planificarea mijloacelor tehniceşi a resurselor umane pentru imprimarea, montarea,  

sonorizarea şi punerea pe post a tuturor proiectelor incluse în planul editorial pentru anul curent. Odată cu lansarea în  

producţie a noilor  cicluri de emisiuni, împreună cu managerul coordonator şi redactorii planificare a resurselort ehnice, am 

elaborat planul de  includere în graficul săptămânal de utilizare a studioului N2  pentru emisiunea „O Demivorbă cu Ilona 

Spătaru “ și în fiecare miercuri, din 22.11.2017, conform grilei - a emisiunii în direct  „ Butonul Roșu”. 

       Direcţia Management Producţie a realizat studiul programelor de lucru elaborate pe parcursulanului 2017, cu privire la 

planificarearea surselor tehnice ş iumane la compartimentele: echipe de filmare extra studio, carele mobile TV, studio 2 şi sălile de 

montare. 

       În anul 2017  Direcţia management producţie a planificat conform ofertelor echipelor de creaţie, următoarele mijloace tehnice:     
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1.Schimburi de filmare în teren - 1756 schimburi solicitate şi asigurate  din totalul de  2280 disponibile. Coeficientul eficienţei 

utilizării constituie 77 %. 

 

2. Care mobile TV solicitate şi planificate – 235 ieşiri din totalul de -  408 disponibile. Coeficientul eficienţei de utilizare 

constituie 57,6%.  

 

3. Studio 2 TV,  solicitări  şi planificări – 213 de schimburi din  - 353 de schimburi disponibile. Coeficientul utilizării constituie 

60,3%. 

 

4. Utilizarea sălilor de montare , 7 săli editare imagine (fără sala Buna Dimineaţa şi fără sala de sonorizare filme): numărul de 

schimburi planificate - 1479 din  1699 de schimburi disponibile. Coeficientul utilizării constituie  87 %. 

 

Secţia imagine la finele anului 2017 dispunea de 2 unităţi vacante de cameramani, care în mod  normal ar fi trebuit să fie 

planificaţi suplimentar la carele mobile şi în studiouri. Lipsa de cameramani s-a simţit în  a doua jumătate a trimestrului 4, când au 

început planificările imprimărilor emisiunilor de revelion şi diferitor spectacole muzicalei mprimate la Carele Mobile TV cu 

ocazias ărbătorilor de iarnă.  CentrulTehnic TV pune la dispoziţia echipelor de filmare extra studio -  9 camere de filmare digitale: 

3 camere PMW - F350 şi 1 PMW ex-1, care au atins gradul de uzură de 100 %  în 2017; 4 camere HVR cu gradul de uzură de 

peste 250% (care imprimă pe casete DVCAM), (din care 2 camere s-au defectat pe parcursul trimestrului 2) şi1 cameră relativ 

nouă  PMW - F300, procurată în 2014. 

Secţia planificarea resurselor tehnice întâmpină dificultăţi la planificarea camerelor HVR, deoarece echipele de filmare nu doresc 

să imprime emisiunile pe casete : în primul rând imprimările pe casete necesită mai mult timp pentru captarea imaginilor în 

computer (1:1)  şirespectiv necesită mai mult timp pentru montare; camerele HVR având un grad mare de uzură se defectează mai 

des, astfel minimum de 2-3 oripe an  CentrulTehnic  le expediază spre reparaţie. 

La finele anului 2017 s-au procurat   4 camere video digitale noi, pentru a înlocui camerele video de la Carul Mobil Caravella, 

astfe lcamerele  care erau în dotarea Caravella, ce au fost utilizate numai 2 ani, sunt practic noi și vor fi acordate Departamentului 

Știri și Dezbateri. În 2018,  3 camere video digitalev echi din Departamentul Știri și Dezbateri, vor fi utilizate de către 

Departamentul Producție TV.  
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 Un compartiment aparte reprezintă Staţiile TV mobile, care au un grad foarte înalt de uzură.  Pe parcursul anului, carele mobile 

au fost utilizate pentru transmisiunile festivalului „Mărţişor” şi imprimarea spectacolelor teatrale şi muzicale pentru fondul TV; 

transmisiunile sărbătorilor religioase de la catedrală pe parcursul întregului an;  circa 20 de spectacole muzicale imprimate la carul 

mobil conform solicitărilor din afară,  în baza diferitor adresări prin scrisori recomandate.  În anul 2017 CentrulTehnic TV a pus la 

dispoziţia echipelor de creație pentrui mprimare şi emisie directă 3 care mobile TV: Magnolia- 88 cu gradul de uzură de peste 

350%;  Mercedes - cu gradul de uzură de peste 200 %  şi un car mobil- Caravella, dat în exploatare în ianuarie 2016, adaptat, 

echipat cu 4 camere digitale cu rata de aspect 16:9, care este cel mai solicitat pentru imprimări şi emisie în direct. Carele Mobile 

TV utilizează 1 dispozitiv  4G „U-live” sau „Avi West”  pentru imprimări şi emisie. 

SecţiaMontaj Video dispune de 7 staţii de montare digitale amplasate înblocul Centrului Tehnic  TV, care deservesc  37 proiecte 

de emisiuni de grilă,  o staţie de montare care  deserveşte emisiunile  „ Buna dimineaţa”, „ Cine vine la noi” şi  „ Buna dimineaţa 

de week- end” (care utilizează programul de montare Avid Media Composer)  şi o staţie de montare modernă,  care deserveşte 

sonorizarea şi adaptarea telenovelelor şi filmelor documentare, amplasate în blocul Departamentului Ştiri şi Dezbateri. Cele 7 staţii 

de montare  au un grad de uzură care depăşeşte 130%, computerele activează cu programul de editare a imaginilor nvechit, Avid 

Liquid, care nu corespunde solicitărilor moderne şi nu acceptă diferite formate de imprimări digitale.Odată cu trecerea TVM la 

emisia în rata de aspect 16:9, programul de editare a imaginilor Avid Liquid acceptă rezoluţia SD (rezoluţia standard de 720/576 ),  

asta în timpul, când majoritatea posturilor de TV activează cu formate de rezoluţie înaltă  HD (1440/1080),  FHD (1920/1080) sau 

chiar 4K. În condiţiile actuale se cere achiziţionarea urgentă a unui soft modern de montare, de exemplu-Edius,  care  ar 

corespunde cerinţelo rzilei de azi. 

Din cauza salariuluimai mic în comparaţie cu alte posturi TV, editorii de imagine profesionişti părăsesc TVM ( cazul editorilor 

Corciu N., Barbacari I.).  Într-o  situaţie dificilă  ne aflăm începând cu sfârșitul anului 2016, când în secţia montaj au rămas 

vacante 4 unităţi. În cazul dat este foarte complicat, cu resursele umane existente,  să facem faţă fluxului mare de emisiuni pentru a 

le monta şi pune pe post în trimestrul 1, 2018,  deoarece se prevede majorarea volumului de emisie. Emisiunile bilunare se 

preconizează să fie săptămînale. În situaţia creată, atât secţia montaj, cât şi secţia programarea resurselor tehnice, depun efort 

maximal pentru a asigura solicitările echipelor de creaţie cu schimburile necesare montăriie misiunilor  respective.  

Secţia Decor, Stil,  Design&Make- up  în anul 2016 practic a asigurat emisia şi imprimările din Studio 1, imprimările proiectelor 

de emisiuni în Studio 2 cu implementarea decorului original  la emisiunile  „O Demivorbă cu Ilona Spătaru” și emisiunea în 

direct  „ ButonulRoșu”.  Este necesar de menţionat imprimarea pe sesiuni a emisiunilor, „ O SearăînFamilie”,  „ La Noi în Sat”, 
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„ Cu ceiDragi de Sărbători”, „ Erudit Café”, „ O Demivorbă cu Ilona Spataru”,  fapt ce a dinamizat utilizarea Studio-ului 2. 

Din emisiunile imprimate în Studio 2 numai emisiunea„   Ring Star” întâmpină dificultăţi pentru imprimarea mai multor emisiuni 

pe zi. 

Secţia Regie Audio  asigură cu personal calificat Studio 1, Studio 2, Studio 5 şi Staţiile mobile  TV, mai puţin sunt solicitaţi 

regizorii audio în sălile de montare, deoarece editorii imagine, cu mici excepţii, asigură coloanas onoră  la montarea emisiunilor.  

În cele 7săli de montare, de regulă sunt solicitaţi 2-3 regizori audio per schimb.  Regia audio  necesită instruire pentru a utiliza 

pupitrele digitale de sunet. 

In anul 2018, conform resurselor existente,  Direcţia Management Producţie ar putea asigura un proiect nou realizat în emisie 

directă şi 1 proiect nou săptămânal de 20-30 min imprimat la camere extra studio, în cazul angajării numărului necesar de editori 

de imagine profesionişti. 

Cea mai gravă situație este la capitolul Carele Mobile TV. Mai bine de 5 ani TVM nu mai emite în direct cu mijloace tehnice 

proprii campionatele internaționale de fotbal a echipei naționale, alte competiții sportive, etc.  În ultimul timp, din cauza gradului 

înalt de uzură a carelor mobile, TVM este mai puțin solicitată și la imprimarea orchestrelor muzicale vestite, dirijorii orchestrelor 

solită o calitate înaltăatât a sunetului, cât și a imaginii. Treptat spectacolele muzicale de elită, apoi competițiile sportive vor migra 

la alte televiziuni, tot așa cum migrează cadrele profesioniste formate la TVM, pentru salarii mai mari. O soluție ar fi procurarea în 

timpul apropiat a unui Car Mobil nou, sau utilarea cu aparataj modern a carului existent Mercedes, care va putea asigura vitalitatea 

acestor genuri de televiziune, ce acoperă săptămânal ore bune de emisie originală.  Conform noului cod al audio-vizualului, toate 

televiziunile private vor căuta diferite căi de a mări volumul emisiei proprii, încercând să imprime și spectacole musicale, 

transmisiuni de competiții sportive etc.Odată cu trecerea la emisie digitală pe multiplex,  TVM  se v aafla pe picior de egalitate cu 

celelalte posturi TV și de dotarea tehnică,va depinde în mare măsură și ratingul postului național de televiziune. 

 

ANEXA 17.  Centrul Tehnic TV  

 

         Activitatea canalelor TV Moldova 1 și Moldova 2 pe perioada anului 2017 a fost reflectată în producțiile înregistrate sau 

transmise în direct din studiourile TV sau din afara televiziunii, cu ajutorul carelor de reportaj, susținute de structurile din cadrul 

Centrului Tehnic TV.   
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Secția Emisie TV 

Colectivul serviciului emisie are ca sarcină de bază asigurarea serviciilor de producție video-audio prin exploatarea optimă a 

echipamentelor din dotare, realizarea transmisiilor din studiourile de producție și știri, pentru canalele TV Moldova 1 și Moldova 

2.  

La nivelul serviciului s-au făcut eforturi pentru a asigura calitatea video-audio a producțiilor, însă dotarea tehnică rămâne a fi una 

nesatisfăcătoare. 

Din studiouri s-au transmis:   

- emisiuni în direct din prime-time, zilnice sau săptămânale;   

- talk-show-uri pe teme sociale și politice;  

- emisiuni de divertisment;  

- emisiuni matinale zilnice; 

 - emisiuni pentru copii.  

 În plus, în studiouri s-au desfășurat o serie de evenimente ample și emisiuni complexe, precum: ”Eurovision 2017” (preselecție, 

semifinala și finala națională), ”Bună dimineața”, ”Cine vine la noi”, ”Mesager”, ”Știri”, ”Moldova în direct”, ”Referendumul de 

revocare a primarului general”, ”Butonul Roşu”, ”Ring Star”, ”Revelion 2017”, ”O seară în familie”, ”Accente economice”, 

”Dincolo de Cifre”, ”Bună seara”, ”Erudit cafe”, ”La noi în sat”, ”Săptămâna sportivă”,”Soundcheck”, ”Fotbal Non-Stop”.  

Dotarea tehnică a centralei de emisie este nesatisfăcătoare, sistemul actual de playout nu permite extinderea și integrarea cu toate 

serviciile de producție, ceea ce face imposibilă imprimarea și distribuția programelor la standarde tehnice de calitate, deaceea în 

anul 2017 au fost achiziționate echipamente tehnice digitale SD/HD pentru retehnologizarea Centralei Tehnice și Centralei de 

Emisie. Capacitatea de producție va crește odată cu dotarea acestor echipamente noi, astfel ca, sistem automatizat de playout & 

ingest, video router, multiview, stații de lucru performante, va fi obținută o calitate bună a imaginii și a sunetului. Formatul video 

al centralei tehnice va susține HD, astfel vom trece la o înaltă calitate a imaginii video și audio. 

Emisia zilnică a programelor TV Moldova 1 și Moldova 2,  24 ore din 24, 7 zile din 7, a fost asigurată de echipa din Centrala de 

Emisie.  

Secția Transmisiuni  

Transmisiile spre televiziune s-au realizat prioritar cu cele trei care mobile, cu transmisie prin radioreleu cu echipamente analogice 

și digitale, dar și cu sistemele mobile de uplink 3G/4G.  
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Unitățile de producție din cadrul Serviciului Transmisiuni a carelor de reportaj au fost implicate în evenimentele din PMAN, 

transmisiunile din Parlamentul RM, transmisiunile de la ”Catedrala Nașterea Domnului”, înregistrarea emisiunilor și a concertelor 

din teren. 

Carele mobile Mercedes și Kamaz aflate în gestiunea televiziunii sunt într-o stare deplorabilă, având un timp de exploatare foarte 

mare, fiind produse la sfârșitul anilor 80. Camerele video sunt foarte uzate și oferă o calitate foarte proastă a imaginii. Mixerele 

audio-video, convertoarele, distribuitoarele și alte echipamente din carele mobile la fel sunt foarte uzate, periodic acestea crează 

probleme majore. Colectivul Transmisiuni a efectuat regulat profilaxii și reparații la echipamentele din carele mobile ce au un timp 

foarte mare de exploatare, în rezultatul cărora echipele de la care mobile au asigurat transmisiuni fără rebuturi.   

Totodată în trimestrul 4 a anul 2017 a fost completat carul ”Caravela” cu 4 camere video SD/HD și accesorii, acesta va permite 

efectuarea imprimărilor și transmisia emisiunilor în format SD/HD. 

Totalul numărului de activități pe unitățile de producție ale carelor televiziunii a fost de 262, dintre care 260 au fost realizate în 

direct.  

Specialiștii serviciului transmisiuni au asigurat recepționarea semnalului prin satelit a programelor informative din rețeaua EBU, a 

programelor transmise de DW în număr de 360 ore pe parcursul anului 2017, perioada iunie-iulie ”Cupa Confederațiilor”, a 

meciurilor internaționale de fotbal; o atenție sporită cu un volum  mare de lucru a fost la transmisiunile Eurovision 2017. 

Colectivul sectorului a asigurat deservirea camerelor video la filmările și transmisiunile planificate conform programului.  Totalul 

numărului de filmări de producție ale camerelor televiziunii a fost de aproximativ 3700, inclusiv filmările Departamentului știri și 

dezbateri.  

 Serviciul IT 

Serviciului IT a asigurat administrarea, mentenanța și dezvoltarea sistemului informatic. Prin eforturi proprii a fost întreținută 

infrastructura virtuală de servere, asigurând disponibilitate ridicată aplicațiilor software instalate, precum și distribuirea eficientă a 

încărcării sistemelor.   

Serviciul a asigurat asistență tehnică pentru evenimentele de importanță  și a emisiunile mari, ca ”Eurovision 2017” – asigurarea 

softului ce permite sortarea și afișarea grafică a televotului, ”Butonul roșu” – asigurarea televoting-ului, mentenanța serverelor de 

streaming și a serverelor web,”Revelion 2017”.  

Serviciul IT a asigurat mentenanță și dezvoltare a sistemului computerizat de știri Avid iNews și Avid Pro Tools, stațiilor de 

playout si grafică din studiourile televiziunii, efectuând profilaxii regulate a sistemelor. 
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A fost achiziționate 9 camere de supraveghere video și instalate în curtea și în încăperile televiziunii, acoperind astfel raza maximă 

de supraveghere, pentru a nu mai admite cazurile de furturi a bunurilor materiale. 

Secția Iluminare 

Secția Iluminare a asigurat iluminarea tuturor emisiunilor înregistrate în cele 4 studiouri ale televiziunii într-un regim de lucru de 

16 ore zilnic, 7 zile din săptămână. La fel, serviciul lumini a asigurat iluminarea emisiunilor în teritoriu conform planificărilor  – 

zilnic câte 5 echipe mobile; săptămânal au fost  asigurate de echipa de iluminatori și  transmisiunile cu carul mobil, asigurarea cu 

lumini la emisiunile imprimate în zilele de odihnă și sărbători.  

Pe parcursul anului au fost efectuate de către specialiștii sectorului lumini profilaxie la corpurile de iluminare, mixerele de lumini, 

sistemele de control și direcție.  

Pentru buna funcționare a corpurilor de iluminare din Studiouri au fost achiziționate lămpi speciale.  

Sectorul Deservire Tehnică  

Pe parcursul anului colectivul serviciului a efectuat profilaxii regulate, mentenanță și reparație a echipamentelor specializate de 

televiziune, astfel ca, camere video, microfoane, video player/recorder Sony beta cam, video player/recorder Sony dv cam, 

macaraua video din studioul nr.1 și nr 2,traveling Dolly. 

În semestrul 4 a anului 2017 a fost achiziționat și pus în funcțiune un sistem de arhivă de model ”Sony ODA”, cu 2 video 

player/recorder ”Sony ODS-D280U”și a 53 de cartușe, pentru arhivarea contentului video și audio. 

 

II. R A D I O  M O L D O V A 

 

                                                               

                      RADIO MOLDOVA ACTUALITĂŢI                                              

  

În anul 2017 RMA a realizat următoarele emisiuni: 

Nr. d/o Emisiunea Cronometraj, min. 

1.  Cronica Saptămânii 30 

2.  Obiectiv Europa 25 

3.  Sport Contact 55 
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4.  Radiojurnalul amiezii 30 

5.  Panorama Zilei 30 

6.  Radiojurnal (rom.) 10 

7.  Radiojurnal (rus.) 10 

8.  Radiojurnal (rus.) 15 

9.  Radiojurnal (rom.) 15 

10.  Panorama zilei (rus) 30 

11.  Panorama zilei (rus) 15 

12.  Ştiri (rom.) 5 

13.  Stiri (rus.) 5 

14.  Ştiri spotrive 5 

15.  Transmisiuni sportive 15 

16.  Țara de la țară 55 

17.  Matinal Național 155 

18.  Radio Matinal de week-end 155 

19.  Spațiul Public 45 

20.  
Casa Radio, magazin socio-

cultural 100 

21.  Loc de dialog 50 

22.  CALM – în acţiune 50 

23.  Vârsta amintirilor 25 

24.  Reversul bunătăţii 25 

25.  Reporter 30 

26.  Ochiul interior 25 

27.  Două maluri, un destin 25 

28.  Scutul Patriei 45 
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29.  Duplex Chisinau –Bucuresti  5 

30.  Transmisiuni religioase  60 

31.  Academia Radio 30 

32.  Dialoguri culturale 20 

33.  Documentar Radio 20 

34.  

Album Duminical (cultură, 

istorie, știință) 

105 

35.  Cărţi sonore 15 

36.  Cuvintele Credinţei 25 

37.  Universul familiei 30 

38.  
Universul familie ( ediţie 

specială ) 

60 

39.  Umorul e cu noi 25 

40.  
Revelion (emisie 31 

decembrie) 

1440 

41.  

Teatru la microfon (premiere 

cu discuții interactive) 

40 

42.  

Teatru la microfon (premiere 

cu discuții interactive) 

60 

43.  Documentar Radio 20 

44.  Ora copiilor  55 

45.  Radiovacanța 55 

46.  Tineradio 30 

47.  Voie bună la cei mici 30 

48.  Radiorevelionul copiilor 60 

49.  Vara începe cu zâmbet de 60 
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copil 

50.  Spectacol radiofonic copii 60 

51.  Unda Bugjacului 40 

52.  Romano glasos 20 

53.  Viaţa Evreiască 20 

54.  Izvorul belorus 20 

55.  Casa ruseasca 20 

56.  Renaștere 40 

57.  Radiomegdan 40 

58.  Spațiul culturii 20 

59.  Expres muzical  55 

60.  Expres muzical 105 

61.  Enter  25 

62.  
Radioabonamentul Prietenii 

muzicii . 

90 

63.  Univers Jazzistic  30 

64.  O melodie pentru tine 55 

65.  O melodie pentru tine 85 

66.  Rock Cancelaria 30 

67.  Cântă un artist  45 

68.  La vatra jocului 50 

69.  7 Top Studio 45 

70.  Top 10. Hituri internaționale 30 

71.  Meloritm duminical 45 

72.  Din tradiții strămoșești 30 

73.  Chef cu ceterași 50 
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74.  VIP ID 5 

75.  Accente muzicale 30 

76.  Cântecul care mi-e drag.  30 

77.  O vedetă la psiholog 25 

78.  
Transmisiunidin salile de 

concert 

120 

79.  Vineri seara cu Cezara 50 

80.  Playlistul vedetelor.  30 

81.  Invitaţie la Operă 30 

82.  Europa Muzicală 30 

83.  Splendorile muzicii 30 

84.  Pe aripile muzicii 20 

85.  E-LI.E 30 

86.  Univers Poetic 10 

87.  Ars Longa 25 

88.  Vocaţia muzician 45 

89.  Aranjamente muzicale 25 

90.  Orfanda muzicală 25 

91.  Spectru muzical 55 

 

 

 

Emisiuni din fond: 

Nr.  Emisiunea Cronometraj, min. 

   

1.  Fonoteca de folclor                45 
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2.  Compozitori  din Republica Moldova                25 

3.  Interpreți de folclor                25 

4.  Spectru muzical                45 

5.  Armonii pe portativ                50 

6.  Aranjamente muzicale                25 

7.  Interpreți de muzică ușoară                25 

8.  Evocări                25 

9.  Relicve ale fonotecii radio                25 

10.  Teatru la microfon (din fond)                90 

11.  Revelaţia Arhivei                30 

12.  Fonoteca Radio                30 

13.  Univers poetic                10  

 

Emisiuni noi  

Nr. d/o Titlu Concept general Durata (min.)  

1. Documentar Radio 

(redacţia cultură) 
Promovarea unor personalități din diverse domenii ale vieții 
culturale, din trecut și din prezent, a tradițiilor din lumea 

satului, a portului popular, dar și a unor idei de actualitate din 

literatură, teatru, arte plastice.  

  20 realizat 

2. Documentar Radio 

(redacţia dezbateri 
Emisiune bazată pe fenomene sociale și politice, evenimente 

istorice și de actualitate, fapte reale din viaţa oamenilor 

notorii 

  20 realizat 

3. CALM – în acţiune Emisiune cu caracter social despre activitatea Autorităţilor 

Publice Locale. 

   50 Realizat în 

cadrul 

emisiunii 

Loc de 

Dialog 
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4. Pe aripile muzicii Muzică din filme autohtone şi internaţionale, informații 
despre compozitor și procesul de creare a muzicii de film. 

   20 realizat 

 

NOTĂ: Au fost realizate mai mule rubrici noi. 

   

 

 Producţie  obținută de la producătorii independenţi (în anexe date  

 despre producţie, сoproducţie, donaţie) 

 

Nr. Titluri producţie Gen productie  Domeniu tematic periodicitate 

1.  Scutul Patriei Ciclu emisiuni Educaţie Săptămânală 

2. Reporter Documentare  Social Săptămânală 

 Titluri coproducţie    

1. Piaţa muncii Rubrică 

permanentă 

Social Săptămânală 

2. Sănătate pentru toţi Ciclu emisiuni Social Săptămânală 

3. O casă fără pericole Ciclu emisiuni Educaţie Săptămânală 

4. Dezvoltarea culturii politice în dezbateri 

publice 
10 ediții Politic/social lunar 

5. Sinteze și dezbateri de politică externă 12 ediții Politic/social lunar 

6 . Umorul e cu noi Ciclu emisiuni Divertisment  Săptămânală 

            Titluri donatii    

1. Cuvântul celor care nu cuvântă Ciclu emisiuni Educaţie Săptămânală 

            Titluri preluare    

1. Dialoguri transnistrene  (rom.) Ciclu emisiuni Social-politic Săptămânală 

2. Dialoguri transnistrene (rus.) Ciclu emisiuni Social-politic Săptămânală 

3. Punct şi de la capăt Ciclu emisiuni Social-politic Săptămânală 
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4. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă 

(rom.)  

Ciclu emisiuni Social-politic Săptămânală 

5. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă 

(rus.)  

Ciclu emisiuni Social-politic Săptămânală 

 

Producţie muzicală de peste hotare (obținută prin schimb de programe cu țările membre UERT)   

 

Nr.  Titlu Numar / volum Descriere / motivatie 

1.  Europa muzicală  52 ediţii / 26 ore  Programe muzicale oferite de UERT 

2.  Europa muzicală. Înregistrări UERT  361 ediţii / 239,25 ore Programe muzicale oferite de UERT 

 

 

  Campanii sociale   

nr generic durata descriere/motivaţie 

1. Fii  bun  

ca Moş  Crăciun  

4 săptămâni Campanie socială de ajutoarare a unor oameni în etate din domeniul culturii, 

realizată împreună cu Misiunea Socială „Diaconia”; au fost oferite produse 

alimentare. 

2. Coşul de Pasti  4 săptămâni În luna care a precedat Sărbătoarea Învierii, Radio Moldova a fost alături de 

Misiunea Socială „Diaconia”, ca partener media tradiţional, într-o nouă ediție a 

campaniei de colectare a produselor alimentare neperisabile. Grație eforturilor 

comune, a fost adunată o cantitate de 37 de tone de produse alimentare, din care au 

fost pregătite pachete alimentare, distribuite în ajunul Sărbătorilor de Paști, precum 

şi prânzuri calde la cinci cantine sociale.  

3. Fii bun, dăruieşte 

binele 

4 săptămâni Protagonista campaniei – Cristina Garștea, o tânârâ de 23 de ani din satul Dâșcova, 

r-nul  Orhei, bolnavă de leucemie. Din donaţiile făcute ei în timpul campaniei, 

Cristina Garştea şi-a asigurat medicamentele necesare pentru perioada de un an. 

4. Familii numeroase 4 săptămâni Protagonista campaniei – familia Botnari din s. Pașcani, raionul Criuleni, casa căreia 



   

56 

 

 

în dificultate a ars. Acum casa are acoperiș, a fost şi turnat podul, conform tehnologiilor moderne, 

cu materiale de calitate. 

 

 

Volum spectacole     

Nr. detalii titlu volum (min.) Locatie înregistrare 

1. „Nunta de Aur „ de Vladimir Beşleagă 

 

Spectacol 

radiofonic 

60 
Radio Moldova 

2. “Mimoza” de Pierre Chesnot Spectacol 

varianta audio 

85 
Teatrul “B.P. Hasdeu” 

3. „Se caută un mincinos” de Dmitris Psathas Spectacol 

varianta audio 

95 
Teatrul “B.P. Hasdeu” 

 

             Proiecte speciale      

Nr. 

d/o 

Titlu Numar / volum Descriere / motivaţie 

1. Duplex Chişinau-Kiev 3/ 3 ore Nu a fost realizat. Proiectul a fost stopat de colegii de la Radio 

Ucraina din cauza reformelor în cadrul instituţiei. 

2. Programe de Anul Nou 4/ 6 ore Zi de emisie / Ediții speciale festive  la 1 ianuarie  

3. Miracolul sărbătorii de Crăciun (stil 

vechi) 

3/ 10 ore Zi de emisie / Ediții speciale festive interactive 

4. Chipul femeiii 1/ 2 ore Program cultural-muzical de diverstisment (8 martie)  

5. Lumină din lumină 2/ 7 ore Program special în seara și noaptea de Paști. 
6. Independenţa Republicii Moldova: 

fapte, evenimente, oameni 

3/ 10 ore Zi de emisie / Ediții speciale festive interactive -27 august 

7. Limba maternă – floare eternă.  1/ 3 ore Ediție specială la 31 august 
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8. Radio Moldova la aniversarea a 87-a 5/ 12 ore Zi de emisie / Ediții speciale interactive 

9. Miracolul sărbătorii de Crăciun (stil 

nou) 

3/ 10 ore Zi de emisie / Ediții speciale festive interactive 

10. Radiocarnavalul copiilor 1/ 1 oră Program de sărbătoare 

11. Semne bune cu noroc ne adună la un 

loc. Într-un nou an cu Radio 

Moldova 

9/ 24 de ore Zi de emisie / Ediții speciale festive interactive/ Revelion – 31 

decembrie 

12. Ediţie specială a emisiunii 

“Universul familiei”  

1 / 1 oră De  Ziua  Internaţională a Familiei. Emisiune cu participarea a 

doua cuplruri de vârstă diferită - Ana și Corneliu Comendant, 

Valentin și Daniela Roșca 

13. Vara începe cu zîmbet de copil 1/  1 oră Program consacrat zilei mondiale a copilului 

14. Vocaţia şi dăruirea urmaşilor lui 

Hipocrate.  

1/ 1,5 ore Ediție specială dedicată Zilei lucrătorului medical și a 

farmacistului Emisiune  în direct, cu participarea 

personalităților din diverse ramuri ale medicinii și 
farmaceuticii. 

15. Ars Adolescentina – 2017  1 Campanie de susținere a tinerilor talentați (aprilie – 

decembrie), la care au participat peste 800 de adolescenți  
16. Ziua poeziei la Radio Moldova – 21 

martie 

1 De Ziua Mondiala a Poeziei, în afară de subiectele la temă, 

redactorii au recitat din poezia naționala și universală, dar şi 

din creaţia proprie. Poemele au fost difuzate pe parcursul zilei 

la fiecare sfârșit de oră. 

17. Prin ani cu Radio Moldova / Popas 

rustic 

 

3/ 3 ore Campanie de promovare a emisiunilor radio cu prilejul 

aniversării a 87-a de la fondarea Radiodifuziunii. Întâlniri cu 

radioascultătorii din localităţi rurale:  

 Satul Colibasi, raionul Cahul 

 Satul Baraboi,  raionul Donduseni  
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          Înregistrări Fond/Completare Fond - 2017          

 

nr   volum (min.) 

1 Redacția Dezbateri, Documentare, Coproducție și Investigații 35 emisiuni – 1238 min. 12 sec. 

2 Redacția Cultură ( Emisiuni literare )  30 emisiuni – 922 min. 23 sec. 

3 Redacția Cultură   ( Spectacole radiofonice )  3spectacole – 218 min. 27 sec. 

4 Redacția Muzică  ( Emisiuni muzicale )  36 emisiuni – 1010 min. 19 sec. 

5 Redacția Muzică ( Înregistrări din Sălile de Concert )  82 emisiuni - 4894 min. 22 sec. 

6 Redacția Tineret ( Emisiuni )   54 emisiuni – 3188 min. 22 sec. 

7 Redacția Copii (Emisiuni ) 28 emisiuni – 693 min. 34 sec. 

8 Departamentul Patrimoniu ( Emisiuni literare ) 17 rubrici – 50 min.  

 Satul Ciuciuleni,  raionul Hancesti  

18. Culorile copilăriei  3 ediții Expoziții de desene ale elevilor pasionați de arta plastică. 

Evenimentul a avut loc în  Casa  Radio ( etajul 2),  Studioul 

radio pentru copii și adolescenți. 

19. Vocea ta contează   55 min Ediţie specială cu participarea dnei  Desiree Jongsma, 

reprezentant UNICEF în Republica Moldova (despre activitatea 

Studioului Radio pentru copii și adolescenți, creat cu 10 ani în 

urmă cu suportul UNICEF, despre asigurarea  dreptului copiilor 

la exprimare, la opinie, la informare).  

20 Reuniunea Teatrelor Nationale , 

editia 2 

 Participarea Teatrului Radiofonic,  in premiera, la Reuniunea 

Teatrelor Nationale, editia 2, desfăşurată în luna septembrie, cu 

2 spectacole: „Zgomotarul” de Ion Sapdaru si „Cabaretul 

cuvintelor”de Matei Vişniec. Au avut loc auditii cu publicul. 
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9  Departamentul Patrimoniu ( Emisiuni muzicale ) 147emisiuni – 6094 min. 38 sec. 

10 Departamentul Patrimoniu ( Achiziții înregistrări muzicale ) 570 creații  - 2142 min. 31sec. 

11 Redacţia Actualităţi (Cronica săptămânii) 41 de emisiuni – 1230 min. 

 

Înregistrări ale colectivelor muzicale IPNA Compania ,,Teleradio-Moldova”    

Orchestra Național Simfonică  22 creații  158 min. 57 sec. 

Capela Corală „Moldova”  36 creații 114 min. 28 sec. 

Orchestra Național Simfonică + Capela Corală 

„Moldova” 

3 creaţii     12 min. 00 sec. 

 

Înregistrări documentate 

Compartiment fond  Număr fonograne 

fond 

Număr fonograme 

documentate în 2017 

Documentare % 

Fond muzical 89.629 2124        2,3 % 

Fond vorbit   35.253 1853        5,2% 

TOTAL 124.882 3977        3,1% 

 

Digitalizare 

Indice 

comparti-

ment fond 

Total 

unități 
fond 

Total ore 

fond 

Unităţi 

înregistrări 

digitalizate 

2017 

Număr  

ore 

digitalizate 

2017 

Total 

procente 

digitalizate 

2017 

Tolal  

unităţi 

digitalizate 

 

Tolal  

procente 

digitalizate 

Tolal  

procente 

digitalizate 

(fond vorbit + 

fond muzical) 

 Muzical 89.629   15.708 11.747 583    13,1% 64.899  72,4 %  

71,0 % Vorbit 35.253 290.831     3421  865   9,7 % 23.937  67,9 % 
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Transmisiuni 

 

În perioada de referinţă, RMA a realizat transmisiuni din diferite locaţii: Parlament, Guvern, PMAN, Catedrala „Naşterea 

Domnului” din capitală, Mănăstirea Curchi, săli de concert, Stdioul Mare de la Casa Radio ş.a.  

 Evenimente socio-politice  – 10,66 ore 

 Transmisiuni sportive – 4,2 ore 

 Evenimente culturale, inclusiv muzicale - 95 ore 

 Transmisiuni religioase (18) – 21,33 ore 

    

     Durata totală -  131,19 ore 

 

     Redacţia Actualităţi Radio 

20 ianuarie – Briefing susţinut de premierul Pavel Filip cu prilejul împlinirii unui an de aflare la guvernare 

24 ianuarie – Briefing susţinut de preşedintele Igor Dodon după o luna de aflare în funcţie  

2 martie – Miting consacrat începutului conflictului de la Nistru  

23 martie – Conferinţa de presa comuna a prim-ministrului Pavel Filip şi a premierului român Sorin Grindeanu (Piatra Neamţ) 

15 aprilie -  Aducerea  Focului haric   

13 mai -  Ziua Europei  

26 mai - Şedinţa în plen a Parlamentului  

21 iulie – Vizita premierului României  

30 iulie – Proteste ale partidelor extraparlamentare  

26 august – Decernarea Premiilor Naţionale 

17 septembrie – Proteste antiguvernamentale  

 

Redacţia Muzică 
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FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE MUZICĂ  „Vivian Conejero”. Evoluează Orchestra Simfonică Naţională a 

Companiei Publice „Teleradio - Moldova”. Dirijor - Dieter Schwarz (Germania). În program creaţii de: I. Strauss; C. Debussy, 

A. Dvorak. Transmisiune din Studioul Mare al Casei Radio.  

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE MUZICĂ „D Major” Transmisiune din Studioul Mare al Casei Radio. 

Evoluează Orchestra Simfonică Naţională a Companiei Publice „Teleradio - Moldova”. Dirijor - John CUK. În program creaţii 

de: W. A. Mozart; G. Verdi; G. Rossini; E. Grieg. 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE MUZICĂ „D Major” Transmisiune din Studioul Mare al Casei Radio. 

Evoluează Orchestra Simfonică Naţională a Companiei Publice „Teleradio - Moldova”. Dirijor - Susan Bailey Robinson. În 

program creaţii de: S. Rahnanivov, A.  Haciaturian, P. I. Ceaikovski.  

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE MUZICĂ „D Major” Transmisiune din Studioul Mare al Casei Radio. 

Evoluează Orchestra Simfonică Naţională a Companiei Publice „Teleradio - Moldova”. Dirijor - Howie Ching (China). În 

program creaţii de: G. Puccini, P. I. Ceaikovski, R. Wagner, ş.a. 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE MUZICĂ „D Major” Transmisiune din Studioul Mare al Casei Radio. 

Evoluează Simfonică Muzică Naţională a Companiei Publice „Teleradio - Moldova”. Dirijor - Vivian Conejero (SUA). În 

program creaţii de: R. Wagner, G. Rossini, I. Strauss, G. Verdi; Romeo Râmbu,  ş.a. 

TRANSMISIUINE DIN STUDIOUL MARE AL TV MOLDOVA I. EUROVISION SONG CONTEST 2017. Etapa 

națională (semifinala). 

TRANSMISIUINE DIN STUDIOUL MARE AL TV MOLDOVA I. EUROVISION SONG CONTEST 2017. Etapa 

națională. Finala.    

TRANSMISIUNE DE LA PALATUL NAŢIONAL NICOLAE SULAC. Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor 

2017  * Spectacolul de inaugurare Vis de Primăvară *  Participă colective artistice și interpreți din Republica Moldova și de 

peste hotare. 

TRANSMISIUNE DE LA PALATUL NAŢIONAL NICOLAE SULAC. Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor 

2017  * Concert cu genericul  Atât de fragedă  susținut de Alex Calancea și prietenii săi: Viola, Nicoleta Gavriliță, soprana 

Mariana Bulicanu, câștigătoarea XFactor Olga Verbițchi, Adrian Ursu, Guz, Gicu Cimbir, Ion Razza, Frații Vasile și Vitalie 

Advahov. 
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Festivalul Internaţional de Muzică "MĂRŢIŞOR" 2017. * Concert jubiliar al legendarei formații NOROC. Evoluează 

soliștii: Ion Suruceanu,Lidia Botezatu,Radu Dolgan,Iurie Sadovnic,Ricu Vodă,Gheorghe Țopa,Irina și Anatol 

Bivol,Margaretta, Serjiu Kuzencoff. 

TRANSMISIUINE DIN STUDIOUL MARE AL CASEI RADIO. Spectacol folcloric de cântece şi colinde populare 

Pascale. 

Concert de gală cu genericul Eugen Doga - "80 de Primăveri". În program creații celebre ale maestrului, interpretate de 

renumiți artiști: Anastasia Lazariuc, Iurie Sadovnic, Mariana Bulicanu, Ana Cernicova, Vitalie Advahov, Ana Maria Donose 

(România), Formația Akord, Tania Cerga, Vasile Iovu, Virginia Sîrcu cu participarea Orchestrei și Corului TNOB condus de 

Dumitru Cârciumaru. Transmisiune de la Teatrul National de Opera si Balet Maria Biesu din Chisinau. TRANSMISIUNE DE 

LA TEATRUL NAŢIONAL DE OPERĂ ŞI BALET "MARIA BIEŞU".  

RADIOABONAMENT PRIETENII MUZICII. Concert simfonic susținut de Orchestra Simfonică Națională a Companiei 

Teleradio Moldova. Dirijor Crispin Word (Marea Britanie). 

RADIOABONAMENTUL PRIETENII MUZICII. Inviaţi: Cristina Branişte, Alexandru Ciubotaru, Mariana Colţa, Angelina 

Corjan, Andrei Cuibari şi Liuba Nani, interpreţi de muzică populară. Transmisiune din Studioul Mare al Casei Radio.  

TRANSMISIUNE DIN STUDIOUL 450 CASA RADIO. Festivalul Internaţional ZILELE MUZICII NOI, ediția a 

XXVI-a * CONCERT SIMFONIC * Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio - Moldova * Dirijor – Oleg Palymski * În 

program:Dmitrii Lybin (Belarus) -„Stihira și dangăte”  Tablou simfonic; Alexei Pilatov ( Belarus) -  Simfonia III 

„Nitzscheiană”; Iaroslav Sudzilovsky (Rusia) - Divinitate (misterie); Oleg Palymski -  Simfonia Energetix of the World: 

1.Ignorance/2.Knowledge/  3.Psitive and Negative/ 4. A Strime of Energy * Pavel Gamurari -  Eterosaxofonia.  

INDEPENDENŢA REPUBLICII MOLDOVA: FAPTE, EVENIMENTE, OAMENI. Radiomaraton. TRANSMISIUNE 

DIN P.M.A.N. 26 de ani de independenţă în viziunea artiştilor autohtoni: Zinaida Bolboceanu, Valentina Cojocaru, Anatol 

Chiriac, Ghenadie Ciobanu, Cornel Botgros ș.a. Transmisiune din Piaţa Marii Adunări Naţionale de Ziua Independenței 

Republicii Moldova. 

TRANSMISIUNE DIN P.M.A.N. Concert de Ziua Independenței Repubicii Moldova.  

TRANSMISIUNE DIN P.M.A.N.  Concert de Ziua Limbii Române. Evoluează: Orchestra municipală de muzică populară a 

fraţilor Advahov, orchestra simfonică condusă de Dumitru Cârciumaru şi Alex Calancea Band. Solişti: Mariana Bulicanu, 

Ionel Manciu, Dumitru Mâţu, Miriam Eshan, Cristina Pintilie, Vasile Iovu, Tania Cerga, Andrei Glavan, Viola, Natalia Barbu, 
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Guz, Rupt, Catharsis, Lidia Botezatu şi Radu Dolgan, Ricu Vodă, Lavinia Rusu, Plăieşii, Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Igor 

Rusu, Alternosfera ş.a.   

TRANSMISIUNE DIN STUDIOUL MARE, CASA RADIO. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE MUZICĂ CLASICĂ, 

ed. a 2-a * Concertul de imaugurare * În program - creaţii de Fr.von Suppe, G. Verdi, Zheng Su, Luqiming, A.Dvorak, 

J.Brahms * Evoluează Orchestra Simfonică a Companiei Publice "Teleradio-Moldova" * Dirijor Howie Ching - 

Taiwan/Canada.      

TRANSMISIUNE DIN STUDIOUL MARE, CASA RADIO. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE MUZICĂ CLASICĂ, 

ed. a 2-a *  În program - creaţii de F.Mendelssohn-Bartholdy, Fr.Lehar, J.Massenet, A.Dvorak  * Evoluează Orchestra 

Simfonică a Companiei Publice "Teleradio-Moldova" * Dirijor Susan Robinson – SUA.  

TRANSMISIUNE DIN STUDIOUL MARE, CASA RADIO. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE MUZICĂ CLASICĂ, 

ed. a 2-a * În program - creaţii J.Haydn, N.Rimsky-Korsakov  * Evoluează Orchestra Simfonică a Companiei Publice 

"Teleradio-Moldova" * Dirijor Akira Mori –Japonia.  

TRANSMISIUNE DIN STUDIOUL MARE, CASA RADIO. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE MUZICĂ CLASICĂ, 

ed. a 2-a * În program - creaţii de E.Stroobach, P.Ceaikovski  * Evoluează Orchestra Simfonică a Companiei Publice 

"Teleradio-Moldova" * Dirijor Gary Cheung - China/Australia.  

TRANSMISIUNE DE LA TEATRUL NAŢIONAL DE OPERĂ ŞI BALET "MARIA BIEŞU". FESTIVALUL 

INTERNAŢIONAL DE OPERĂ ŞI BALET "MARIA BIEŞU", ediţia a XXV-a  * CONCERTUL DE GALĂ.  

TRANSMISIUNE DIN P.M.A.N. Concert de Ziua Oraşului Chişinău (581 de ani) * Vor evolua: Ștefan Bănică Junior, Alex 

Calancea Band, Orchestra Fraților Advahov, etc. 

RADIOABONAMENT PRIETENII MUZICII. O întîlnire cu pianistul Giorgos Konstantinou (Grecia) şi Orchestra 

Simfonică a Companiei "Teleradio-Moldova", dirijată de Jared V. Robertson.  

RADIOABONAMENT PRIETENII MUZICII. Ediție dedicată Zilei Radioului Național la 87 de ani. Evoluează interpreți de 

muzică populară și ușoară, angajați ai Radio Moldova: Veta Ghimpu Munteanu, Silvia Zagoreanu, Vasile Mereuță, Cezara, 

Natalia Țurcanu, Anatol Lupu ș.a. Înregistrare din 24 octombrie 2017, Studioul Mare al Casei Radio.  

TRANSMISIUNE DE lA FILARMONICA NAŢIONALĂ SERGHEI LUNCHEVICI. APRINDEŢI, LUMINILE… 

Spectacolul folcloric * Obiceiuri și tradiții ale sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou * Cu participarea interpreților consacrați și 
formațiilor folclorice din Republica Moldova.    
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RADIOABONAMENTUL "PRIETENII MUZICII". ”Din patru zări ne vin colindători” … Participă Olga Ciolacu, Anatol 

Mârzenco, Natalia Proca, Iurie Sadovnic-Orheianu, Irina şi Anatol Bivol, formaţia Catharsis, Cezara şi Vlad Codreanu, 

Mariana Mihăilă, Arsenie Botnaru, Viorel Mahu, Rodica Gămuraru-Druţă, Vasile Olaru, Suzana Popescu, Nicolae Paliţ şi 

Doina Sârbu, Mariana Tudoreanu, Viorica Ciubotaru, Aurel Chirtoacă, Luminiţa şi Valentin Dragomir, Vasile Pascaru, 

Mariana Şura, Janet Erhan şi Laurenţiu Poescu, Valentin Butucel, Diamanta Paterău, Andrei Coţofană, Mihaela Tabără, Gicu 

Afroni, formaţia "Bucium". 

TRANSMISIUNE DIN PIAŢA MARII ADUNĂRI NAŢIONALE. Concert de Crăciun susținut de interpreții Geta Burlacu, 

Doina Arsene, Serj Cuzencov, Janet Erhan, Laurențiu Popescu, Silvia Grigore, Ady, Lenuța Gheorghiță, Natalia Olaru, 

dinastia Văluță, Cristina Scarlat, Riku Vodă, Doinița Gherman, Frații Advahov ș.a. 

RADIOABONAMENTUL "PRIETENII MUZICII". Concerte de muzică populară și ușoară susținute de interpreții 
autohtoni.  

TRANSMISIUNE DIN PIAŢA MARII ADUNĂRI NAŢIONALE. MEDALION DE REVELION, program de divertisment 

cu participarea interpreților de muzică ușoară și populară autohtoni. 

 

Redacţia Cultură 

Realizarea transmisiuni în direct  de la Mănăstirea Curchi,  Catedrala Mitropolitană din Chișinău, Bisericile „Sfântul Dumitru” 

și „Întâmpinarea Domnului” din Chișinău, Catedrala „Sfânta Teodora de la Sihla”, Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” 

din Soroca. 

 

Ca realizări deosebite putem menţiona următoarele: 

 Potrivit sondajului realizat de Serviciul Independent de Sociologie şi Informaţii „Opinia” şi lansat  de Centrul pentru Jurnalism 

Independent (CJI),  Radio Moldova ocupă prima poziție în topul celor mai ascultate posturi de radio din Republica Moldova; 

 Reflectarea campaniei electorale pentru referendumul local privind revocarea domnului Chirtoacă Dorin din funcţia de primar 

general al municipiului Chişinău; 

 Reflectarea echidistantă şi impartţială a protestelor; 

 Ziua specială de emisie „Magia Crăciunului la Radio Moldova (stil vechi, stil nou); 

 Ziua specială de emisie „Independenţa Republicii Moldova: fapte, evenimente, oameni” (27 august); 
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 În emisiunile în limba bulgară au fost incluse materiale de la Radio Bulgaria; 

 Realizarea şi difuzarea la Radio Moldova  în cadrul emisiunii „Cărţi sonore” a lucrărilor „Tunica portocalie” de Lucreția 

Bârlădeanu, „Îngerașul purta fustă mini” de Nicolae Spătaru,  „Bărbații din viața mea” de Ninela Caranfil.  

 Transmisiuni de la Mănăstirea Curchi, Catedrala Mitropolitană din Chișinău, Bisericile „Sfântul Dumitru” și ”Întâmpinarea 

Domnului” din Chișinău, Catedrala „Sfânta Teodora de la Sihla”, Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Soroca; 

 Mediatizarea evenimentelor din cadrul Programului Ştiinţific „Orizont 2020”; 

 Înregistrarea şi mediatizarea  înmânării premiilor  UNITEM; 

 Gala concurs “V. Cupcea”, ediţia a V-a. Înregistrare de la Casa Actorului; 

 Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor; 

 Înregistrarea a două spectacole ale Teatrului „B. P. Hasdeu” din Cahul; 

 Festivalul internaţional de poezie” Primăvara Europeana a poeţilor”, mediatizare; 

 Congresul eminescologilor, mediatizare; 

 Mediatizarea şi participarea la ediţia a doua a Reuniunii Tetrelor Naţionale din R. Moldova şi România; 

 Realizarea rubricii „Frumoasă-i limba ce-o vorbim”, rubrică de cultivarea a limbii române; 

 Realizarea unui spectacol de expepţie, în cadrul Radioabonamentului „Prietenii Muzicii”, cu participarea soliştilor din 

republica Moldova şi de peste hotarele ţării; 

 Au fost susţinute 39 de concerte în cadrul Radioabonamentului „Prietenii Muzicii” care au fost transmise la radio Moldova şi 

TV Moldova 1; 

 În cadrul Festivalului Internaţional de Muzică Clasică au evaluat dirijorii: Howie Ching (Canada), Susan Robinson (SUA), 

Akira Mori (Japonia) Gary CEUNG (Australia), Crispin WARD (Marea Britanie), Romeo Râmbu (România), Diter Schwartz 

)Germania), John Cuk (SUA);  

 Eurovision Song Contest 2016 (Etapa Naţională) – interviuri, discuţii în direct cu participanţii şi organizatorii, transmisiuni; 

 Realizarea ediţiei speciale „O noapte de operă la Radio Moldova” 

 Participarea la Ediția a XXI-a Festivalul Internațional al UERT “Eurosonic – 2017” 

 Organizare, 21 martie 2016  - ,,Ziua mondială a poeziei la Radio Moldova”, ediţia a II-a; 

 Realizarea interviurilor cu ex preşedinţii Republicii Moldova Mircea Snegur, Petru Lucinschi, Vladimir Voronin; 
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 Realizarea interviurilor cu ambasadorii acreditaţi în republica Moldova; 

 Realizarea interviurilor cu europarlamentari, şefi ai Departamentelor Consiliului Europei şi cu secretarul  general adjunct 

NATO Sorin Ducaru; 

 ARS ADOLESCENTINA - Campanie de susținere a tinerilor talentați la care au participat peste 800 de adolescenți; 
  Realizarea cadranului emisiunilor „Ţara de la Ţară”, „Matinal Naţional” şi „Matinal de Week-End”; 

 Adoptarea noii politici muzicaler pentru  Radio Moldova Actualităţi; 

 Realizarea emisiunii concurs „Descoperă Polonia cu Radio Moldova” în colaborare cu Ambasada Poloniei; 

 

 

                                                                       RADIO MOLDOVA MUZICAL                       

 

În anul 2017  Serviciul de programe Radio Moldova Muzical a difuzat conform grilei de emisie 8760  ore, dintre care 

programele originale au constituit circa 2431,75 ore, iar cele în reluare –  6328,25 ore.  

 

 

Nr. Lista emisiuni Periodicitate Durata Zi/ora difuzare Realizarea 

1.  EXPRESS MUZICAL 5 ediţii  pe 

săptămână 

120’ Luni-vineri 10.00-12.00 Realizat  

2.  CRONOGRAF CONCERTISTIC 

Retrospectiva agendei muzicale 

curente 

1 săptămânal 45’ Luni 17.15-18.00 Realizat  

3.  ANDANTE. PROFIL DE 

MUZICIAN 

1 săptămânal 45’ Miercuri  

17.15-18.00 

Realizat  

4.  MOLDOVA MUZICALĂ 5 ediţii  pe 

săptămână 

45’ Luni-vineri  

18.15-19.00 

Realizat  

5.  JAZZ FORUM - Itinerar european 

jazz-istic 

5 ediţii  pe  

săptămână 

50’ luni-vineri 

12.05-12.55 

Realizat  
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6.  ARMONII CELESTE  1 săptămânal 50’ Duminica 

08.10-09.00 

Realizat  

7.  O SEARA LA OPERA. Program 

muzical 

5 ediţii   pe  

săptămână 

45’ Luni-Vineri 19.15-20.00 Realizat  

8.  ORA SIMFONIILOR 5 ediţii  pe  

săptămână 

45’ Luni-Vineri 23.15-24.00 Realizat  

9.  REMIX MUSIC 2 săptămânal 170’ Sâmbătă-duminică  

13.10-16.00 

Realizat  

10.  AD LIBITUM. Program musical de 

week-end  

1 săptămânal 60’ Sâmbăta  

10.00-11.00 

Realizat  

11. IN THE MIX  

 

5 ediţii  pe 

săptămână 

120’ Luni-Sâmbătă 13.00-

15.00 

Realizat  

12.  WORLD MUZIC  5 ediţii   pe 

săptămână 

50’ Luni-Sâmbătă 15.00-

16.00 

Realizat  

13.  TRANSMISIUNI  LIVE 2 săptămânal  120’ Luni-duminică în 

funcţie de evenimente 

Realizat  

88 de 

transmisiuni 

14.  EUROPA MUZICALĂ.  

UERT PREZINTĂ  

5 ediţii  pe  

săptămână 

55’ Luni-Vineri 21.05-22.00 Realizat  

15. EUROPA MUZICALA   1 săptămânal 30’ Miercuri   

20.30-21.00 

Realizat  

16.  COMPOZITORI DIN 

REPUBLICA MOLDOVA 

1 săptămânal 30’ Sâmbăta  

17.30-18.00 

Realizat  

17.  UNIVERS JAZZISTIC – Fascinaţia 

notelor blue    

1 săptămânal 30’ Sâmbăta  

12.00-12.30 

Realizat  

18.  ROCK   CANCELARIA 1 săptămânal 30’ Sâmbăta   

11.30-12.00 

Realizat  
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19. AMBIANT SALON / OPINII 

AVIZATE 

Arta muzicală autohtonă/  

1 săptămânal 30’ Joi  1 

17.15-17.45 

Realizat 

20. INVITATIE LA OPERA 1 săptămânal 30’ Vineri  

17.15-17.45 

Realizat 

21. CÂNTĂ UN ARTIST 

Valori şi speranţe ale muzicii 

naţionale 

1 săptămânal 30’ Luni 20.15-21.00 Realizat  

22. ENTER. PIESE DE 

POPULARITATE  DE PE NET 

1 săptămânal 25’ Sâmbătă 

11.00-11.25 

Realizat  

23. ACCENTE MUZICALE. 

REFLECŢII ŞI ARMONII  

1 săptămânal 30’ Vineri  

20.30-21.00 

Realizat  

(schimbată 

denumirea) 

24.  O VEDETĂ LA PSIHOLOG... 

Un tablou psiho-spiritual al 

muzicianului...   

1 săptămânal 30’ Joi 20.30-21.00 Realizat  

26. TOP 10 HITURI 

INTERNAŢIONALE 

1 săptămânal 30’ Duminică  

10.00-10.30 

Realizat  

27.  7 TOP STUDIO 

 

1 săptămânal 45’ Duminică 

11.15-12.00 

Realizat  

28. DIN TRADIŢII STRĂMOŞEŞTI 1 săptămânal 30’ Marţi 20.15-20.45 Realizat  

29.  CANTECUL CARE MI-E DRAG 1 săptămânal 30’ Duminică  

10.30-11.00 

Realizat  

31. SPLENDORILE MUZICII  1 săptămânal 30’ Marţi 17.30 -18.00 Realizat  

32. CÂŞTIGĂ O INVITAŢIE LA UN 

CONCERT  

1 săptămânal 60’ Vineri 

09.00 -10.00 

Realizat  

33. Curiozităţi din istoria muzicii 2 ori pe zi 10’ Luni-duminica Realizat  
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universale 

34.  Meloterapia sau sănătatea prin 

muzică   

2 ori pe zi 10’ Luni-duminica Realizat  

35.  Meditaţii în cheia sol 2 ori pe zi 5’ Luni-duminica Realizat  

36.  Dicţionar universal de muzică 2 ori pe zi 10’ Luni-duminica Realizat  

37.  Cinemateca sonoră 2 ori pe zi 5’ Luni-duminica Realizat  

38.  Promo RMM 2 ori pe zi 5’ Luni-duminica Realizat  

39.  OPINII AVIZATE 1 lunar 30’ Joi, 17.15-17.45 Ne-realizat  

39.  O NOAPTE DE OPERĂ, ed. V 1 ediţie  330’  Realizat 

01.10.2016 

40.  Muzica jazz playlist Zilnic  45’ Luni-duminica Realizat  

41.  Muzică  pop-rock playlist Zilnic  15’ Luni-duminica Realizat  

42.  Muzică academică în aranjament 

modern – ACADEMIC MIX playlist 

Zilnic  10’ Luni-duminica Realizat  

43.  Bijuterii din muzica preclasica 
playlist 

Zilnic  10’ Luni-duminica Realizat în 

cadrul 

programului 

Capodopere ale 

muzicii 

universale  

44.  Capodopere ale muzicii universale 

playlist 

Zilnic  15 Luni-duminica Realizat  

45.  CAFE-CONCERT  playlist 2 ediţii pe 

săptămână 

25’ Sâmbăta- Duminica Realizat  

 

  Emisiuni din fond 
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Nr  Emisiunea 

Periodicitatea Durata, 

min. 

zi/ora 

difuzare 

Realizarea 

1.  COMPOZITORI   DIN 

REPUBLICA 

MOLDOVA 

1 săptămânal         

30’ 

Sâmbăta  

17.30-18.00 

     Realizat  

2.  PANOPTIC SONOR IN 

MEMORIAM VASILE 

CREŢU 

1 săptămânal         

30’ 

Duminică  

17.30 – 

18.00 

     Realizat  

 

 

Emisiuni şi programe noi         

 

Nr Titlu Concept general Periodicitate Durata Zi/ora difuzare Realizarea 

1.  PANOPTIC 

SONOR IN 

MEMORIAM 

VASILE CREŢU 

„În lumea muzicii” – 

emisiuni din Fondul Radio. 

Red. V. Creţu  

1 săptămânal 30’ Duminică  

17.30 – 18.00 

Realizat  

2.  POVEŞTI DE 

PARCĂ AR FI…   

Rubrică cu naraţiuni 

filozofice  

2 ediţii pe 

săptămână 

5’ Sâmbăta-

duminică 

23.10 – 23.15 

Realizat  

3.  ISTORII 

JAZZATE  

Rubrică  cele mai curioase 

istorioare din viaţa 

renumiţilor interpreţilor de 

jazz 

zilnic 10’ Luni-duminică 

 

Realizat  

4.  MUZICĂ 

ELECTRONICĂ, 

TECHNO 

Play-list  2 ediţii pe 

săptămână 

45’ Sâmbăta-

duminică 

 

Realizat în 

cadrul 

programului 
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REMIX 

MUSIC 

5.  MUSICA NOVA 

– ecourile 

festivalului 

„Zilele Muzicii 

Noi” 

Program muzical – 

înregistrări din cadrul 

diferitor ediţii ale 

Festivalului „Zilele Muzicii 

Noi” din Fondul Radio  

2 ediţii pe 

săptămână 

30’ Sâmbăta-

duminică 

 

Realizat 

6.  MUZICĂ 

ACADEMICA 

AUTOHTONA 

Play-list  de muzica 

academica autohtona.  

5ediţii pe 

săptămână 

30’ Luni-vineri 

 

Realizat în 

cadrul 

programului 

Muzică 

Academică  

 

   Producţie  obţinută de la producătorii independenţi  

 

Nr Titluri preluare Gen productie  Domeni

u 

tematic 

periodicitate Realizarea 

1. Ora Cetăţii: Cuvântul lui Bodnărescu  

(Radio ZIDUL, România) 

Eseuri, cronici, 

portrete muzicale 

semnate de poetul 

Cristian 

Bodnarescu. 

muzică Săptămânală Realizat în 

luna ianuarie 

2017. Apoi 

autorul  a 

amânat 

colaborarea 

 

   Producţie muzicală de peste hotare (obţinută prin schimb de programe cu țările membre UERT)   
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Nr Titlu Numar / volum Descriere / motivatie Realizarea 

1.  Europa muzicală  52 ediţii / 26 ore  Programe muzicale 

oferite de UERT 

Realizat  

2.  UERT prezijtî. Europa muzicală.  260 ediţii / 239 ore  Programe muzicale 

oferite de UERT 

Realizat  

3.  Jazz Forum  52 ediţii / 43 ore  Programe muzicale 

oferite de UERT 

Realizat  

 

Pentru UERT au fost procesate şi oferite următoarele 20 de concerte înregistrate în sălile de concert din 

Republica Moldova, inclusiv: în cadrul Festivalurilor Internaţionale de Muzică MĂRŢIŞOR 2017 (3 concerte),  

J.S.BACH 2017 (2 concerte), ZILELE MUZICII NOI 2017 (6 CONCERTE), Festivalul Internaţional de Muzică 

Clasică (TRM), „NOPŢILE PIANISTICE” (2 concerte), etc. : 

 

             I.     Festivalul „MĂRŢIŞOR-2017”                                                                 3 concerte  

1. VOCAL-SYMPHONIC CONCERT (05.03.2017) 

2. VOCAL-SYMPHONIC CONCERT (09.03.2017) 

3. NATIONAL CHAMBER CHOIR &NATIONAL CHAMBER ORCHESTRA (10.03.2017) 

 

            II.    Festivalul „J.S.BACH”                                                                              2 concerte 

4. BACH AND HIS CONTEMPORARIES: EVGHENI FINKELSTEIN – GUITAR /RUSSIA/ & 

NATIONAL CHAMBER ORCHESTRA  

5. JOHANN SEBASTIAN BACH - HOHE MESSE in h-moll 

 

            III. Festivalul “DAYS OF NEW MUSIC”                                                        6 concerte 

  6.   SYMPHONY CONCERT Dedicated to the centenary of the composer and pianist Dinu Lipatti 

7.   SYMPHONY CONCERT (08.06.2017) 

8.  CHAMBER CONCERT  & HOMAGE TO GHENADIE CIOBANU   
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9.  CHAMBER CONCERT & MUSICAL DIALOGUE SPAIN – MOLDOVA 

10. SYMPHONY CONCERT From the Cycle  ROMANIAN MUSIC OF BOTH SIDES OF THE PRUT 

RIVER  

11. SYMPHONY CONCERT (17.06.2017) 

 

 IV.  Festivalul Internaşional de Muzică Clasică            3 concerte 

            12. SYMPHONY CONCERT (03.09.2017) 

13. SYMPHONY CONCERT (05.09.2017) 

14. SYMPHONY CONCERT (08.09.2017) 

 

                     V. Festivalul „PIANO NIGHTS”                          2 concerte 

 15.   SYMPHONY CONCERT  (21.06.2017) 

 16.  THE EVENING OF PIANO ENSEMBLES 

 

17.  CHAMBER CONCERT  & HOMAGE TO MAESTRO ION ZAHARIA, 55 years of career  

18.  CHAMBER CONCERT  & FLUTE. CELLO. PIANO AND SINGING BIRDS  

19.  SYMPHONY CONCERT LATINO-AMERICAN MUSIC 

20. MOLDOVAN IMPROVISATION WITH CHORAL CHAPEL „DOINA”  

 

 “EBU 50
th

 Anniversary of  EBU Music Exchanges Project” - 1 piesă:  “Busuioc Moldovenesc”: Nicolae 

Paliţ, Orchestra “Folclor”  

 „EBU Folk Music Spring and Easter Project” -  2 piese: 1. „Hristos a Înviat”:  Marin , Gheras – nai , 

Victor Cibotari –   orgă;   2.  „ Primavara”: ZDOB SI ZDUB 

 „EBU Folk Music Christmas Project”  -  1 piesă:  „Seara Mare-a lui Craciun“: Marin Ganciu – voce, 

ans.instr. 

 

            Transmisiuni, înregistrări  (Anexa 1 şi Anexa 2) 
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Canalul RADIO MOLDOVA MUZICAL cooperează intens cu instituţiile concertistice din ţară (Sala cu 

Orgă, Filarmonica Naţională Serghei Lunchevici, OCI Moldova-Concert Nicolae Sulac, Centrul Naţional de 

Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, etc.), mediatizând în programele sale cele mai 

importante evenimente culturale, Festivalurile şi Concursurile naţionale şi internaţionale, şi difuzând  cele mai 

remarcabile concerte înregistrate în sălile de concerte din ţară: 5 ediţii săptămânal MOLDOVA MUZICALĂ, 

dintre care 2 – în direct. Acest algoritm, atins la sfârşitul anului 2013,  a fost menţinut şi în anul  2017.  

 

Nr Locaţie Motivaţie Volum per 

transmisiu

ne (ore) 

1. Sala cu Orgă  Valorificarea celor mai importante 

manifestări culturale din ţară 

2   

2. Filarmonica Naţională „Serghei 

Lunchevici” 

Valorificarea celor mai importante 

manifestări culturale din ţară 

2  

3. Palatul Naţional „Nicolae 

Sulac” 

Valorificarea celor mai importante 

manifestări culturale din ţară 

3,5 

4. Teatrul de Operă şi balet 

„Maria Bieşu” 

Valorificarea celor mai importante 

manifestări culturale din ţară 

3,5 

5. Scuarul Catedralei 

Mitropolitane 

Valorificarea celor mai importante 

manifestări culturale din ţară 

3 

6. Teatrul de Vară  Valorificarea celor mai importante 

manifestări culturale din ţară 

2 

7. Piaţa Marii Adunări Naţionale  Valorificarea celor mai importante 

manifestări culturale din ţară 

4 

8. Strada Pietonală   Valorificarea celor mai importante 

manifestări culturale din ţară 

5 

9. Teatrul  Naţional „Mihai Valorificarea celor mai importante 2 
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Eminescu” manifestări culturale din ţară 

 

Radio Moldova Muzical, în general, a respectat algoritmul de transmisiuni pe care şi l-a propus – 2  transmisiuni din  

sălile de concert săptămânal, conform agendiei  culturale şi condiţiilor tehnice difuzând în direct  88 de concerte  

(Anexa 1), înregistrările  cărora  apoi au fost propuse pentru predare şi păstrare în Fondul Radio. În total, în Fondul  

Radio au fost predate 142 de concerte  transmise şi înregistrate sau doar înregistrate în sălile de concert (Anexa 2),  

inclusiv:  

 Concerte din cadrul Festivalului „Mărtişor 2017” 

 Concerte din cadrul festivalului „Johann Sebastian Bach” 

 Concerte din cadrul festivalului „Zilele Muzicii Noi” 

 Concerte din cadrul festivalului „Nopţile pianistice” 

 Concerte din cadrul festivalului „Ethno Jazz” 

 Spectacolul de închidere din cadrul Festivalului „Maria Bieşu” -  Conform solicitărilor,  Festivalul Internaţional 

MARIA BIEŞU  

        a fost mediatizat în cadrul emisiunilor de profil, dar înregistrarea şi transmisiunea spectacolelor din cadrul acestuia 

nu au fost permise  

       de administraţia Teatrului Naţional de Operă şi Balet MARIA BIEŞU, cu excepţia concertului de închidere.  

 Festivalul-concurs „Două inimi gemene”, etc. 

 

             Proiecte speciale       

                

Nr Titlu Numar / 

volum 

Descriere / motivaţie 

1. O NOAPTE DE 

OPERĂ LA RADIO 

MOLDOVA, ed. V 

 6  ore 

30.10.2017 - 

Ziua Radioului  

Tema ediției: Mari teatre de operă din lume. 

Partea 1. Teatrul Naţional de Operă şi Balet 

„Maria Bieşu” la 60 de ani. 

 Partea II. Teatrul La Scala din  Milan, Italia.  
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Partea III. Metropolitan Opera House (SUA). 

Partea IV. Paris Opéra din Franța.  

Partea V. Teatrul Vienna Staatsoper 

(Austria). 

Partea VI. Teatrul Bolshoi din Moscova 

(Rusia). 

2.  “EBU 50
th

 

Anniversary of EBU 

Music Exchanges 

Project” 

1 piesă “Busuioc Moldovenesc”: Nicolae Paliţ, 

Orchestra “Folclor” 

3. „EBU Folk Music 

Spring and Easter 

Project” (Proiect de 

Paşti)                                                                     

2 piese  1. „Hristos a Înviat”:  Marin Gheras – nai , 

Victor Cibotari – orgă 

2. „ Primavara”: ZDOB SI ZDUB 

4. „EBU Folk Music 

Christmas Project”  

(Proiect de Crăciun)                                                            

1 piesă 1.„Seara Mare-a lui Craciun“: Marin Ganciu 

– voce 

5. EUROSONIC 2017  11 – 14 

ianuarie  

La Festivalul EUROSONIC 2017 - eveniment 

important European pentru tinere talente 

organizat de EURORADIO la Groningen, 

Olanda, în perioada 11 – 14 ianuarie  2017; 

Republica Moldova  (TRM) a fost reprezentată 

de formaţia TEPES (s.Vorniceni,r-ul Străşeni) . 

Însă grupul s-a deplasat în Olanda pe cont 

propriu, fără  persoana însoţitoare de la TRM – 

dl Ion Chiorpec. Prin urmare, bugetul planificat 

pentru această misiune - 7700 lei  (diurna şi 
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asigurarea) nu a fost cheltuit. 

 

 TEHNIC 

- A fost instalat şi pus în funcţiune un post telefonic în  Studuoul RMM pentru relaţionarea cu  interpreţii, compozitorii, 

textierii, producătorii şi publicul meloman, dar şi aplicaţia Skype. 

- În colaborare cu Administraţia Sălii cu Orgă a fost instalat în preajma panoului electric, lângă scenă, un pupitru mobil 

care a înlesnit modalitate de  transmisiune a spectacolelor, astfel sporind şi calitatea sunetului. 

- Au fost restartate opţiunile (diverse  aplicaţii pentru realizarea diverselor conexiun WevLab, Sound Forge, inclusiv 

telefonul 406-911, prin indermediul căruia s-au realizat primele ediţiii ale emisiunii-concurs *Câştigă o invitaţie la 

concert*,  redactor Ion Mandeş, pentru realizarea emisiunilor „on line” în Studioul  RMM. 

 

                                                         RADIO MOLDOVA TINERET    

 

                              Serviciu de programe (lista emisiunilor)  

 

Nr. Listă emisiuni Periodicitate Durata  min 

/per 

emisiune 

Zi/oră 

difuzare 

Limba Îndeplinire/ 

Derogare 

Note 

1.  Lume liberă 5 ori pe 

săptămână 

180 luni – vineri, 

07.00 – 10.00 

română Îndeplinit 

(cu 

modificări) 

 

2.  Liberalizare 5 ori pe 

săptămână 

240 luni – vineri, 

10.00 – 14.00 

română Îndeplinit   

3.  Liber după ore 5 ori pe 

săptămână 

240 luni – vineri, 

14.00 – 18.00 

română Îndeplinit Durata emisiunii a 

fost micșorată cu 1 

oră  - 14.00 – 17.00) 

4.  Fierbinte-show 4  ori pe 120 luni – joi, 18.00 – română Îndeplinit Durata emisiunii a 
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săptămână 20.00  fost mărită cu 1 oră 

(17.00 – 20.00), iar  

segmentul de  

emisie (19.10-

20.00) a fost difuzat 

simultan pe 2 canale 

(RMT și RM). 

 

5.  Blugii vs 

cravatele 

1/ săptămână 120 vineri, 18.00 – 

20.00 

română Îndeplinit A fost modificată 

ora emisiei (17.00 – 

19.00) 

6.  S de la Seară 5 ori pe 

săptămână 

120 luni - vineri, 

20.00 – 22.00 

română Îndeplinit  

7.  Zbor liber zilnic 480  

660 

840 

660 

luni –vineri, 

22.00 – 07.00 

 vineri-sâmbătă, 

22.00 – 09.00 

sâmbătă- 

duminică, 19.00 – 

09.00 

duminică – luni, 

19.00 – 06.00 

română Îndeplinit volumul a fost mărit  

Sâmbătă  – 18.00 – 

09.00 

Duminică - 

18.00 – 07.00 

8.  Dimineţi de 

week-end 

2 ori pe 

săptămână 

180 sâmbătă – 

duminică, 09.00 – 

12.00 

română Îndeplinit  

9.  Libertate:doză 

dublă 

2 ori pe 

săptămână 

180 sâmbătă – 

duminică, 12.00 – 

română Îndeplinit  
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15.00 

10.  

O emisiune 

simplă 

2 ori pe 

săptămână 

180 sâmbătă-

duminică, 15.00 – 

18.00 

română  Îndeplinit   

11.  Știri la RMT 5 zile pe 

săptămână 

 

5 10.30 – 17.30   Îndeplini

t  

 

12.  Spor la sport 

(în cadrul 

emisiunii S de 

la seară) 

zilnic 3 luni – vineri,  

20.20 

română Îndeplinit   

13.  Folclor pentru 

popor 

lunar 3 luni – joi, 19.20 

(prin rotație) 

română Îndeplinit  

14.  Motoare în 

difuzoare 

       lunar 3 luni – joi, 19.20 

(prin rotație) 

română Îndeplinit  

15.  

Tu, eu şi UE 

       lunar 3 luni – joi, 19.20 

(prin rotație) 

română Îndeplinit  

16.  Românește e 

firește 

lunar 3 luni – joi, 19.20 

(prin rotație) 

română Îndeplinit  

17.  Universităţi 

de top 

lunar 3 luni – joi, 19.20 

(prin rotație) 

română Îndeplinit  

18.  Cunoaşte-ţi 

drepturile 

lunar 3 luni – joi, 19.20 

(prin rotație) 

română Îndeplinit  

19.  

Clasa muzicală 

lunar 3 luni – joi, 19.20 

(prin rotație) 

română Îndeplinit  

20.  

Dus-întors 

lunar 3 luni – joi, 19.20 

(prin rotație) 

română Îndeplinit  
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21.  Eurovision-

2017 

6 ediții 180 luni – joi, 19.20 

(prin rotație) 

română Îndeplinit  

22.  Marea 

Eurovisioneală 

 -2017 

2 ediții  90  română Îndeplinit 1 ediție 

23.  CuMinte la 

BAC (ediție 

specială a 

emisiunii 

Fierbinte-

show) 

10 ediții 50 În perioada 

sesiunii de 

bacalaureat 

română Îndeplinit 4 ediții (în 

parteneriat cu 

Ministerul 

Educației)  

24.  5 ani de  

RMT  

1 ediție 146 1 noiembrie, 

18.00 – 20.00 

română Îndeplinit  

25.  Revelion-2017 

(titlu de lucru) 

1 ediție 120 31 decembrie 

(22.00-

24.00) 

română Îndeplinit  

( cu 

modificări) 

Din lipsă de resurse 

financiare 

suplimentare, nu a 

fost realizat 1 show 

muzical, dar au fost 

realizate emisiuni 

tematice pe 

parcursul perioadei 

sărbătorilor de iarnă 

26.    RadioUnde 

(campanie de 

promovare 

RMT) 

13 ediții 60 Mai-octombrie 

(1/săptămână) 

Sâmbătă 19.00-

20.00 

română Îndeplinit 20 ediții  

27.   Informat- 13 ediții 60 Ianuarie-mai română Îndeplinit 14 emisiunii/rubrici  
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protejat (1/săptămână) 

Sâmbătă 19.00-

20.00 

(cu 

modificări) 

aa „Formare pentru 

informare”  

. 

 

 

 

 

Emisiuni noi  

1.  Dus-întors 

(în cadrul 

Fierbinte-show) 

lunar 3 luni – vineri, 

19.20 

(1 zi de luni) 

română Realizată  

2.  Informat-

protejat(campa

nie) 

13 ediții 60 Ianuarie – Mai 

(1/săptămână) 

 

română Realizată   

 

 

Campanii sociale  

Nr Numă

r 

Generic Descriere Volum 

(ore) 

Îndeplinire/                

derogare 

 

 

Note 

 

1. 1   RadioUnde? Campanie de promovare RMT 13 Îndeplinit 22 emisiuni 

2. 1  Informat-protejat Campanie socială de promovare a 

unui mod sănătos de viaţă şi 

dezvoltarea unui comportament 

responsabil cu privire la propria 

sănătate şi a celor din jur 

13 Îndeplinit, 

cu 

modificarea 

temei 

14 emisiuni/rubrici 

Campanie de informare 

corectă a tinerilor 

”Formare pentru 

informare”  
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3.  1 “Cu fața spre 

viață” 

Campanie de caritate , concert  cu 

implicarea tinerilor interpreți, cu 

colectare a banilor pentru susținerea 

copiilor bolnavi de cancer, 

organizat de Radio Moldova Tineret 

în parteneriat cu  Asociatia Little 

People, Republica Moldova. 

(Evenimentul a fost organizat în 

contextul săptămânii de luptă 

împotriva cancerului. ) 

120 Îndeplinit Organizată suplimentar 

 

 

Transmisiuni 

Nr. Titlu Locație Detalii Volum 

(ore) 

Îndeplinire/deroga

re 

Note 

1.  Eurovision-2017 TV Moldova 

1 

6  transmisiuni (3  

- de la concursul 

naţional şi 3 – de 

la cel 

internaţional) 

18 Îndeplinit  

2. 

Marea Eurovisioneală - 

2017 

Studioul Mare 

al Casei Radio 

sau un local 

din centrul 

Chișinăului 

2 show-uri cu 

transmisiune în 

direct cu 

implicarea 

participanților la 

3 Îndeplinit 1 
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concursul național 

Eurovision-2017. 

3. Informat-

protejat(campanie) 

 Campanie socială  13 Îndeplinit (în alt 

format) 

14 

4.   RadioUnde?(campanie 

de promovare RMT) 

În mai multe 

localități din 

R.Moldova, 

unde emite 

RMT 

Întâlniri cu 

ascultătorii RMT 

13   Îndeplinit 22  

5. Concert din capitala 

Tineretului -2017, 

Varnița 

Varnița Transmisiunea în 

direct a 

Concertului, 

dedicat Zilei 

Internaționale a 

Tineretului, din 

Capitala Națională 

a Tineretului 2017  

1 Îndeplinit  Extra-normă 

 

 

Înregistrări fond/Completare fond  

Nr. Gen (titlu) Motivaţie Volum 

(ore) 

Îndeplinire/                             

derogare 

Note 

 

 5 ani de RMT A păstra în fondurile Radio 

înregistrări relevante   

      2,3 îndeplinit  

 Rubrici produse de RMT A păstra în fondurile Radio 

înregistrări relevante   

      4,8 îndeplinit  

 RadioUnde?(campanie de A păstra în fondurile Radio       1,3  îndeplinit  
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promovare RMT) înregistrări relevante    

 

 Informat-

protejat(campanie) 

A păstra în fondurile Radio 

înregistrări relevante   

      1,3 îndeplinit  

 Marea Eurovisioneală-

2017 

A păstra în fondurile Radio 

înregistrări relevante   

3 îndeplinit  

 Revelion-2017 (titlu de 

lucru) 

A păstra în fondurile Radio 

înregistrări relevante   

2 îndeplinit  

 Emisiuni produse de 

Radio Moldova Tineret 

A păstra în fondurile Radio 

înregistrări relevante   

37 îndeplinit  

 

 

Proiecte speciale 

Nr. Titlu Descriere Motivaţie Număr/ 

volum 

(ore) 

Îndeplinire/ 

derogare 

 

Note 

1. CuMinte la BAC Talk-show cu 

participarea 

experţilor de la 

Ministerul 

Educaţiei  

Ciclul de emisiuni 

va veni în ajutorul 

viitorilor absolvenţi 

de liceu 

8,33  Îndeplinit  4 emisiuni  

2. 

Marea Eurovision-eală -

2017 

2 show-uri cu 

transmisiune în 

direct cu implicarea 

participanților la 

concursul național 

Eurovision-2017. 

Compania 

Teleradio-Moldova 

este organizatorul 

concursului național 

Eurovision. RMT 

promovează 

3 Îndeplinit  1 show 
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participanții tineri 

din cadrul 

concursului. 

3. 

Revelion-2017 (titlu de 

lucru) Show de Revelion 

Să sărbătorim 

sfârșitul de an într-

un mod special 

2 Îndeplinit, 

cu 

modificări 

 

 

 

 

4. 5 ani de RMT Ediţie specială 

realizată de Ziua 

Radio Moldova 

Tineret  

5 ani de Radio 

Moldova Tineret 

2,43 

 

Îndeplinit 

 

 

5. RadioUnde?(campanie 

de promovare RMT) 

Întâlniri cu 

ascultătorii RMT 

Campanie de 

promovare RMT în 

localitățile din 

R.Moldova, unde 

RMT are frecvențe, 

la 5 ani de existență 

13 Îndeplinit  22 

6. Informat-

protejat(campanie) 

Campanie socială 

de promovare a 

unui mod sănătos 

de viaţă şi 

dezvoltarea unui 

comportament 

responsabil cu 

privire la propria 

sănătate şi a celor 

din jur 

RMT își propune să 

organizeze o serie 

de talk-show-uri 

publice cu 

participarea tinerilor 

, prin care să 

promoveze un mod 

sănătos de viață. 

13 Îndeplinit  14 emisiuni/ 

rubrici 

Campanie de 

informare 

corectă a 

tinerilor 

”Formare pentru 

informare”  
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Date despre acoperirea teritorială a RM cu programele RMT 

 

 Aria de acoperire cu programele RMT constituie 1/3 din republică prin frecvențe (99,40, Bălți, 95,40,Varnița, 107,1, Sărata 

Galbenă, 103,6, Copanca, 103,8, Nisporeni, 92,5, Glodeni) și on-line pe www.trm.m/ro/rmt. Pentru a facilita accesul 

ascultătorilor la emisia on-line a RMT,  în 2017 a fost  procurat domeniul www.rmt.md  

 

RMT pe platforma on-line:  

Radio Moldova Tineret poate fi ascultat on-line, pe www.rmt.md, de pe site-ul www.trm.md. RMT via telefonia mobilă. (prin  

internet) 

Activitatea de comunicare și promovare: 

Radio Moldova Tineret menține relația cu publicul săi pe mai multe căi:  

1. Prin pagina Radio Moldova Tineret pe facebook, unde își promovează emisiunile, oferă ascultătorilor oportunitatea de a 

scrie mesaje, a telefona și de a comenta postările redacției pe pagină. Pagina a acumulat peste 6 mii de like-uri și zeci de 

mii de vizualizări la postări.  

2. Prin intermediul poștei redacției radiomoldovatineret@gmail.com,  unde redacția primește zeci de mesaje din partea 

organizațiilor de tineret, grupurilor de tineri cu invitații, informații despre diverse activități, inițiative, oportunități, 
evenimente, proiecte, cu implicarea tinerilor, în baza cărora realizăm subiecte în cadrul programelor ”Fierbinte-show” și 
”Emisiunea simplă”;  

3. Prin pagina RMT de pe site-ul www.trm.md; 

4. Prin plasarea în reluare a emisiunilor RMT pe site-ul www.trm.md, care le oferă ascultătorilor posibilitatea să acceseze 

programele difuzate; 

5. Prin organizarea dezbaterilor radiofonice în studioul de emisie RMT, pe teme de interes public, cu invitarea liderilor de 

opinie din rândul tinerilor și reprezentanților factorilor de decizie din diferite domenii, care le oferă ascultătorilor 

http://www.trm.m/ro/rmt
http://www.rmt.md/
http://www.rmt.md/
http://www.trm.md/
mailto:radiomoldovatineret@gmail.com
http://www.trm.md/
http://www.trm.md/
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posibilitatea șă-și expună punctul de vedere pe marginea temelor discutate, în direct, la telefon sau prin intermediul 

mesajelor de pe facebook.  

6. Prin invitarea experților din diverse domenii la emisiunile RMT, de la care ascultătorii pot să se informeze din prima sursă. 

De exemplu, al 4-lea an consecutiv, RMT a organizat serialul de emisiuni ”(Cu)Minte la BAC”, cu participarea 

specialiștilor din cadrul Ministerului Educației, care le-au oferit absolvenților de liceu, informații actualizate despre 

desfășurarea examenelor de Bacalaureat-2017.Tradițional, co-prezentatoarea emisiunii a fost o absolventă de liceu, care a 

fost porta-voce a absolvenților.  

7. Prin invitarea la ”Dialog sentimental” a tinerilor, care și-au exprimat dorința de a participa la emisiune, scriind pe pagina 

RMT de pe facebook; 

8. Prin invitarea specialiștilor în psihologie și sănătate a reproducerii la emisiunea ”Dialog sentimental”, în cadrul căreia 

ascultătorii au posibilitatea să adreseze întrebări, prin intermediul paginii RMT de pe facebook, și să primească răspunsuri 

în direct, în cadrul emisiunii. 

Întâlniri cu publicul 

Echipa RMT a organizat evenimente radio publice în afara studioului, astfel sporind dialogul direct cu publicul-țintă, dar și 

valorificând parteneriatele cu mai multe organizații. În 2017, au fost realizate 22 de întâlniri cu ascultătorii (18  talk-show-uri 

publice, 1 show muzical, 1 concert de caritate, 2 întâlniri cu tineri din or. Varnița și s. Ciuciulea, Glodeni)   

 

RMT menține relația cu ascultătorii prin intermediul site-ului trm.md/ro/rmt și a paginii radio moldova tineret de pe fb, pe care 

o administrează voluntar.   

 

Evenimente speciale 

Educație civică 

Pe parcursul anului 2017, echipa RMT a realizat peste  50 de zile tematice radiofonice în cadrul campaniei de informare a 

tinerilor cu privire la Uniunea Europeană. În cadrul zilelor tematice (în fiecare zi de luni) au fost abordate diverse teme despre 

Uniunea Europeană,de ex.  drepturile fundamentale ale omului în UE, valorile educaţionale, culturale, istorice, ocrotirea 

sănătăţii, protecţia mediului, coeziunea socială, cooperare regională/europeană/ internațională între tineri etc, accent punându-
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se pe politici, programe și proiecte pentru tineri. De asemenea, în cadrul rubricii ”Dus-întors” au fost realizate o serie de 

interviuri cu tinerii moldoveni care și-au făcut studiile în țările Uniunii Europene . 

 

Presa națională despre RMT 

În 2017, au fost publicate materiale și realizate emisiuni, care s-au referit la emisiunile produse de RMT. (Vezi link-urile de 

mai jos) 

1. http://trm.md/ro/cine-vine-la-noi/cine-vine-la-noi-emisiune-din-26-octombrie-2017/ 

2.  http://trm.md/ro/buna-dimineata-de-weekend/buna-dimineata-de-weekend-emisiune-din-29-octombrie-2017-

partea-i-a/ 

3. http://youth.md/tag/talk-show-net-cu-parapet/ 

4. http://eveniment.net/talk-show-public-timp-liber-cu-si-fara-limite 

 

 

 

Structura grilei RMT 

 
A. Date despre acoperirea teritorială a RM cu programele RMT: 

Aria de acoperire cu programele RMT constituie 1/3 din republică prin frecvențe (99,40, Bălți, 95,40,Varnița, 107,1, 

Sărata Galbenă, 103,6, Copanca, 103,8, Nisporeni, 92,5, Glodeni) și on-line pe www.trm.m/ro/rmt. Pentru a facilita 

accesul ascultătorilor la emisia on-line a RMT,  în 2017 a fost  procurat domeniul www.rmt.md  

B. Patrimoniul Radio Moldova Tineret (arhivele radio) 

C. 2.5: Anexa   Înregistrări fond/Completare fond  

Înregistrările planificate au fost date în fondul Radio Moldova.  

D. RMT pe platforma on-line:  

Radio Moldova Tineret poate fi ascultat on-line, pe www.rmt.md, de pe site-ul www.trm.md. RMT via telefonia mobilă. 

(prin internet) 

E. Evoluția audienței  

http://trm.md/ro/cine-vine-la-noi/cine-vine-la-noi-emisiune-din-26-octombrie-2017/
http://trm.md/ro/buna-dimineata-de-weekend/buna-dimineata-de-weekend-emisiune-din-29-octombrie-2017-partea-i-a/
http://trm.md/ro/buna-dimineata-de-weekend/buna-dimineata-de-weekend-emisiune-din-29-octombrie-2017-partea-i-a/
http://youth.md/tag/talk-show-net-cu-parapet/
http://eveniment.net/talk-show-public-timp-liber-cu-si-fara-limite
http://www.trm.m/ro/rmt
http://www.rmt.md/
http://www.rmt.md/
http://www.trm.md/
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(cota pe piață, audiență zilnică)  

Nu a fost realizat nici un studiu care ar putea să ne ofere date. 

 

•   Lucrările de întreținere a parcului de echipamente, care asigură integral procesele tehnologice de înregistrare, montare, 

stocare, plasare în emisie și emisia propriu-zisă, au fost efectuate în măsur suficientă pentru difuzarea a trei programe radio în 

regim non-stop, asigurând calitatea necesară a semnalului radio. Pentru realizarea lucrărilor menționate am utilizat piese și 
materiale din cele acumulate de la dezmembrarea echipamentelor casate anterior. Piese noi și materiale au fost procurate  din  

mijloacelor financiare prevăzute la acest capitol în Caietl de Sarcini 2017. 

•   A fost restabilită funcționarea a trei UPS-uri de mare putere, fiind  astfel protejată alimentarea complexului AXIA (emisia 

Radio Moldova Actualități) cu energie electrică în cazurile de pană a curentului electric. A fost propusă și implementată (de 

comun cu echipa de sonorizare radio) modificarea schemei alimentare cu energie electrică a echipamentelor tehnologice din 

carul mobil MAN, fapt după care se asigură funcționarea stației în decurs de 1,5 ore fără o sursă externă de curent electric.                                                                                                                                              

•    Au fost reparate mai multe calculatoare și trei module importante din componența complexului AXIA,  

•    Din banii rezervați dezvoltării tehnice a Radiodifuziunii s-a confecționat un FM-procesor performant OMNIA-9 (a costat 

227mii lei). El a fost instalat și pus în funcțiune la începutul lunii decembrie. Calitatea semnalului transmis către I.S. 

„Radiocomunicații” pentru difuzare este superioară (au menționat specialiștii și ascultătorii).                                                                                        

•   A fost reparat circuitul cu fibră optică dintre Casa Radio și I.S. „Radiocomunicații” ( defectat în urma ninsorilor din aprilie 

2017), datorită cărui fapt a fost posibilă și eficientă aplicarea procesăii semnalului cu OMNIA-9.                                                                       

 •   Specialiștii CTR au participat la proiectarea și instalarea  echipamentelor în Sala de training. 

III.  SERVICIUL AUDIT INTERN 

Misiuni / Activităţi  

executate  

Termen Indicatori de produs 

Elaborarea planului de activitate a serviciului audit intern pentru Ianuarie 2017 Plan de activitate aprobat 
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2017  

Verificarea calculului estimativ a salariului pentru orchestra 

simfonică şi capela corală, trecerea la nivele şi trepte de salarizare 

Întrunire în şedinţă, 

Hot. CO nr.08 din 26.01.2017 

Analiza Actelor de casare  a bunurilor uzate raportate la mijloace 

fixe (gestionari Cucuetu V., Osipova S.) 

Notă informativa  

Analiza atribuţiilor membrilor comisiei privind negocierile directe 

cu privire la darea în locaţiune a activelor neutilizate (ordin nr.08 

din 18.01.2017) 

Ordin nr. 08 din 18.01.2017 

Efectuarea  Controlului inopinat cu privirea la stabilirea existenţei 

efective a bunurilor din cadrul Centrului Tehnic TV (ordin nr. 13 

din 26.01.2017) 

Proces- verbal cu privire la rezultatele 

controlului 

Verificarea respectării regimului de control-acces turnichet (secţia 

emisie, transmisiuni, deservire tehnică) 

Februarie 2017 

 

Notă informativă 

Elaborarea Raportului de activitate a Serviciului audit intern 

pentru anul 2016  

Raport de activitate aprobat 

Raportarea activităţii serviciului către CO, pentru semestrul  II - 

2016 

Martie 2017 

 

Prezentarea Raportului 

Participarea la şedinţa cu colaboratorii departamentului financiar 

şi serviciului marketing (tarife, politici, contracte) 

Întrunire în şedinţă la data de 03.03.2017 

Expunerea asupra Activităţii economico-financiare pentru anul 

2016 (bilanţ, anexe) 

 

Sugestii către departamentul financiar 

Verificarea deţinerii de către salariaţii companiei a fişelor 

personale de instruire in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

Verificări în teritoriu 

Recomandări pentru Politici de contabilitate 2017 (lipsa unor Ordin nr. 31 din 04.04.2017 
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conturi contabile, includerea lor în Planul de conturi) 

Analiza Notei informative a d-lui Ignat Efim, redactor 

Departamentul ştiri şi dezbateri, cu privire la depistarea lipsurilor 

de bunuri în urma inventarierii 

Mai 2017 Nota informativă, 

Ordin nr. 444-c din 07.06.2017 

Desfășurarea misiunii de audit cu privire la analiza evidenței 

achitărilor cu debitorii și creditorii IPNA Compania “Teleradio-

Moldova” pe parcursul anului 2016 

Aprilie-Iunie 

2017 

Raportul Serviciului audit intern 

Examinarea nivelelor şi treptelor de salarizare în vederea ajustării 

cuantumului minim garantat 

Iunie 2017 Sugestii către departamentul financiar 

Analiza scrisorii adresate conducerii Companiei cu privire la 

activitatea Sectorului transport 

Iunie 2017 Notă informativă 

Analiza și verificarea Registrului de evidență a creanțelor 

persoanelor fizice și juridice 

Iulie 2017 Sugestii către Departamentul financiar 

Realizarea misiunii de audit intern cu privire la verificarea și 

evaluarea procesului de inventariere a patrimoniului IPNA 

Compania “Teleradio-Moldova” în anii 2015-2016 

Iulie – august 

2017 

Raportul serviciului audit intern cu 

privire la verificarea și evaluarea 

procesului de inventariere a 

patrimoniului IPNA Compania 

“Teleradio-Moldova” în anii 2015-2016 

Expunerea asupra proiectului ordinului cu privire Cu privire la 

stabilirea tarifelor la publicitate TV Moldova 1, Moldova 2 Radio 

Moldova Actualități, Radio Moldova Tineret, www.trm.md; 

politicile de promovare a resurselor prin produsele mediatice 

oferite de IPNA Compania ”Teleradio Moldova” și politicile de 

abordare a clienților 

August 2017 Propuneri și sugestii către Departamentul 

financiar 

Verificarea activității Sectorului transport (a foilor de parcurs) August 2017 Nota informativă 

Verificarea echipamentului de măsurare a energiei electrice 

consumate de locatarul S.C. “Valhrus” S.R.L. (control inopinat) 

August 2017 Proces-verbal 

http://www.trm.md/
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Realizarea misiunii de audit privind controlul sistemului de 

onorarii aplicat pentru persoanele netitulari ai IPNA Compania 

“Teleradio-moldova” 

August -

Septembrie 2017 

Raportul Serviciului audit intern privind  

controlul sistemului de onorarii aplicat 

pentru persoanele netitulari ai IPNA 

Compania “Teleradio – Moldova” 

Expunerea asupra proiectului planului financiar pe anul 2018 Septembrie 2017 Sugestii către Departamentul financiar 

Expunerea asupra Notei privind rectificarea planului financiar 

pentru anul 2017 

Septembrie 2017 Sugestii către Departamentul financiar 

Analiza Raportului de control întocmit de Agenția Achiziții 

Publice 

Septembrie 2017 Nota informativă 

Efectuarea controlului kilometrajului indicat de conducătorii auto 

în foile de parcurs autoturisme prin deplasarea la unele adrese 

Septembrie 2017 Nota informativă 

Realizarea misiunii de audit cu privire la verificarea și evaluarea 

procedurilor de achiziții publice inițiate  de către Compania IPNA 

“Teleradio-Moldova” în anii 2016-2017 

Octombrie – 

decembrie 2017 

Raportul Serviciului audit intern cu 

privire la verificarea și evaluarea 

procedurilor de achiziții publice inițiate  

de către Compania IPNA “Teleradio-

Moldova” în anii 2016-2017 

Expunerea asupra proiectului Regulamentului privind 

inventarierea în cadrul IPNA Compania “Teleradio-Moldova” 

Noiembrie 2017 Ordin nr. 73 din 28.11.2017 

Expunerea asupra procedurii de încheiere a contractelor de 

achiziții de valoare mică 

Noiembrie 2017 Nota informativă 

Expunerea asupra proiectului Regulamentului cu privire la 

evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților aprobat prin 

ordinul președintelui Companiei nr. 212-C din 26.02.2013 

Decembrie 2017 Ordin nr. 1110-C din 26.12.2017 

Colaborarea cu echipa de audit a Curții de Conturi în procesul 

desfășurării auditului financiar privind gestiunea economico-

financiară și administrarea patrimoniului de către IPNA 

Începând din 

noiembrie 2017 

Transmiterea solicitărilor de informații a 

echipei de audit angajaților Companiei, 

colectarea informațiilor/actelor de la 
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Compania “Teleradio-Moldova” pentru exercițiul bugetar 2016 angajații Companiei și transmiterea 

echipei de audit 

Elaborarea Planului strategic de activitate al Serviciului audit 

intern pentru anii 2018-2020 

Decembrie 2017 Ordin nr. 79 din 15.12.2017 

Elaborarea Planului anual de activitate al Serviciului audit intern 

pentru anul 2018 

Decembrie 2017 Ordin nr. 80 din 21.12.2017 

Elaborarea procedurii de urmărire a implementării recomandărilor 

Serviciului audit intern 

Decembrie 2017 Ordin nr. 87 din 29.12.2017 

Oferirea recomandărilor  Permanent Oferirea recomandărilor 

Monitorizarea implementării recomandărilor 

 

Permanent Fișe de urmărire a implementării 

recomandărilor de audit 

 

Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de audit intern: 

    Îmbunătăţirea activităţilor de audit intern se va baza pe perfecţionarea activităţii prin: programe complexe de pregătire 

profesională pe domenii concrete ale activităţii economice şi forme de organizare. 

 

Concluzii: 

    Activitatea de audit intern a contribuit la adăugarea de valoare în cadrul Companiei, prin recomandările formulate cu ocazia 

misiunilor realizate. Aceste recomandări au determinat structurile auditate să-şi perfecţioneze activităţile şi să-şi îmbunătăţească 

sistemul de control intern. 

    În anul 2017 auditul intern a contribuit la îmbunătăţirea sistemului decizional, prin consilierea şi consultanţa oferită pe tot 

parcursul anului, în calitate de membru în diferite comisii, grupuri de lucru în care a fost cooptat sau atunci când i s-a solicitat 

punctul de vedere privind anumite aspecte care ţin de domeniul său de competenţă. 
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IV.   SERVICIUL DEZVOLTARE STRATEGICĂ  

        Printre acțiunile semnificative în activitatea serviciului se însriu: elaborarea unor acte normative programatice ale instituției, 

participarea la discutarea și amendarea unor proiecte de legi , monitorizarea emisiei Radio/TV, participarea la ședințele unor 

organe de conducere pe domenii ( Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului Republicii 

Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Consiliul de Observatori, Consiliul de Administrație al instituției).  

            

        În anul de referință a fost elaborat, cu participarea membrilor subdiviziunii la toate etapele, Caietul de Sarcini al IPNA cu 

Anexele pentru anul 2018, documente care cuprind în totalitate activitățile tuturor subdiviziunilor, redacțiilor, departamentelor, 

serviciilor tehnice, logistice, administrative și de altă natură. Ambele documente au fost prezentate tuturor organelor ierarhic 

superioare, fiind completate, la respectivele etape, și întregite cu propunerile membrilor CCA și CO.  

        După aceeași metodologie a fost perfectat și Raportul de activitate al instituției, care a necesitat redactarea a circa 200 de 

pagini ( Raport și Anexe) și trecerea lui prin discuții până la aprobarea de către CO.         

       Tot în acest an a fost pregătită și plasată pe site-ul Companiei o amplă notă explicativă despre gradul de realizare a 

Direcțiilor strategice de dezvoltare a IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” în anii 2010-2015, plus anul 2016.În 2017 au fost 

elaborate și Direcțiile de dezvoltare strategică a instituției pentru anii 2017-2022. Ele au fost aprobate prin hotărârea CO din 

14.XII-2017.  Un alt document important pentru Companie, elaborat de către serviciile de programe ale TV „Moldova 1” și 

Radio Moldova, Serviciul dezvoltare strategică este Declarația IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind politica editorială 

referitoare la reflectarea Referendumului local de revocare a primarului general al municipiului Chișinău din 17 noiembrie 2017. 

            

         O contribuție esențială au avut angajații Serviciului la studierea proiectului noului Cod al Audiovizualului cu denumirea 

provizorie Codul Serviciilor Media Audiovizuale al RM. Activitatea pe domeniul în cauză s-a concentrat în cadrul discuțiilor din 

subgrupele de lucru, formularea și sistematizarea amendamentelor, prezentarea acestora autorilor proiectului.  Șeful Serviciului a 

reprezentat instituția la câteva ședințe conduse de A. Candu, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, V, Hotineanu, 

președintele Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului Republicii Moldova.    

         Un loc aparte în activitatea Serviciului îl ocupă montorizarea emisiei Radio/TV și expunerea unor concluzii/recomandări, 

vizând o serie de aspecte editoriale și tehnice. Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate 12 monitorizări ale emisiunilor radio 

”Spațiul public”, ”Loc de dialog”, ”Țara de la Țară” ( 19 emisiuni cu durata de 8 ore 38 de minute). Asemenea, au fost 
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monitrizate programele TV ”Rapsodia satului”, “Erudit Café” ( ianuarie-iunie 2017). Au fost monitorizate buletinele de știri 

Radio/TV în perioadele 01-10 iulie și, respectiv, 01-05 august), având ca temă corectitudinea scrierii și pronunțării denumirilor 

localităților din țară.                             

        O altă acțiune de durată s-a referit la monitorizarea activității editoriale a Departamentului multimedia pe parcursul lunii 

ianuarie.  Alt gen de monitorizare, 10 la număr,  au fost  studiile de caz, având ca și obiect constatarea unor abateri și dereglări 

de ordin editorial, tehnic sau de altă natură. Spre exemplu, a fost constatatănerespectarea legislației în cazul plasării unui reportaj 

radio despre o mamă minoră. În alt caz – reportajul cu tentă conflictuală despre o familie cu mulți copii din s. Țânțăreni, raionul 

Anenii-Noi, n-au fost prezentate opiniile tuturor părților implicate în conflict. Prin urmare, s-a produs o derogare de la 

prevederile art. 7 al Codului Audiovizualululi, care obligă ”…să se respecte principiile de informare din mai multe surse”. Există 

și exemple de altă natură. Specialistul Serviciului a studiat circumstanțele cu privire la examinarea neconcordanței dintre timpul 

publicitar de la TV contractat de către agenții economici și cel difuzat de facto ( perioada 01-21 aprilie 2017).  Stidierea 

situațiilolr de acest gen presupune convocarea mai multor ședințe care au fost organizate pe parcursul a două săptămâni, fiind 

necesare cunoștințe specifice pe diverse tematici.               

       În limitele compepetenței Serviciului au fost pregătite câteva informații având ca teme: implementarea în emisia anului 2016 

a Strategiei Naționale ”Cultura 2020”, completarea proiectului Planul de acțiuni pentru implementrea strategiei despre 

consolidizarea relațiilor interetnice în RM ( perioada 2017-2027) pe domeniul IPNA  ( expediată Biroului Relații Interetnice), cu 

privire la aplicarea traducerii mimico-gestuale la TV Moldova 1 ( expediată CCA), despre semnătura electronic ( expediată 

Autorității Naționale pentru Integritate), stabilirea unor teme pentru seminarele zonale ale ziariștilor ( organizate de CCA), 

organizarea completării chestionarului  cu privire la necesitatea constituirii și dezvoltării Centrului de instuire continuă în cadrul 

IPNA ș.a. În acelaș perimetru se înscriu scrisorile, ordinele, amendamentele pregătite cu varii ocazii: avizul și recomandarea la 

Regulamentul Premiului Național, la Acordul de colaborare moldo-chineză, examinarea adresării unui cetățean american de 

origine moldoveană referitoare la recepția nesatisfăcătoare pe Internet pe teritoriul Statelor Unite a emisiei Postului Național de 

Radio, precum și scrisori adresate prim-ministrului RM, Ministerelor Finanțelor, Justitției, Centrului de Proptecție a Datelor cu 

Caracter Personal, ordinul de elaborare și structura Caietului de sarcini pentru anul 2018, raportului de activitate a IPNA în anul 

2016, elaborarea regulamentului de evaluare a salariaților etc.              

        În calitate de membru al Consiliului de programe al TV “Moldova 1”, șeful Serviciului a participat la 12 ședințe în cadrul 

cărora au fost vizionate și discutate un șir de programne și filme: emisiunea ce o produce Ilona Spătaru, cîteva emisiuni de 
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Revelion, filme de scurt metraj ce au fost propuse pentru achiziționare. Tot în cadrul Consiliului a fost abordată tematica 

modului de reflectare a Referendumului local din municipiul Chișinău, selectarea unei prezentatoare de știri de limbă rusă, 

participarea la Concursul TĂFI.                                 

     Interesele Companiei au fost prezentate în cadrul a 4 ședințe ale CCA, la care au fost abordate probleme legate de cota de 

plasare a produslui propriu pe canalul TV ”Moldova 1”, examinarea raportululi de monitorizare a principalelor programe și 

buletine informative ale TV ”Moldova 1”, cu privire la nerespectarea legii de protecție a minorilor. ș.a. Prezentarea intereslor 

instituției s-a extins și pe alte domenii precum a fost consfătuirea de la MTIC în problema noilor tehnici și tehnologii.  Alte 

aspecte ce țin de diverse domenii: promovarea imaginii instituției prin participarea la emisiunea radio Spațiul public ( strategia 

de dezvoltare a Radioului, istoria Postului Național de Radio  (”Accent TV”).        

        Receptivitatea la solicitările ONG-urilor, instituțiilor de învățământ și-a găsit expresie în susținerea în cadrul instituției a 

prelegerii pentru masteranzi de la Universitatea de Stat din Moldova ( facultatea de jurnalism și științe ale comunicării), având ca 

temă modalitatea de elaborare a Caietululi de Sarcini a radiodifuzorului public, întâlnirea cu juriștii de la Promo-Lex și 

consultarea lor la capitolul interacțiunea între IPNA și CEC, organizarea pentru corespondenții netitulari ai Radio Moldova 

Tineret a unei excursii prin Casa radio, pentru studenții de la Academia de Muzică. Teatru și Arte plastice a unor excursii prin 

televiziune, etc.                  

        Pe intern, specialiștii Serviciului au oferit consultații despre prevederile actelor normative și legislative referitoare la 

drepturile partidelor extraparlamentare sau posibilitatea asimilării unor resurse din granturile oferite de guvernul SUA pe 

dimensiunea contracarării propagandei externe, dezvăluirea unor subtilități atunci când urma să fie încheiat contractual de 

arendare a canalului din multiplex.              

        Șeful Serviciului, în calitate de conducător al Grupului de achiziții a participat la peste 100 de ședințe, plus participarea la 

lucrările Comisiei pentru negocieri collective   ( executarea prevederilor Contractului colectiv de muncă).  La finele anului C. 

Vulpe a efectuat inventarierea la Fonoteca radio, iar M.Scoarță – la Secția transport auto ( ambii în calitate de președinți ai 

Comisiilor de inventariere. Pa parcursul anului M.Scoarță a participat la mai multe ședințe ale Comisiei de casare a pieselor auto.   

         

       În anul 2017 subdiviziunea a executat în total 210 misiuni de diferit gen.  

   

V.    SERVICIUL JURIDIC 
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Informaţie cu privire la litigiile civile anul 2017, cu implicarea IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

 

 

№ 

 

Reclama

nt 

 

Pîrît 

altă calitate 

procesuală 

Obiectul 

Litigiului 

 

Cuantumul 

pretenţiilor 

 

Instanţa 

de fond 

 

Instanţa 

de apel 

 

Instanţa 

de 

recurs 

 

 

Etapa 

 Economic

e 

        

1. IPNA La Roma 

Club SRL 

și Star 

Kebab 

SRL 

 Încasarea datoriei 

pentru servicii, 

dobânzii de 

întârziere, taxei 

de stat– datorie de 

bază; 

dobînda de 

întîrziere 

Taxa de stat 

Datoria: 

10000,00 lei, 

Dobânda: 

7097,40 lei, 

Taxa de stat: 

475,13 lei 

Judecătoria 

Chișinău 

 

27.02.2018 

  În 

procedură 

2. IPNA Maxtisano 

SRL 

 Încasarea datoriei 

pentru locațiune, 

dobânzii de 

întârziere, taxei 

de stat 

Datoria: 

3479,36 lei, 

Dobânda: 

505,14 lei,  

Taxa de stat: 

270 lei 

Judecătoria 

Chișinău 

 

20.02.2018 

  În 

procedură 

3. IPNA Maxtisano 

SRL 

 Constatarea 

rezilierii 

contractului de 

Datoria: 

6732,42 lei, 

Penalitatea: 

Acţiunea 

IPNA 

admisă 

  Executare 
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locațiune, 

încasarea 

datoriei, a 

penalității, a 

dobânzii de 

întârziere și a 

cheltuielilor de 

judecată integral. 

11671,55 lei, 

Dobânda: 

 2955,21 lei, 

Taxa de stat: 

846,29 lei, 

Pentru citare: 

500,00 lei 

integral 

 

(Hotărîrea 

din 26.01. 

2017) 

 

Înaintat 

titlu 

executoriu 

spre 

executare 

4. IPNA ÎM 

„MolDan” 

SRL  

 Eliberarea 

duplicatului 

titlului executoriu 

Datoria: 

19259,00 lei, 

Penalitatea: 

4051,1 lei, 

Taxa:  

580 lei 

Acțiune 

admisă 

 

(Încheierea 

din 

14.11.2017

) 

  Finisat 

5. IPNA ÎM 

„MolDan” 

SRL și 

Executorul 

Judecătore

sc Caduc 

Maria 

 Contestarea 

încheierii 

executorului 

judecătoresc nr. 

081-689/2017 din 

20.11.2017 

privind restituirea 

titlului executoriu  

Datoria: 

19259,00 lei, 

Penalitatea: 

4051,1 lei, 

Taxa de stat: 

580 lei 

Judecătoria 

Chișinău 

 

29.01.2018 

  În 

procedură 

6. IPNA Lagro-In  Încasarea datoriei Datoria: Acțiune Urmează a  În 
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SRL pentru locațiune, 

dobînzii de 

întîrziere, a 

cheltuielilor de 

judecată, reziliere 

contract de 

locaţiune, 

evacuare  

383709,60 lei, 

Dobânda: 

144500,57 lei, 

 Taxa de stat: 

4901,69 lei 

admisă 

parțial, s-a 

încasat: 

Datoria: 

255436,52 

lei, 

Taxa de 

stat: 

4901,69 lei 

 

(Hotărîrea 

din 

28.12.2017

) 

fi înaintat 

apel 

procedură 

7. IPNA  

/  

Lagro-In 

SRL 

Lagro-In 

SRL /  

IPNA 

 Încasarea datoriei 

pentru locațiune, 

a taxei de stat  

/ 

Încasarea costului 

îmbunătăţirilor, 

stingerea datoriei 

prin compensare 

din valoarea 

reparaţiei 

efectuate 

Datoria:  

58 148 lei,  

taxa de stat :  

1 744,44 lei 

 

Acţiunea 

IPNA 

admisă, 

cererea 

reconvenţio

naşă Lagro-

In respinsă 

 

(Hotărîrea 

din 27.10. 

2014) 

Apelul 

Lagro-In 

restituit 

 

(Încheiere

a din 

09.12. 

2015) 

Recursul 

Lagro-In 

respins 

cu 

menţiner

ea 

Încheieri

i Curţii 

de Apel 

Chişinău 

din 

09.12. 

2015 

Executat 

septembrie 

2017  
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Decizia 

din 

10.02. 

2016 

8. IPNA ÎI 

Coșneanu 

Anna 

 Încasarea datoriei 

pentru locațiune, 

penalității, 

dobînzii de 

întîrziere, 

cheltuielilor de 

judecată  

Datoria: 

71638,62 lei, 

Penalitatea: 

134653,03 lei, 

Dobânda: 

3221,99 lei, 

Taxa de stat: 

6285,40 lei 

Judecătoria 

Chișinău 

 

13.02.2018 

  În 

procedură 

9. IPNA SRL 

Fluctus 

 Încasarea datoriei 

pentru locațiune, 

penalității, 

dobînzii de 

întîrziere, a 

cheltuielilor de 

judecată, reziliere 

contract de 

locaţiune, 

evacuare 

Datoria: 

101220,82 lei, 

Penalitatea: 

81858,98 lei,  

Dobânda: 

23711,67 lei, 

Taxa de stat:  

6203,74 lei  

Judecătoria 

Chișinău 

 

27.02.2018 

  În 

procedură 

10. IPNA SRL 

Triota 

 Încasarea datoriei 

pentru servicii, 

penalității, 

dobînzii de 

întîrziere, a 

Datoria: 

 8813,00 lei, 

Penalitatea: 

3171,60 lei, 

Dobânda: 

Acțiune 

admisă 

integral  

 

Solicitat 

  În 

procedură 
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cheltuielilor de 

judecată 

2099,00 lei, 

Taxa de stat:  

401,18 lei  

 

titlu 

executoriu  

 

(Hotărîrea 

din 06.11. 

2017) 

11. IPNA Fabrica de 

prelucrare 

a 

semințelor 

din 

porumb 

din Răuțel 

SA 

  Datoria: 

48 607,79 lei, 

Penalitatea: 

 50 722,20 lei, 

Dobânda: 

6 654,33 lei, 

Taxa de stat:   

3 179,52 lei 

Acțiune 

admisă 

parțial. 

S-a încasat:  

Penalitatea: 

 50 722,20 

lei, 

Dobânda: 

6 654,33 

lei, 

Taxa de 

stat:   

3 179,52 lei 

 

(Hotărîrea 

din 01.03. 

2017) 

  Executare 

12. IPNA EL-PA 

Prodexim 

SRL 

 Încasarea datoriei 

pentru servicii, a 

dobînzii de 

întîrziere şi a 

Datoria –  

32537,87 lei, 

Dobînda –  

6070,76 lei, 

Acțiune 

admisă 

integral 

 

  Executat 
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cheltuielilor de 

judecată 

Taxa de stat 

1158,25 lei 

 

(Hotărîrea 

din 14.03. 

2017) 

13. IPNA Centrul 

Cultural 

Vatra 

A.O. 

 Încasarea 

datoriei, 

penalităţii, 

dobînzii de 

întîrziere, a taxei 

de stat 

Datoria –  

8 150,37 lei, 

Dobînda –  

1 571,53 lei, 

Penalitate –  

2 934,00 lei, 

Taxa de stat – 

379,67 lei 

Acţiunea 

admisă 

integral 

 

(Hotărîrea 

din 19.11. 

2015) 

  Executat  

integral în 

februarie 

2017  

14. IPNA Video 

Distribuţie 

SRL 

 Încasarea 

penalităţii şi a 

taxei de stat 

Penalitatea –  

24 015,25 lei 

Taxa de stat – 

720,45 lei 

Acţiunea 

admisă 

integral 

 

(Hotărîrea 

din 31.10. 

2016) 

  Executat  

integral în 

februarie 

2017 

15. IPNA Tehnotan 

Decor SRL 

 Încasarea datoriei 

pentru servicii, 

penalității, 

dobânzii de 

întârziere, 

cheltuielilor de 

judecată 

Datoria: 

 4 929 lei, 

Penalitatea: 

1 773 lei, 

Dobânda: 

 1 429 lei, 

Taxa de stat: 

270,00 lei 

Acţiunea 

IPNA 

admisă 

parțial, s-a 

încasat:Dat

oria: 

 4 929 lei, 

Penalitatea: 

1 500 lei, 

  Executare 
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Dobânda: 

 1 429 lei, 

Taxa de 

stat: 

270,00 lei 

 

(Hotărîrea 

din 17.01. 

2017) 

16. IPNA Procars 

Expert 

SRL 

 Încasarea 

datoriei, a 

penalității, a 

dobânzii de 

întârziere și a 

cheltuielilor de 

judecată 

Datoria: 

 52434,32 lei, 

Penalitatea: 

9438,18 lei, 

Dobânda: 

 6418,54 lei, 

Taxa de stat: 

2048,73 lei, 

Pentru citare: 

500,00 lei 

 

Acţiunea 

IPNA 

admisă 

integral 

 

(Hotărîrea 

din 24.05. 

2017) 

Înaintat 

titlu 

executoriu 

spre 

executare 

  Executare 

17. IPNA Promosho

p 

SRL 

 Încasarea datoriei 

pentru servicii, 

penalităţii, 

dobînzii de 

întîrziere, a taxei 

Datoria:  

1 570 lei, 

Dobînda: 

406,47 lei, 

Penalitatea: 

Acţiunea 

admisă  

Titlu 

executoriu 

remis spre 

  Executare 
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de stat 565,20 lei, 

Taxa de stat: 

270 lei 

executare 

 

(Hotărîrea 

din 28.01. 

2016) 

 

18. ÎM 

„MolDan

” SRL 

Agenția 

Servicii 

Publice 

IPNA – 

intervenient 

accesoriu 

Obligarea 

Agenției Servicii 

Publice de a radia 

interdicțiile 

stabilite în baza 

titlului executoriu 

din 05.12.2008 

 Judecătoria 

Chișinău 

 

26.02.2018 

  În 

procedură 

19. AO 

Centrul 

de 

Informar

e 

Genderd

oc-M 

IPNA  Recunoaşterea 

discriminării pe 

motive de 

orientare sexuală, 

încasarea 

prejudiciului 

moral, a 

prejudiciului 

material, a 

dobînzii de 

întîrziere şi a 

cheltuielilor de 

judecată 

 

Prej. moral: 

 30 000 lei, 

Prej. material: 

87 341,50 lei, 

Dobînda: 

21 398,67 lei 

 

Acţiune 

respinsă 

 

(Hotărîrea 

din 26.01. 

2017) 

Apelul 

AO 

Centrul de 

Informare 

Genderdo

c-M 

respins cu 

menţinere

a hotărîrii 

primei 

instanţe 

 

(Decizia  

din 

 În 

procedură 
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05.12.201

7) 

20. O-Video 

LTD 

SRL 

IPNA  Încasarea 

datoriei, a 

penalităţii, 

dobînzii de 

întîrziere, 

restituirea 

garanţiei pentru 

ofertă 

Datoria: 

1 972,76 € 

Penalitate: 

8 667 € 

Dobînda de 

întîrziere: 

8 792,70 lei 

Garanţia p/u 

ofertă : 

79 000 lei. 

 

Acţiunea 

respinsă ca 

tardivă în 

partea 

penalităţi-

lor şi 

nefondată 

pentru 

restul 

capetelor 

de cerere. 

(Hotărîrea 

din 27.09. 

2016) 

 

Apelul O-

Video 

LTD 

SRL 

restituit 

 

 

(Încheiere

a din 

06.06.201

7) 

 Finisat 

21. FȘP 

„Gheli” 

SRL 

/  

IPNA 

IPNA 

/ 

FȘP 

„Gheli” 

SRL 

 Încasarea 

penalității, 

dobânzii de 

întârziere, 

cheltuieli de 

asistență juridică, 

taxei de stat/ 

Încasarea 

penalității, 

dobânzii de 

FȘP „Gheli” 

SRL: 

Penalitatea: 

41 016,70 lei, 

Dobânda: 

14 983,15 lei, 

Asistența jur.: 

7 000,00 lei, 

Taxa de stat: 

6 285,40 lei/ 

Acțiunea 

FȘP 

„Gheli” 

SRL 

admisă 

integral, 

cererea 

reconvențio

nală  a 

IPNA 

IPNA a 

înaintat 

apel 

 

Data 

ședinței 

urmează a 

fi stabilită 

 În 

procedură 
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întârziere, taxei 

de stat 

IPNA: 

Penalitatea: 

1 074,78 lei, 

Dobânda: 

839,21 lei, 

Taxa de stat: 

270,00 lei 

respinsă ca 

neînteme- 

iată 

 

(Hotărîrea 

din 29.11. 

2017) 

22. Termoele

ctrica   

S.A. 

IPNA  Încasarea dobînzii 

de întîrziere şi a 

taxei de stat 

Dobînda –  

28 882,58 lei, 

Taxa de stat – 

866,48 lei 

Acţiunea 

admisă 

 

(Hotărîrea 

din 02.03. 

2016) 

Apelul 

IPNA 

respins cu 

menţinere

a hotărîrii 

primei 

instanţe 

 

(Decizia 

din 19.09. 

2016) 

Recursul 

IPNA 

declarat 

inadmisi

bil 

 

(Încheier

ea din 

01.02.20

17) 

Executat 

23. SA 

Termoele

ctrica 

IPNA  Încasarea 

penalității și taxei 

de stat 

Penalitatea: 

31 740,53 lei, 

Taxa de stat: 

952 lei 

Judecătoria 

Chișinău 

 

18.01.2018 

  În 

procedură 

24.   IPNA - 

debitor 

Contestarea 

ordonanței 

judecătorești nr. 

2po-304/17 din 

06.11.2017 

Datoria: 

210 616,63 lei,  

Taxa de stat:  

3 159,25 lei 

Acțiune 

respinsă 

 

(Încheierea 

din 09.03. 

Înaintat 

recurs 

 

Data 

ședinței 

 În 

procedură 



   

107 

 

 

privind  încasarea 

datoriei din 

contul IPNA în 

beneficiul 

Termoelectrica   

S.A.  

 

2016) urmează a 

fi stabilită 

25. Paulencu 

Ioan 

AO 

Societate

a 

Culturală 

„Ioan 

Paulencu

-Salvați 

Folclorul

” 

IPNA  Recunoaşterea 

dreptului de 

autor, constatarea 

încălcării 

dreptului de 

autor, obligarea 

transmiterii 

materialelor 

filmate, 

interzicerea 

publicării 

filmului, 

încasarea 

prejudiciului 

moral şi material, 

a cheltuielilor de 

judecată 

Paulencu Ioan: 

Prej. material: 

195 923 lei, 

Prej. moral: 

900 000 lei, 

AO Societatea 

Culturală: 

Prej. material: 

51501,50 lei 

 

Judecătoria 

Chișinău 

 

25.01.2018 

 

  În 

procedură 

 Contenci

os 

administr
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ativ 

26. IPNA Inspectora

tul de Stat 

al Muncii 

 Anularea actului 

administrativ 

Procesul verbal 

privind 

constatarea 

calculării 

incorecte a 

vechimii în 

muncă la 

reducerea 

statelor de 

personal 

 ISM a 

anulat din 

oficiu 

procesul 

verbal, 

IPNA a 

renunțat la 

acțiune 

 

(Încheierea 

din 11.04. 

2017)  

  Finisat 

27. IPNA Inspectora

tul de Stat 

al Muncii  

 Contestarea 

actului 

administrativ: 

procesul verbal al 

Inspectoratului de 

Stat al Muncii 

privind 

cercetarea 

accidentului de 

muncă mortal nr. 

C-2017-PVA-31 

din 19.06.2017 

 Judecătoria 

Chișinău 

 

29.01.2018 

  În 

procedură 

28. IPNA Consiliul 

pentru 

 Anulaerea actului 

administrativ: 

 Judecătoria 

Chișinău 
  În 

procedură 
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prevenirea 

şi 

eliminarea 

 

discrimină

rii şi 

asigurarea 

egalităţii 

Decizia din 

03.10.2017 prin 

care s-a constatat 

refuzul IPNA în 

acomodarea 

rezonabilă a 

locului de muncă 

și discriminarea 

pe criteriu de 

dizabilitate 

 

21.02.2018 

 Litigii de 

muncă 

        

29. Lupaşcu 

Livia 

I 

IPNA  Anulare ordin cu 

privire la 

sancţionarea 

disciplinară, 

încasare 

prejudiciu moral 

şi cheltuieli de 

judecată 

Prejudiciu 

moral: 

100 000 lei, 

Asist juridică: 

4 000 lei 

Acţiunea 

respinsă ca 

neînteme-

iată 

 

(hotărîrea 

din 01.04. 

2016) 

Apelul 

înaintat de 

Lupaşcu 

Livia 

respins 

 

(Decizia 

din 23.03. 

2017) 

Recursul 

Lupaşcu 

Livia 

declarat 

inadmisi

bil 

Încheiere 

din 

04.10. 

2017 

Finisat 

30. Lupaşcu 

Livia 

II 

IPNA  Anulare ordin cu 

privire la 

sancţionarea 

disciplinară, 

încasare 

Prejudiciu 

moral: 

100 000 lei 

Asist juridică: 

4 000 lei 

Acţiunea 

admisă 

parţial.  

S-a hotărît 

anularea 

Apelul 

IPNA 

admis. 

Hotărârea 

din 

Recursul 

înaintat 

de 

Lupaşcu 

Livia 

Finisat 
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prejudiciu moral 

şi cheltuieli de 

judecată 

ordinului, 

încasarea 

cheltuieli-

lor de 

judecată în 

mărime de 

4000 lei, în 

rest – 

respins. 

 

(Hotărîrea 

din 06.07. 

2016)  

06.07.201

6 casată 

integral 

 

(Decizia 

din 04.05. 

2017) 

declarat 

inadmisi-

bil 

Încheiere 

din 

18.10. 

2017 

31. Lupaşcu 

Livia 

III 

IPNA  Anularea 

ordinului de 

concediere, 

restabilire în 

funcţie, încasare 

salariu, a 

penalităţii, 

prejudiciului 

moral şi a 

cheltuielilor de 

judecată 

Salariul pentru 

absenţa forţată, 

Prej moral: 

3 salarii medii 

Acţiunea 

admisă 

parţial. 

S-a anulat 

ordinul de 

concediere, 

s-a dispus 

restabilirea 

Liviei 

Lupașcu în 

funcție, s-a 

încasat: 

Salariul: 

98814,65 

IPNA a 

depus apel 

 

Data 

ședinței 

urmează a 

fi stabilită 

 În 

procedură 
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lei,  

Prej. moral: 

5178,52 lei, 

Taxa: 

3264,44 lei 

(Hotărîrea 

din 15.12. 

2017) 

32. Lupașcu 

Livia IV 

IPNA  Constatarea 

discriminării, 

încasarea 

prejudiciului 

moral și 

cheltuielilor de 

judecată 

 

Prej. moral: 

200000,00 lei, 

Asistența jur.: 

5000,00 lei 

Judecătoria 

Chișinău 

 

21.03.2018 

  În 

procedură 

33. Gudima 

Ion 

IPNA  Anularea 

ordinului de 

concediere, 

restabilire în 

funcţie, încasare 

salariu, a 

penalităţii, 

prejudiciului 

moral şi a 

cheltuielilor de 

judecată 

Salariul pentru 

absenţa forţată, 

Prej moral:  

3 salarii medii 

Judecătoria 

Chișinău 

 

07.02.2018 

  În 

procedură 



   

112 

 

 

 

34. Stefoglu 

Cornelia 

IPNA  Anularea pct. 2 al 

ordinului privind 

aplicarea 

sancțiunii 

disciplinare, 

încasarea 

prejudiciului 

moral 

Prej. moral: 

20000 lei  

Asistența jur.: 

4000 lei 

 

S-a încasat: 

Prejudiciu 

moral 

 5000 lei, 

Asistența 

jur.: 

4000 lei  

 

(Hotărîrea 

din 01.02. 

2017) 

 

Apelul 

IPNA 

restituit 

 

 

(Încheiere 

din 07.12. 

2017) 

   

IPNA a 

înaintat 

recurs 

 

Data 

ședinței 

urmează 

a fi 

stabilită 

 

În 

procedură 

35. Stefoglu 

Cornelia 

IPNA  Anularea 

ordinului privind 

aplicarea 

sancțiunii 

disciplinare, 

încasarea 

prejudiciului 

moral și cheltuieli 

de asistență 

juridică 

 

Prej. moral: 

9000 lei  

Asistența jur.: 

4000 lei 

 

Părțile au 

încheiat 

tranzacție 

de 

împăcare.  

 

(Încheierea 

din 21.03. 

2017) 

 

 

  Finisat 

36. IPNA Tăbîrţă 

Victor 

 Încasarea sumei, 

a dobînzii de 

întîrziere şi a 

Datoria:  

19 086,14 lei, 

Dobînda:  

Acțiune 

respinsă 

 

Apelul 

IPNA 

respins 

Urmează 

a fi 

înaintat 

În 

procedură 
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cheltuielilor de 

judecată 

5 923,24 lei, 

Taxa de stat: 

750 lei 

 

 

(Hotărîrea 

din 07.04. 

2017) 

 

(Decizia 

din 12.12.                                     

2017) 

recurs, 

după 

redactare

a 

deciziei 

integrale 

 

37. Tăbîrţă 

Victor 

IPNA  Anularea 

ordinului de 

concediere, 

restabilire în 

funcţie, încasare 

salariu, a 

penalităţii, 

prejudiciului 

moral şi a 

cheltuielilor de 

judecată 

Prej moral: 

 3 salarii medii 

Acțiune 

admisă. 

S-a anulat 

ordinul cu 

privire la 

concediere, 

s-a încasat: 

 Salariu: 

pentruperio

ada martie 

2016 – 

05.06.2017  

Prej. moral: 

10000 lei, 

Asistența 

jur.: 

5000,00 lei, 

În locul 

restabilirii: 

18252,21 

S-au 

respins 

Apelurile 

IPNA și 

Tăbîrţă 

Victor 

 

(Decizia 

din 12.12. 

2017)  

Urmează 

a fi 

înaintat 

recurs, 

după 

redactare

a 

deciziei 

integrale 

În 

procedură 
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lei 

(Hotărîrea 

din 05.06. 

2017) 

 Insolvabi

li-tate 

        

38. IPNA Admedia-

M 

SRL 

 Încasarea datoriei 

pentru servicii, 

penalităţii, 

dobînzii de 

întîrziere, taxei de 

stat 

Datoria:  

200 549,08 lei 

Penalitatea : 

 51 303,68 lei 

Dobînda: 

9 609,87 lei 

Taxa de stat: 

7 843,86 lei 

Acţiunea 

admisă 

integral 

 

(Hotărîrea 

din 20.07.\ 

2016) 

Intentat 

proces de 

insolvabili

tate 

 

Validată 

creanța 

IPNA în 

sumă de 

269 426,4

9 lei 

 

29.01. 

2018 

 

 În 

procedură 

 

Etapa 

validării 

popririi 

39. IPNA Sah&Co-

Invest 

SRL 

 Încasarea datoriei 

pentru servicii, 

penalităţii, 

cheltuieli de 

judecată 

Datoria: 

10 542 lei, 

Penalitate: 

3 454,19 lei, 

Taxa de stat: 

419,88 lei 

Acţiunea 

admisă 

 

 (Hotărîrea 

din 05.12. 

2014) 

Înaintată 

cerere de 

validare a 

cre-  

anțelor 

 

 În 

procedură 
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10.05. 

2017 

 

40. IPNA Next ADV 

SRL 

 Încasarea datoriei 

pentru servicii, 

penalităţii, taxei 

de stat 

Datoria :  

28 323,61 lei, 

Penalitate: 

3 795,36 lei, 

Taxa de stat: 

945,21 lei 

 

Acţiunea 

admisă 

parţial 

S-a încasat: 

 Datoria:   

28 323,61 

lei, 

Penalitate:  

3 183,56 

lei, 

Taxa de 

stat: 945,21 

lei 

 (Hotărîrea 

din 27.04. 

2015) 

Admisă 

cererea 

introducti

vă privind 

intentarea 

procesului 

de 

insolvabili

tateValoar

ea 

creanțelor  

33 307,38 

lei  

 

(Hotărîrea 

din 24.11. 

2016) 

22.02.18 

 În 

procedură 

 

Etapa 

popririi 

41. IPNA Medianet 

Grup 

SRL 

 Încasarea datoriei 

pentru ocațiune, 

penalităţii, a 

dobînzii de 

întîrziere, a taxei 

de stat, rezilierea 

Datoria: 

7067,30 lei 

Penalităţi: 

5 133,65 lei, 

Dobînda: 

1 407,05 lei, 

 Admisă 

cerere de 

validare a 

crean- 

țelor 

 

 În 

procedură 

 

Etapa 

distribuirii 

masei 
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contractului de 

locaţiune, 

evacuarea forţată 

Taxa de stat: 

408,24 lei 

Valoarea: 

15 895,28 

lei 

debitoare 

42. IPNA Allover 

Distributio

n SRL 

 Încasarea datoriei 

pentru servicii, 

penalităţii, taxei 

de stat 

Datoria: 

5 068,80 lei, 

Penalitatea: 

23 040 lei, 

Taxa: 

843,26 lei 

Acţiunea 

admisă 

parţial 

Încasat 

datoria –  

5 068,80 

lei, 

penalitatea 

– 912,38 

lei,  

Taxa de 

stat: 

 270 lei 

(Hotărîrea 

din 08.04. 

2015) 

Admisă 

cererea 

introducti

vă privind 

intentarea 

procesului 

de 

insolvabili

tateValoar

ea 

creanțelor  

7 106,18 

lei  

 

(Hotărîrea 

din 07.03. 

2017) 

01.03. 

2018 

 

 În 

procedură 

 

Urmează 

atragerea la 

răspundere 

subsidiară 

43. IPNA SM-Art 

Media 

SRL 

 Încasarea datoriei 

pentru servicii, 

penalităţii, taxei 

de stat 

Datoria :  

44 141,51 lei, 

Penalitate: 

15 890,94 lei, 

Acţiunea 

admisă 

 

(Hotărîrea 

Curtea de 

Apel 

Chişinău, 

procedura 

 În 

procedură 
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Taxa de stat: 

1 800 lei 

din 08.04. 

2015) 

de 

insolvabili

=tate 

 

23.01. 

2018 

44. IPNA Neo 

Mansarde 

SRL 

 Încasarea datoriei 

pentru servicii, 

penalităţii, 

cheltuieli de 

judecată 

Datorie: 

6 000 lei, 

Penalitate: 

2 160 lei, 

Taxa de stat: 

270 lei 

 Intentat 

proces de 

insolvabili

tate 

Validată 

creanța 

IPNA în 

sumă de 

8 160,00 

lei 

09.02. 

2018 

 În 

procedură 

45. IPNA ALIT SRL  Încasarea datoriei 

pentru locațiune 

şi taxei de stat 

Datoria: 

879,90 lei, 

Taxa de 

stat:270 lei 

Acţiunea 

admisă 

 

 (Hotărîrea 

din 09.03. 

2016) 

Intentat 

proces de 

insolvabili

tate 

Admisă 

cererea de 

repunere 

în termen 

a IPNA 

 În 

procedură 
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Stabilită 

ședință 

pentru 

validarea 

creanțelor 

la 01.02. 

2018 

46. IPNA AFG 

Medextran

s SRL 

 Încasarea datoriei 

pentru locațiune, 

penalităţii, taxei 

de stat 

Datoria: 

32 613,18 lei, 

Penalitatea: 

12 726,39 lei, 

Taxa: 

1 360,21 lei 

Acţiunea 

admisă 

 

 (Hotărîrea 

din 13.05. 

2015) 

Intentat 

proces de 

insolvabili

tate 

Creanțele 

IPNA 

validate în 

sumă de 

47 564,78 

lei 

 

26.02. 

2018 

 În 

procedură 

47. IPNA AO 

Publicmed

ia 

 Încasarea datoriei 

pentru servicii, 

penalităţii, taxei 

de stat 

Datoria: 

45 300,00 lei, 

Penalitatea: 

28 170,00 lei, 

Taxa: 

2 204,00 lei 

 Intentat 

proces de 

insolvabili

tate 

Creanțele 

IPNA 

validate în 

 În 

procedură 
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sumă de 

74 690,90 

lei, iar 

983,10 lei 

încasați 

prin 

intermedi-

ul 

executoru-

lui 

judecăto-

resc 

23.01. 

2018 

 

 

 

VI.    SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 

În perioada de referinţă, relaţiile internaţionale ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) au fost dezvoltate şi 

consolidate prin crearea de noi parteneriate, negocierea de noi acorduri de colaborare, realizarea activităţilor de protocol în 

cadrul vizitelor la Companie a unor delegaţii străine, şi asigurarea menţinerii legăturii cu organizaţiile internaţionale, în care 

Compania „TeleradioMoldova” are statut de membru cu drepturi depline. În particular, menţionăm evoluţia colaborării IPNA 

Compania „TeleradioMoldova” cu Deutsche Welle. Parteneriatul instituţiilor durează de 13 ani, însă datorită negocierilor din 

cadrul vizitei la Chişinău a dlui F.Slavkovic, directorul executiv al Departamentului Distribuire prin Europa, s-a convenit asupra 

creşterii numărului de emisiuni DW difuzate pe TV Moldova 1 şi TV Moldova 2. Totodată, relațiile de cooperare cu Uniunea 

Europeană de Radiodifuziune au cunoscut un nivel înalt, datorită participării la sesiunile Asambleei Generale și invitației 

consultantului senior al UER, Boris Bergant. Scopul vizitei acestuia a fost susţinerea radiodifuzorului public în procesul de 
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reformare şi documentarea despre modificările legislative de amendare a Codului Audiovizualului. În cadrul discuţiilor cu 

administrația TRM, accentul a fost pus pe problemele cu care se confruntă compania în asigurarea misiunii de radiodifuzor 

public. Președinta TRM Olga Bordeianu a evocat necesitatea stringentă de digitalizare a procesului de producţie, conservarea 

arhivei video până la digitalizare, şi, în prim plan, finanţarea corespunzătoare a activităţii TRM. Expertul a înaintat unele 

recomandări, reieşind din experienţa UER, care a asistat transformările tuturor radiodifuzorilor publici europeni. Totodată a 

menţionat importanţa convergenţei media, care este un proces implementat la ora actuală de toţi radiodifuzorii publici europeni. 

O eventuală separare a radiodifuziunii şi televiziunii ar face mai dificil, dacă nu imposibil, acest proces caracteristic timpurilor şi 

tendinţelor actuale. În decursul vizitei expertul UER s-a întâlnit cu membrii Consiliului de Observatori (CO) şi au discutat despre 

activitatea radiodifuzorului public. Membrii CO au adresat întrebări expertului pentru a afla mai multe din experienţa altor state 

europene, care au trecut prin perioada de tranziţie şi care au obţinut succese în îndeplinirea misiunii publice. B.Bergant a 

prezentat câteva exemple din experienţa Georgiei, Macedoniei, Sloveniei, care pot fi la fel implementate în Republica Moldova, 

îndeosebi în domeniile de finanţare a radiodifuzorului public, digitalizarea procesului de producţie şi crearea de canale tematice 

TV şi radio. Prin participarea în cadrul sesiunilor Asambleei Generale, TRM a reușit să inițieze noi parteneriate și să intensifice 

relațiile de cooperare cu radiodifuzorii publici europeni. La sesiunile din Dublin, Irlanda a fost supusă votului modalitatea de 

reformare a UER prin schimbarea structurii și sferei de activitate. Așteptările membrilor UER sunt în creștere, dorind ca 

asociația să fie mai agilă și să reacționeze la nevoile lor, să rămână cea mai influentă voce și promotor al serviciilor publice de 

radiodifuziune, să continue să dobândească cele mai relevante drepturi sportive, să faciliteze schimburile de știri și muzică și 

altele. Astfel, experții UER în colaborare cu consultanți juridici au elaborat 3 opțiuni de dezvoltare strategică a UER. Opțiunea 1 

include o îmbunătățire a stării actuale, fără schimbări esențiale. Obiectivul opțiunii 2 este sporirea rolurilor și responsabilităților 

Consiliului Operațional pentru a deveni un consiliu de supraveghere cu mai multe autorităţi. Opțiunea 3 prevede transferul 

serviciilor comerciale către o filială deținută integral de UER. Ulterior, după o consultanță juridică suplimentară, acest model a 

fost ușor modificat, devenind modelul 3+. Refocalizarea serviciilor pentru membri și găsirea de noi modalități de creștere a 

valorii vor reprezenta piatra de temelie a unei strategii ample, atât în plan intern, cât și în perspectivă. Furnizarea de știri de înaltă 

calitate, independente, reprezintă esența misiunii serviciilor publice ale audiovizualului. Totuși, departamentele de știri se 

confruntă cu o multitudine de provocări, iar modul în care acestea le vor aborda va fi cheia supraviețuirii radiodifuzorilor publici 

și, fără îndoială, însuși viitorul democrației în sine. Pentru a sprijini membrii în această perioadă de tranziție, UER lansează o 

nouă inițiativă de susținere a radiodifuzorilor publici. Inițiativa Jurnalismul de Calitate a fost lansată în cadrul Asambleei 
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Generale cu publicarea unui nou raport, care abordează provocările cu care se confruntă radiodifuzorii publici în domeniul 

redefinirii și repoziționării ofertei de știri pentru diverse segmente de public și explorează modul în care membrii din întreaga 

Europă se adaptează schimbării. În cadrul sesiunilor Asambleei Generale, UER a devenit partener la o platformă, concepută 

pentru a urmări presupusele încălcări ale libertății presei în statele membre, înființată de Consiliul Europei pentru a proteja 

jurnalismul și jurnaliștii. UER este cea de-a unsprezecea organizație ce se alătură platformei care permite partenerilor să emită 

alerte cu privire la amenințările la adresa libertății presei. Odată ce alertele sunt emise, acestea sunt trimise autorităților țării în 

cauză și diferitor instituții ale Consiliului Europei. Instituțiile pot reacționa în mod public sau să înceapă un dialog cu autoritățile 

cu privire la problemă. Ulterior, răspunsurile statelor membre și acțiunile de urmărire întreprinse de către diferitele instituții sunt 

postate pe platformă. O altă sesiune a Asambleei Generale a UER a avut loc în Geneva, Elveția. În agendă au fost incluse discuţii 

privind noua structură a UER, modificarea Statutului UER și strategia de achiziționare a drepturilor de difuzare a evenimentelor 

sportive, ş. a. În cadrul asambleei, a fost supusă votului acceptarea a doi noi membri. Israelul a creat o instituție mediatică cu 

statut de radiodifuzor public, IPBC. S-a propus ca discuțiile privind acceptarea acestuia ca membru activ al UER să fie 

suspendate până în iunie 2018, când vor fi reluate în cadrul Asambleei Generale de vară. În cadrul aceleași sesiuni, postul Radio 

Național din China a fost acceptat ca membru asociat al UER în concordanță cu articolul 3.14 din Statutul UER. Totodată, s-a 

adus la cunoștința participanților despre intenția a patru membri activi de a părăsi organizația, și anume, Canal+, TF1, CLT, și 

Channel 4. În cadrul sesiunilor anterioare a Asambleei Generale s-a aprobat modalitatea de reformare a UER prin schimbarea 

structurii și sferei de activitate. Membrii UER au aprobat opțiunea 3+, care prevedea transferul serviciilor comerciale către o 

filială deținută integral de UER. În contextul dat, a fost supusă discuției aprobarea noii structuri subsidiare (Servicii Media 

Eurovision) cu transferul de active și responsabilități relevante. Totodată s-a supus votului modificarea Statutului UER, prin 

introducerea prevederii ca deciziile Asambleei Generale să fie aprobate cu 2/3 din totalul membrilor prezenți. La sfârșitul 

adunării s-au supus votului aprobarea noii subdiviziuni a UER și schimbarea statutului. Cu majoritatea voturilor a fost aprobată 

noua subdiviziune și a fost respinsă modificarea statutului. Următoarea întrunire va fi organizată la Tirana, Albania în perioada 

28-29 iunie 2018. Activitățile de parteneriat și colaborare a TRM s-au manifestat și prin prezența activă în cadrul conferințelor 

internaționale în domeniul mass-media. Un exemplu este participarea la conferinţa organizată de Asociaţia pentru Dezvoltare şi 

Cooperare (ADC) cu genericul „Cum atragem investiţiile străine în spaţiul media al Republicii Moldova prin intermediul 

legislaţiei moderne”. Evenimentul a reunit în aceeaşi sală majoritatea actorilor naţionali implicaţi în dezvoltarea mass-media din 

Republica Moldova, printre care reprezentanţi ale organelor legislative şi executive naţionale, precum şi 18 experţi internaţionali 



   

122 

 

 

în domeniul mass-media și producției de film. Conferinţa a fost organizată în contextul activității Grupului de lucru privind 

perfecționarea legislației mass-media, cu scopul de a discuta problemele existente în domeniul mass-media în Republica 

Moldova, identifica oportunităţile de dezvoltare şi crea un set de recomandări care să contribuie benefic la modificarea legislaţiei 

şi regulamentelor mass-media, contribuind astfel la creşterea capacităţilor de producţie TV şi film. În anul de referinţă, a fost 

posibilă participarea Preşedintei Companiei la Forumul Internațional Media KYIV Media Week, eveniment ce a avut loc la 18-

22 septembrie 2017, la Kiev, Ucraina. La acest eveniment participă anual radiodifuzori publici și privați, grupuri media, 

studiouri de producţie, reprezentanți ai societății civile,ș.a. La ediţia din acest an, printre participanţi sunt reprezentanţi și actori 

cheie din sfera mediatică din Ucraina, Rusia, Kazahstan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Statele Baltice. Unul dintre 

subiectele abordate în cadrul acestui forum a fost “Industria de producţie din Ucraina şi Moldova: schimbul de experienţă şi de 

descoperire a oportunităţilor de cooperare în domeniul legislativ aflat în evoluţie”. Principalele subiecte ale discuţie au fost 

mediul mediatic din Republica Moldova şi Ucraina, impactul reglementării noilor media în crearea de oportunităţi pe piaţa 

mediatică și descoperirea oportunităţilor de cooperare dintre radiodifuzori şi studiourile de producţie la nivel naţional. Totodată, 

s-a discutat la subiectul cooperării bilaterale dintre cele două țări, inclusiv coproducțiile, distribuția de conținut media, lansarea 

de programe educaționale comune, dinamica dezvoltării industriei cinematografice și a sectorului media ș.a. Forumul și Masa 

Rotundă a fost o posibilitate unică de a conecta direct cineaștii, companiile media, studiourile de producție, societatea civilă, 

instituțiile de stat, de a identifica inițiative de colaborare cu Ucraina și alte țări din regiune, de a atrage eventuale investiții în 

mass-media și de a crea noi oportunități pe piața mediatică. Compania “Teleradio-Moldova” a fost reprezentată şi de directorii 

de radiodifuziune şi televiziune la unele evenimente cu rezonanţă internaţională. Veaceslav Gheorghişenco, Directorul 

Radiodifuziunii a efectuat o vizită de informare în cadrul unui grup de reprezentanţi mass-media la sediul NATO din Bruxelles, 

în perioada 12-14 septembrie 2017. La această întâlnire au participat oficiali NATO, punându-se accent în cadrul discuţiilor pe 

dezvoltarea proiectelor sociale, umanitare şi bună vecinătate. În acest context s-a menţionat că colaborarea NATO cu Republica 

Moldova se bazează pe deschiderea ambelor părţi şi toate au ca punct de pornire adresarea sau iniţierea unor proiecte din partea 

părţii moldoveneşti. Printre invitaţi a fost şi Ambasadorul României la NATO Stelian Stoian, care a accentuat rolul NATO în 

implementarea unor proiecte de importanţă majoră. Totodată, în cadrul acestei vizite, a avut loc întâlnirea cu Iurie Reniţă, 

ambasadorul Republicii Moldova în Regatul Belgia, care a evidenţiat operativitatea şi corectitudinea postului Radio Moldova în 

relatarea evenimentelor. Cu scopul intensificării relațiilor de colaborare și promovare a patrimoniului cultural mondial, în 

ianuarie și septembrie 2017, TRM a organizat două ediții a Festivalului Internaţional de Muzică Do Major. În cadrul fiecrărei 
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ediții a festivalului au avut loc 5 concerte susţinute de Orchestra Simfonică Naţională a Companiei Publice „Teleradio-Moldova” 

cu concursul dirijorilor Dieter Schwartz (Germania), John Cuk (SUA), Susan Bailey Robinson (SUA) şi Howie Ching 

(Taiwan/Canada). Un festival internaţional de muzică clasică este o oportunitate deosebită pentru publicul radiodifuzorului 

public de a audia creaţiile marilor compozitori. În calitate de organizator, TRM și-a propus să difuzeze muzica clasică 

europeană, dar şi să se promoveze în lume prin intermediul colaborării cu dirijorii cu renume internaţional şi promovării 

creaţiilor simfonice şi camerale ale compozitorilor din Republica Moldova. Totodată, unul din obiectivele principale este 

educarea tinerei generaţii în vederea cunoaşterii patrimoniului cultural al umanităţii. O confirmare a prezenței produselor TRM 

peste hotare sunt scrisorile primite de la radioascultători și amatorii de captare a semnalelor radio. Astfel, scrisorile primite au 

avut expeditori din Spania, Belgia, Olanda, Austria, Germania, Danemarca, Norvegia, Federaţia Rusă, Finlanda, Brazilia. 

Concluzionând, în perioada de referinţă, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor TRM cu partenerii internaţionali s-a axat pe 

consolidarea relaţiilor cu actualii parteneri şi iniţierea de noi colaborări cu instituţiile mass-media şi organizaţii internaţionale, 

proces care urmează să fie continuat în anul 2018. A. Întâlnirea cu publicul În anul de referință, IPNA Compania ”Teleradio-

Moldova” a organizat trei vizite și întâlniri în satul Colibaşi, raionul Cahul, satul Baraboi, raionul Donduşeni și satul Ciuciulia, 

raionul Hânceşti cu scopul întâlnirii cu radioascultătorii şi organizarea unui concert cu participarea interpreţilor de muzică uşoară 

şi populară. Totodată, în cadrul vizitelor a a avut loc chestionarea publicului cu privire la programele radio și TV. Sondajul se 

efectuează în baza unui chestionar care include întrebări despre conținutul produselor audiovizuale ale tuturor posturilor radio și 

TV ale TRM. O altă întâlnire cu publicul a avut loc la sediul TV Moldova 1, fiind organizată o vizită de studiu pentru studenţii 

de la Departamentul Multimedia de la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova, de la specialităţile 

de creaţie, producători şi manageri pentru industria filmului şi televiziunii. Vizita a început cu o excursie la Muzeul TV unde 

V.Ernu, manager principal în Departamentul Producţie TV, a făcut o mică incursiune în istoria Televiziunii Naţionale, după care 

I.Coroban, șefa Departamentului achiziţii audiovizuale le-a povestit despre procedura de achiziţie a programelor TV. Formare 

continuă pentru angajații Companiei ”Telerado-Moldova” În anul 2017 a fost creat Centrul de instruire continuă ca o 

subdiviziune în cadrul TRM în scopul instruirii şi calificării salariaților TRM, perfecţionării profesionale continue a acestora. 

Centrul de instruire continuă va contribui la îmbunătățirea cuantificabilă a profesionalismului și a competențelor salariaților 

TRM. Eficiența activității acestuia se va regăsi în calitatea superioară a produselor mediatice ale TRM. În anul de referință, 

instruirea personalului TRM a avut loc datorită suportului financiar și logistic extern. Astfel, în luna septembrie, angajații IPNA 

Companiei ”Teleradio-Moldova” au avut posibilitatea de a participa la trainingurile in-house cu tema „Planificarea şi realizarea 
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documentarelor TV/radio la tema integrării europene”, formator fiind Deborah Wilson David, Director al Școlii de Jurnalism din 

cadrul Universităţii din Lincoln, și Irene Langermann (Germania). Au avut loc sesiuni de instruire cu subiectele ”Training la 

tema integrării europene, inclusiv utilizarea resurselor on-line ale UE în documentarea subiectelor despre problematica 

europeană” și training de instruire a formatorilor interni TRM. În total, 43 de anagajați ai TRM au fost instruiți pe parcursul 

anului 2017. Instruirea angajaților a avut loc nu doar în sediul TRM. Eduard Maciac, correspondent special din redacția 

actualități radio a participat la programul Internaţional de instruire în domeniul mass-media, ediţia a IV-a în Antalya, Turcia în 

perioada 06-16 decembrie 2017. 

 

Pe parcursul anului 2017, Serviciul comunicare şi relaţii internaţionale, a realizat  următoarele activităţi: 

 

1. În domeniul comunicării interne 

 Actualizarea în mod regulat a bazei de date cu informaţii despre salariaţi (nr. de telefon, adrese e-mail). 

 informarea salariaţilor despre festivaluri, instruiri, concursuri internaţionale. 

 colectarea propunerilor salariaţilor întru perfecţionarea comunicării interne. 

 

2.  În domeniul comunicării externe 

 Participarea la întâlnirile dintre producătorii de emisiuni şi publicul ţintă şi realizarea sondajului „Opinia publicului”. 

 Monitorizarea comentariilor, opiniilor, referinţelor, recenziilor despre instituţie. 

 Acordarea răspunsurilor la solicitările telefonice ale publicului. 

 Crearea şi actualizarea bazei de date despre instituţiile cu care colaborează TRM. 

 Scrierea de press release-uri, comunicate de presă. 

 Efectuarea sondajului sociologic cu ocazia organizării întâlnirii cu radioascultătorii.  

 Expedierea scrisorilor către radioascultătorii din Suedia, Germania şi Brazilia, Finlanda, Republica Belarus, Norvegia, 

Austria, Africa de Sud. 

 Perfectarea felicitărilor pentru instituţiile internaţionale şi naţionale cu care colaborează IPNA Compania „Teleradio-

Moldova” cu ocazia sărbătorilor de iarnă.  
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 3. În domeniul relaţiilor internaţionale: 

 Recepţionarea şi expedierea mesajelor către EBU/UER, International Broadcasting Bureau, Media Intelligence Service, 

WOCHIT/EMEA, Business Development, Sportfive International SA, Altair, Prime Entertainment Group. 

 Planificarea vizitei dlui F.Slavkovic, şef al Departamentului distribuire în Europa de est, Deutsche Welle.  

 Organizarea şi planificarea deplasărilor de serviciu la Kiev, Ucraina, Riga, Letonia, Vilnius, Lituania, Tallin, Estonia, 

Praga, Cehia și Sofia, Bulgaria, Geneva, Elveția. 

 Planificarea şi însoţirea delegaţiei de la Uniunea Europeană de Radiodifuziune. 

 Dezvoltarea relaţiilor cu companiile de Radio şi Televiziune din străinătate şi controlul privind executarea acordurilor 

respective de colaborare/parteneriat. 

 

În domeniul cercetării oportunităţilor de finanţare alternativă: 

 Formularea şi descrierea activităților proiectului ”Young women in media”. Aplicarea pentru obținerea de finanțare de la 

Canada Fund for Local Initiatives (CFLI). 

 Întocmirea și expedierea dosarului ”Fortificarea potenţialului mass-media prin intermediul programelor de asistenţă” 

pentru participarea la concursul organizat de Internews, în cadrul proiectului MEDIA-M. 

 Scrierea ofertei de proiect privind ”Producerea și promovarea unui conținut care vizează dezvăluirea dezinformării și 

explicarea propagandei”, în cadrul proiectului finanțat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), în parteneriat cu 

Internews. 

 Aplicarea în cadrul proiectului ”Euroradio Innovation Fund”, finanțat de Uniunea Europeană de Radiodifuziune, pentru 

procurarea un sistem de stocare, păstrare și operare a datelor fondului Patrimoniului Radiodifuziunii Naționale, a datelor 

emisiilor zilnice și arhivelor redacțiilor. 

VII.   SERVICIUL RESURSE UMANE  

La ora actual în instituție activează  741 de salarați.  În urma analizei necesarului de personal al Companiei au fost 

recrutaţi 67 de salariaţi, iar 88 de salariaţi au fost demisionaţi.  Pe  parcursul  anului  2017   147 de salariaţi au fost stimulaţi cu 

premii băneşti şi Diplome.                   



   

126 

 

 

 O prioritate în activitatea Serviciului resurse umane costituie instruirea personalului Companiei. Bunăoară, în perioada 

11-14 septembrie, 4 salariaţi  au urmat  Training-ul:  ”Planificarea , producerea şi realizarea  filmelor documentare în 

Germania”. Un alt grup de salariaţi (3 persoane) au participat la Training-ul privind planificarea şi producerea emisiunilor 

televizate la tema integrării europene (Marea Britanie, 11-13 septembrie). Opt salariaţi de la Radio Moldova au participat la 

Training-ul  (11-15 septembrie) având ca temă realizarea documentarului radio organizat în Casa Radio.   

  La 20 septembrie a  fost organizat Training-ul la tema integrării europene, inclusiv utilizarea resurselor on-line ale UE 

în documentarea subiectelor despre problematica europeană. Trainer: Bianca Toma, director programe, Centrul Român de 

Politici Europene. Au participat 16 salariaţi de la Televiziune.         

 Training-ul la tema integrării europene a avut loc la 21 septembrie cu participarea a 15 salariaţi din subdiviziunile 

radiodifuziunii.                

 Timp de 5 zile (11-15 septembrie) un grup de formatori (11 salariaţi) au participat la Training-ul de instruire a 

formatorilor interni TRM. 

Pe parcursul anului au fost efectuate mai multe  lucrări prevăzute în Fişele de post ale salariaţilor Serviciului resurse 

umane: :                                                                                                                                                                                                        

-  au fost  întocmite 67 de dosare personale ale salariaţilor recrutaţi;                                                                                                                               

-  au fost  întocmite carnete de muncă ale salariaţilor;                                                                                                                                                           

-  în scopul economisirii surselor financiare au fost perfectate 274 legitimaţii de serviciu pentru salariaţii Companiei, precum și 

alte acte pentru salariaţi;                                                                                                                                                                                                                         

-  în conformitate cu prevederile actelor naţionale  am pregătit şi expediatdări de seamă (Departamentul de Statistică, Agenţia 

resurse materiale, Departamentul militar, etc.)                                                                                                                                                              

-  zilnic eliberăm salariaţilor , foştilor salariaţi acte: copii de ordine- angajari- concedieri, ş.a.;                                                                            

-  au fost prelucrate dosare pentru Arhivă;                                                                                                                                                                                     

-  anual prelucrăm sute de dosare pentru  transmiterea lor în Arhiva Naţională a RM;                                                                                        

-  pregătim acte cu privire la stabilirea pensiei de vârstă;                                                                                                                                                               

-  înregistrăm şi completăm certificatele de concedii medicale ale salariaţilor. 
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VII.     DEPARTAMENTUL LOGISTICĂ 

 

          În  2017 activitatea departamentului logistică a fost planificată în conformitate cu caietul de sarcini și a măsurilor îndreptate 

spre întreținerea, deservirea, profilaxia și reparația curenta a utilajului exploatat  (rețelele inginerești-comunale, nodurile tehnico-

sanitare, sistemele centralizate de climatizare a aerului din studiouri, climatizatoarelor de tip casnic din birourile de serviciu, etc.). 

          În perioada de referință, în conformitate cu atribuțiile de serviciu, serviciile departamentului, în  conlucrare cu serviciul 

contabilitate, sectorul planificare și control, serviciul aprovizionare, depozitul și alte subdiviziuni ale Companiei,  au contribuit la 

buna desfășurare a diferitor evenimente, conferințe, întruniri, emisiuni radio și TV  (Ziua Radioului, Ziua Televiziunii, Ziua 

Copilului, Anul Nou, Radioabonament, Eurowision, etc.).  

          Angajații departamentului au fost instruiți în domeniul securității și sănătății în muncă, securitatea antiincendiară, 

securitatea electrică, acordarea primului ajutor. 

          Au fost întreprinse măsuri pentru  folosirea rațională a mijloacelor de uz gospodăresc, economisirea apei, a energiei 

electrice și termice. 

 

1. Grupul Operativ 

    Activitatea grupului operativ în anul 2017 s-a desfășurat în conformitate cu sarcinile planificate, fiind orientate spre 

întreținerea, deservirea, profilaxia și reparația curenta a utilajului exploatat  (rețelele inginerești-comunale, nodurile tehnico-

sanitare, sistemele centralizate de condiționare a aerului din studiouri,  climatizatoarele de tip casnic din birourile de serviciu, etc.). 

Lucrările au fost executate în mare parte cu forțele angajaților secției, precum și de către specialiști în domenii din exteriorul 

Companiei, în baza contractelor de prestare a serviciilor din exterior. 

  

    Prin prestarea serviciilor din exterior în baza contractelor s-a realizat : 

 Spălarea și testarea hidraulica a rețelelor termice in vederea pregătirii acestora pentru sezonul de încălzire 2017-2018; 

     Verificarea metrologica a dispozitivelor de evidentă și consum a energiei termice și a aparatajului de măsurare , etc. 

      În perioada lunii august a fost renovată aripa stângă a traseului de termoficare din blocul  administrativ TV, fiind instalate 

țevi de polipropilenă.  
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     A fost reparat  acoperișul studioului 450 situat în Casa Radio. 

     A fost efectuată curățarea hidraulica a rețelelor menajere cu amplasare exterioară, aflate la balanța Companiei. 

     A fost stabilit și realizat în totalitate planul de profilaxie și reparație a climatizatoarelor la TV și CR  (reieșind din prioritățile 

procesului de producere) . 

 Paralel cu lucrările menționate, cu forțele proprii, de comun acord cu specialiștii sectorului energetic, s-au efectuat lucrări de 

reparație și profilaxie curenta, trimestriala și anuala, a utilajului electric aflat in procesul de funcționalitate  al sistemulor de 

aprovizionare cu apă potabilă și de termoficare. 

 A fost efectuată izolarea termică cu vată minerală a reţelelor de termoficare - 25m. 

     Au fost curățate căminele rețelelor menajere extrabloc și 18 fântâni de canalizare pe teritoriul TV și CR. 

     Pe parcursul anului a fost realizată în totalitate  profilaxia elementelor de etanșare a rețelelor de apă și căldură (funcționale) 

în fântâni, puncte termice, camere termice, încăperi. 

    A fost efectuată reparația rețelelor pluviale intrabloc cu aplicarea bandajelor și curățarea captoarelor rețelelor pluviale . 

    A fost schimbată țeava de apă la fântâna principală din teritoriul TV. 

    Au fost menținute zilnic nodurile  tehnico-sanitare în stare funcțională satisfăcătoare, s-a efectuat reparația utilajului tehnico-

sanitar defectat ; 

    În perioada sezonului de termoficare 2016-2017, în scop de economisire a surselor financiare, s-a menținut regimul optim de 

temperatură în birourile de serviciu și studiourile Companiei. 

În fiecare trimestru au fost  efectuate lucrări de salubrizare si asanare a încăperilor și teritoriului Companiei. 

        

Reparații: 

- a fost efectuată reparaţia cosmetică a coridorului etajului unu al ST-1 TV, salonul de machiaj, biroul 40, biroul 31, biroul 39.              

În clădirea blocului administrativ TV s-a efectuat reparația biroului directorului TV, biroului 508, biroului 505, acoperișul 

garajului  anexat la blocul administrativ TV.               



   

129 

 

 

 Cu puterile proprii în partea din spate a clădirii studioului unu a fost construită o porțiune de 6 metri de gard.   La 

Centrul tehnic TV s-a  efectuat reparaţia cosmetică a scărilor, a birourilor 307, 308, 407, 408, 409.    La Casa 

Radio au fost confecționate și instalate două uși de metal, una - la ieșirea de rezervă din subsolul cazangeriei și alta - la ieșirea de 

rezervă din partea din spate a studioului 405, a fost reparat biroul directorului radio, de asemenea au fost efectuate și alte lucrări 

neplanificate. 

 

Sectorul transport auto  

 

În conformitate cu Regulamentul Sectorului transport auto şi ordinele Companiei, principalele sarcini ale 

subdiviziunii sunt: 
 

1.    Asigurarea, în conformitate cu sarcinile stabilite, cu mijloace de transport auto a tuturor subdiviziunilor Companiei, pentru o 

buna desfășurare a întregului proces de producere.  

2.   Procurarea pieselor de schimb si a consumabilelor necesare pentru deservirea, reparația şi întreţinerea parcului auto al 

Companiei într-o stare bună de funcţionare, în condiţii depline de siguranţă în conformitate legislaţia în vigoare. 

3.   Asigurarea încadrării în normele şi normativele de consum stabilite, optimizarea cheltuielilor legate de transport.  

      Pentru îndeplinirea sarcinilor funcţionale sectorul dispune în total de 44 unităţi de transport,  din care următoarele cinci 

unități de transport:  

      URAL 43203 a/f 1991, n/î CBW 599, pe caroserie este instalat un generator de producere a curentului electric care nu 

funcționează. În alte scopuri această unitate de transport în Companie nu poate fi utilizată, are un consum enorm de combustibil, 

necesită reutilare, nu  are sens să se facă investiții. 

       KAMAZ –5320 a/f 1989, n/î CBW 346 (PTS) are un consum enorm de combustibil, nu este implicat în deservirea 

subdiviziunilor Companiei nu are sens să se facă investiții.   

       SCANIA – R 143 a/f 1992, n/î CLN 637, are instalată   tehnică specială, nu este implicat ăn deservirea subdiviziunilor 

Companiei. 
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       MAN – 12.170F a/f 1988, n/î KAW 437, nu este implicat în deservirea subdiviziunilor Companiei. 

       BMW 523i a/f 1996, n/î CPQ 602, automobilul de serviciu al președintelui Companiei, nu este implicat în deservirea 

subdiviziunilor Companiei.  

11 unități de transport sunt învechite şi defectate, nu se merită să fie  reparate și exploatate în continuare. 

   

Nr.  Marca 
Nr. de 

înmatriculare 

Anul 

producerii 

1 Vaz 21043 C TN 555 1998 

2 Vaz 21043 C GT 756 2001 

3 Vaz 21043 C GT 757 2001 

4 Gaz 31029 C FG 905 1995 

5 Volvo 760 C DL 474 1987 

6 Raf 2203 C CC 176 1988 

7 Zil 431610 C CC 174 1988 

8 Vaz 21120 C IY 141 2002 

9 Uaz 330301 C CC175 1988 

10 Icarus    C BW 360 1985 

11 
Vaz 

21213(Niva) 
C DL 283 1998 

 

Alte 28 unități de transport au fost implicate la deservirea subdiviziunilor Companiei. 

 

Nr. 

d/o 
Modelul 

Nr. de 

înmatriculare 

Anul 

producerii 

Volumul 

motorului /masa 
Tip Serviciul responsabil 

1 BMW 525 C PQ 603 1995 2,5V Autoturism Director RD 

2 Şcoda  Superb C PW 038 2002 1,8 V Autoturism Director TV 

3 VAZ 21150 C PQ 604 2006 1,5 V Autoturism Conform ofertelor 
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4 VAZ 21150 K AA 048 2006 1.5 V Autoturism Conform ofertelor 

5 VAZ 21043 C GT 754 2001 1,4V Autoturism Conform ofertelor 

6 VAZ 21043 C GT 753 2001 1,4 V Autoturism Conform ofertelor 

7 VAZ 2107 C IT 045 2001 1,4 V Autoturism Conform ofertelor 

8 Dacia Logan C MH 439 2007 1,5 V Autoturism Conform ofertelor 

9 Dacia Logan C MH 441 2007 1,5V Autoturism Conform ofertelor 

10 Dacia Logan C MM 726 2007 1.5 V Autoturism Conform ofertelor 

11 Dacia Logan C OG 862 2009 1,4 V Autoturism Conform ofertelor 

12 Dacia Logan C OG 863 2009 1,4 V Autoturism Conform ofertelor 

13 Daewoo Damas C FK 990 1998 0,8V Autoturism Conform ofertelor 

14 Daewoo Matiz C LJ 497 2006 0.8 V Autoturism Conform ofertelor 

15 Daewoo Matiz C LJ 498 2006 0.8V Autoturism Conform ofertelor 

16 Sitroen Evazion C TR 001 1994 2,0 V Autoturism Conform ofertelor 

17 Şcoda Felicia C LA 510 1998 1,6 V Autoturism Conform ofertelor 

18 VW Caravella K AE 439 1997 2,8 V Specială Car mobil TV 

19 

 
Mercedes K AQ 114 2010 21 locuri Microbus 

Conform ofertelor 

20 Avia 21 F C BW 605 1990 Peste 4.300 t Specială 
Car mobil de  

imprimare RD 

21 Kamaz 53214 C BW 359 1987 Peste 15 t Specială Car mobil TV  

22 MAN C MM 764 1992 4,800 t Speciala 
Car mobil de  

imprimare RD 

23 PAZ 33053-07 C LJ 501 2006 21 locuri Autobus Conform ofertelor 

24 Mercedes 1827 C PQ 192 1995 Peste 15 t Specială Car mobil TV 

25 Şcoda Liaz C BW 453 1986 Peste 14 t Specială 
Car mobil de 

 imprimare RD 

26 Dacia MCV C RK 058 2013 1.2 V Autoturism Conform ofertelor 
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27 Dacia Lodgi C RP 187 2013 1.6 V Autoturism Conform ofertelor 

28 Mercedes  814 C PQ 193 1985 7.8 t Specială  Camion 

 

Mijloacele de transport, după durata exploatării, se clasifică în modul următor: 

de la 1până la 5 ani   - 2 

de la 5 până la 10 ani   - 6 

de la 10 până la 20 ani  - 12 

peste 20 ani    - 8 

Pentru a-și desfășura eficient activitatea în anul 2017 sectorul transport a planificat în caietul de sarcini servicii de reparație și 

piese de schimb auto în suma de 223.800 lei. Starea tehnică a automobilelor Companiei este reflectată în tabelul de mai sus în 

coloana ,,anul producerii”,  respectiv din acest motiv toate mijloacele de transport au fost supuse reparaţiilor curente fiind cheltuită 

în total suma de 184 996 lei, din care 37.000 au fost cheltuiți pentru reparația capitală a motorului și înlocuirea altor piese defectate 

ale automobilului de model Dacia Logan, produs în anul 2007, cu n/î CMH 441.  

Fiind efectuate unele calcule, se constată că pe parcursul anului pentru întreținerea în stare funcțională a unui automobil 

Compania a cheltuit în medie circa 5.500 lei. 

 Totodată, este de menționat că unele reparații curente ale unităților de transport au fost efectuate în sectorul de reparaţie a 

transportului auto al Companiei cu puterile proprii, în așa fel fiind economisite din suma planificată circa 38.804 mii lei.  

Pe parcursul anului 2017 în cadrul sectorului au parvenit cca. 1384 de oferte plus 53 programe de lucru săptămânale. În baza 

ofertelor parvenite şi graficului săptămânal de lucru au fost eliberate 4506 foi de parcurs din care, în urma calculelor efectuate, s-a 

stabilit că transportul Companiei în anul 2017 a parcurs 452.817 km, adică cu 7.631 km mai puțin în comparație cu anul 2016 când 

au parcurși 460.448 km. În anul 2017 de servicii de transport cel mai mult au beneficiat următoarele subdiviziuni: 

Actualităţi TV- 319 067 km;  

Actualităţi Radio - 84 704  km; 

În total 403.771 km. 

 diferența de 49.046 kilometri parcurși a revenit altor  subdiviziuni care au îndeplinit sarcini legate de activitatea Companiei.  
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Începând cu anul 2016, ca urmare a înăspririi pe parcurs al controlului din partea persoanelor responsabile din domeniu, se 

atestă o diminuare esențială a cheltuielilor pentru procurarea materialelor necesare la întreținerea unităților de transport. Ea poate fi 

constatată conform  exemplului de mai jos la poziția combustibil, comparând cu anii 2016 -2017. 

         În anul 2015 au fost procurate:  

Benzină A-95   - 28.351 litri 

Motorină                    - 23.892 litri 

Gaz lichefiat     -    9.488 litri  

 

În anul 2016 au fost procurate: 

Benzină A-95   - 23.992 litri 

Motorină           - 17.428 litri 

Gaz lechefiat    - 5483 litri 

 

În anul 2017 au fost procurate următoarele cantităţi de carburanţi: 

              Benzină   - 24.732 litri 

              Motorină     - 15.796 litri 

              Gaz lechefiat - 5363litri 

 

 În comparaţie cu anul 2016 în anul 2017 s-au făcut economii de:  

      Motorină             -  1632 litri 

      Gaz lichefiat       -  120 litri 

 

           La capitolul Benzină A-95  s-au consumat - 23.992 litri și s-a înregistrat o creștere neesențială în comparație cu anul 2016 

cheltuindu-sejustificat cu 740 litri. mai mult  (oferte pentru deplasări la distanțe mai lungi, contrasemnate de către persoanele 

responsabile, kilometraj confirmat prin foi de parcurs).  

   Conform statelor de personal în anul 2017 sectorul dispunea de  30 unităţi (26 conducători auto, 1 lăcătuş, 1 dispecer, 1 

inginer-coordonator, şi 1 specialist principal).  
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   În scopul controlululi strict al cheltuielilor de întreţinere a sectorului transport auto și micşorării acestora propunem: 

- Excluderea treptată din circuit a mijloacelor de transport care au durata de exploatare mai mare de 10 ani; 

- procurarea a cel puţin trei unități de transport de tip Dacia Lodgy cu 7 locuri şi o unitate de tip microbuz (10-15 locuri), care 

ar permite asigurarea la timp si de calitate cu transport a tuturor subdiviziunilor Companiei. 

Având temei cele expuse, considerăm că pe parcursul anului 2017 sectorul transport auto al Companiei s-a isprăvit cu 

sarcinile puse, in conformitate cu prevederile fişelor de post. 

 

1. Sectorul întreținere a imobilelor și teritoriului 

Sectorul întreținere a imobilelor și teritoriului din cadrul Departamentului Logistică în anul 2017 a avut în structura sa 32 de 

unități, dintre care: șef sector – 1 salariat, îngrijitoare încăperi – 26 de salariați, măturători – 4 salariați, îngrijitor spații verzi – 1 

salariat. 

Pe parcursul anului 2017, îngrijitoarele încăperilor  de producție și de serviciu zilnic au deservit imobilele Companiei cu o 

suprafață de 23 413 m
2
.  Asemenea, zilnic măturătorii

 
și îngrijitorul de spații verzi au asigurat salubrizarea și amenajarea terenului 

adiacent cu o suprafață de 8,2 ha.  Ao fost organizate zile sanitare de curățare a teritoriului Companiei cu participarea întregului 

colectiv al DL. Ca rezultat au fost acumulate, încărcate și transportate 23 camioane de deșeuri ,inclusiv resturi de crengi după 

calamitatea din aprilie 2017.  

Șeful sectorului a supravegheat zilnic îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către salariați. În zilele de odihnă şi sărbători a 

fost organizată deservirea studiourilor şi a locurilor comune. În fiecare lună el a perfectat foile de pontaj, a asigurat evidența 

bunurilor materiale. La sfârşit de an a efectuat inventarierea bunurilor materiale, fiind fost întocmite actele de lichidare a 

mijloacelor fixe. A perfectat cu regularitate actele de decontare a materialelor de uz curent. 

 

În urma negocierilor au fost încheiate contracte cu: 

1.   S.A. ”Autosalubrizare”, privind transportarea deșeurilor menajere solide; 

2.  SRL ”Deniadi”, privind procurarea materialelor pentru menținerea curățeniei și a mărfurilor de uz gospodăresc. 
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În perioada de referință s-a contribuit, în conformitate cu atribuțiile de serviciu, la buna desfășurare a diferitor evenimente, 

conferințe, întruniri, traininguri, sărbători, emisiuni radio și TV ( Ziua Radioului, Ziua Televiziunii, Ziua Copilului, Anul Nou, 

Radioabonament, Eurovision, etc. ).  Au fost asigurată cu rechizite de birou și alte bunuri materiale conducerea companiei ( 

Președinte, Consiliul de Observatori, Directorul Televiziunii și Directorul Radiodifuziunii). Au fost asiguraţi cu apă potabilă 

angajaţii Companiei în perioada estivala a anului, iar invitaţii la emisiuni şi oaspeţii - pe parcursul întregului an. 

A fost coordonată activitatea sectorului cu alte subdiviziuni din Companie: grupul operativ, Sectorul energetic și 

telecomunicații, Sectorul transport, Serviciul contabilitate, Sectorul planificare și control, Serviciul aprovizionare, Depozit, etc. 

Angajații sectorului au fost instruiți în domeniul securității și sănătății în muncă, securitatății antiincendiare, securitatății 

electrice, acordării primului ajutor. 

Au fost organizate acţiuni de combatere a rozătoarelor. Au fost întreprinse măsuri pentru economisirea apei și a energiei 

electrice, folosirea rațională a mijloacele de uz gospodăresc,.  

 

1. Sectorul  energetic şi telecomunicaţii 

 

      Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate următoarele lucrări: 

 

     Energeticienii: 

1.  Profilaxia și reparaţia curentă a utilajului energetic în instalaţiile electrice sub și supra 1000 V,  conform graficului lucrărilor 

planificate. 

2.  Lucrări de deservire curentă conform ofertelor depuse. 

3.  Reparaţia și schimbarea prizelor -114 buc. , a întrerupătoarelor -78 buc., a cablurilor - 960 m/l ; 

4.  Schimbarea becurilor fluorescente - 610 buc., incandescente 1100 buc. 

5.  Instalarea și reparaţia corpurilor de iluminat  TV, Casa Radio - 260 buc.,  a motoarelor electrice, etc. 

6.  Conectarea la surse de energie electrică  0.4 kV (a aparatelor de sudat,carelor mobile,cablurilor pentru utilaj suplimentar -ST 2). 

7.  Conectarea, conform ofertelor, dispozitivelor de încălzire TV st 2, TV 1, CR st 450, 250, Blocul literar-dramatic. 

 8.  Schimbarea  punctelor și siguranțelor 6 kV – 6 buc., verificarea și punerea în funcțiune a transformatoarelor  6/0.4 kV.                
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Montaj electric în  Casa Radio. 

1.  Schimbarea transformatoarelor de curent TC 600\5 TP-735 Casa Radio - 6buc. 

2.  Instalarea senzorilor zi-noapte la iluminarea stradala 10 buc. 

3.  Montarea schemelor de conexiune a contoarelor ( conform prescripţiei UF). 

4.  Lichidarea situaţiilor de avariere 

5.  Realimentarea  Casei Radio la cablul de rezervă de la ID 17 cel 3 („Moldova- film”) 10 kV. 

6.  Reparația cablului principal de alimentare cu energie electrica a  Televiziunii.  

7.  Instruirea şi examinarea personalului tehnic 

     Gr. de electrosecuritate-36 persoane. 

     Gr. de electrosecuritate-10 persoane. 

     Gr de electrosecuritate  -18 persoane. 

     Gr. de electrosecuritate-9 persoane. 

 8.  Testarea mijloacelor de protecţie (mănuşile dielectrice, indicatoarele de tensiune, instrumentele electrice de lucru). 

 9.   Efectuarea măsurărilor si încercărilor de reglare-recepție  si profilactice in instalațiile electrice. 

 

       Telecomunicaţi 

- la et.2 biroul 202, Radio Moldova Tineret, au fost montate si asigurate cu legătură telefonică patru locuri de muncă; 

- au fost redirecţionate 200 numere de telefoane între Casa Radio şi TV; 

- a fost reparat blocul de alimentare BT 61/5-2; 

- a fost înlocuit segmentul de cablu cu distanţa de 45m  TPP 10/2 între cutiile de distribuţie CRTN 2/3 şi CRTN 2/5; 

- a fost efectuat controlul parametrilor tehnici pentru magistrala nr. 2 cablu TPP 100/2; 

- a fost efectuată profilaxia la punctul de comutare CROS din blocul AS1 TV; 

- au fost înlocuite 35 aparate de telefoane noi în birouri; 

- în sala de aparataj a studioului nr.2 au fost trasate zece linii noi; 

- la emisie TV, et.3, a fost înlocuită reţeaua telefonică; 
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- a fost reparat blocul de legătură telefonică LINE R-4; 

- a fost efectuată profilaxia dispozitivului UD-20. 

- a fost modificat traseul magistralei telefonice între blocurile AS1 şi centrul tehnic TV cu nr.12; 

- a fost înlocuite aproximativ 2050 m de fir telefonic TRP 2*0,4; 

- a fost reparat dispozitivul de comutaţie CRISTAL-70; 

- a fost înlocuite liniile telefonice la et.3, blocul administrativ TV; 

- la et.10 Radio secţia control tehnic a fost restabilită legătura directă cu Î.S. ”Radiocomunicaţii” de pe str. Drumul Viilor; 

- au fost  asigurate cu legătură telefonică 10 locuri de muncă pentru reporteri, et.2, Actualităţi Radio; 

- a fost reparată magistrala telefonică între et. 3 şi 9 Casa Radio; 

- a fost reparată reţeaua telefonică la et. 5 blocul administrativ (partea dreaptă); 

- zilnic au fost onorate ofertele angajaţilor Companiei privind asigurarea cu legătură telefonică la locul de muncă, precum  

şi reparaţia utilajului telefonic. 

 

 

SERVICIUL METROLOGIE ŞI CONTROL TEHNIC  

 Sarcinile şi activităţile de bază a Secţiei Metrologie şi CT în perioada respectivă au fost: 

 Fixarea rebuturilor, observaţiilor, obiecţiilor, abaterilor de la program şi a deconectărilor emiţătoarelor , coordonarea lor 

cu Centrala Tehnică Radio, Centrala Tehnică TV şi Dispeceratul Î.S. “Radiocomunicaţii”, stabilirea cauzelor şi vinovaţilor.  

 

Pe parcursul anului 2017 s-au depistat: 

 

1. La Televiziune: 

 

a) Î.S.,,Radiocomunicaţii,, 

 deconectări neprevăzute ale emiţătoarelor, inclusiv şi a retranslatoarelor de mică putere, cu timpul total 

  de 3554 ore 50  minute, se aplica sancţiuni                   

 Î.S. ,,Radiocomunicaţii”, cu timpul total de 187 ore 13 minute. 
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b) Pe Companie, TV Moldova 1, Moldova 2 

 Rebuturi tehnice: 13 cazuri;(08.02-30 sec.,27.02-2min., 28.02-10min.,04.05-1min.,04.05-7min.,04.05-10sec.,01.06-

1min.,07.07-5 sec.,27.07-15sec.,27.07-5sec.31.08-1 min,31.08-30sec.,25.12-15sec.) 

 greşeli ale personalului: 5 cazuri (30.08.-35sec.,31.08-10sec.,31.08-5 sec.,11.09-7sec.,.25.12-5 sec.) 

 observaţii: 8; 

 abateri de la program: 7. 

  

2. La Radiodifuziune: 

3.  

a) Î.S.Radiocomunicaţii 

 deconectări neprevăzute ale emiţătoarelor, inclusiv şi ale retranslatoarelor de mică putere, cu timpul total de 1596 ore 44 

minute, se aplica sancţiuni;                   

  Î.S. ,,Radiocomunicaţii” cu timpul total de 21 ore 30 minute; 

 

b)Radio Moldova, Radio Moldova Tineret 

   .   Rebuturi tehnice: 18 cazuri (04.02-36 sec.,17.02-.51sec,23.03-3 min., 03.04-25sec.,12.04-41sec.,18.04-10 sec.,21.04 -1 oră 04 
min.21.04-6 min., 26.05-1min., 01.06-15 sec.,06.06-17 sec.,11.06-15 sec.,16.11-7 sec. 8 sec. 5sec, 7 sec. 08.12-59 min.,12.12-14 
min.) 

Greşeli ale personalului:  9 cazuri  (cu durată de 02.01-5 sec.,01.02-34 sec., 01.02-30 sec.,04.02-5 sec.,13.02-3 sec.,20.11-03 

sec.,25.11-30 sec.,07.12-9 sec.,07.12-26 sec.) 

 observaţii: 9; 

    abateri de la program:8 

 *Pentru  toate cazurile de rebut Radio și TV s-au perfectat fişele de control  tehnic, care au fost prezentate directorilor 

respectivi pentru analiză şi luare de măsuri. Din lipsa de interacţiune, serviciul control tehnic nu dispune de rezultatele cercetării 

cazurilor, de măsurile luate..(este un neajuns în Companie).  Se propune revenirea la trimiterea  fişelor de control  tehnic către 

directori, prin cancelarie, cu perfectarea fişelor de evidenţă şi control. 
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Alte activităţi: 
 Verificarea corespunderii tematicii emisiunilor la radiodifuziune conform programului realizate de către redactorii-

prezentatori şi fixarea abaterilor în registru; 

 Controlul permanent a calităţii emisiei programelor naţionale de radiodifuziune şi televiziune la 4 emiţătoare TV de 

putere mare, semnalul digital (DVB-T) şi la 3 emiţătoare Radio de putere mare; 

 Examinarea  lunară a totalurilor funcţionării mijloacelor tehnice şi verificarea proceselor-verbale întocmite de către Î.S. 

“Radiocomunicaţii”; 

 Analiza plângerilor parvenite de la locuitorii Republicii Moldova , privind recepţionarea necalitativă a posturilor 

naţionale de radio şi TV, şi luarea măsurilor pentru înlăturarea acestora, de comun acord cu Î.S. “Radiocomunicaţii”:   

      a)    scrisori analizate –1;- 

      b)     plângeri la telefon – 3; 

 Onorarea  comenzilor (inclusiv coordonarea şi verificarea îndeplinirii) liniilor directe permanente pentru transmisiuni în 

direct la Radio de la S.A. “Moldtelecom” şi, asemenea, a canalelor radioreleu, pentru transmisiuni în direct interurbane şi 

internaţionale la radio şi TV de la Î.S. “Radiocomunicaţii”; 

 Pregătirea şi semnarea contractelor cu operatorii de cablu care retransmit  prin reţele proprii semnalul TV Moldova1, 

Moldova 2 în număr de 13; 

 Verificarea mijloacelor de măsurare conform orarului de verificare, reparaţia mijloacelor de măsurare (în număr de 61); 

 Pregătirea şi verificarea mijloacelor de măsurare la Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, conform 

declaraţiei-program de verificare a mijloacelor de măsurare prezentat Centrului Naţional de Standardizare, Metrologie şi 

Certificare.    

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 


