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Raport de activitate 

a Consiliului de Observatori 

al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în anul 2016 

 

Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” este un 

serviciu public de radiodifuziune și televiziune independent din punct de vedere editorial, 

precum și în activitatea sa de creație, autonom instituțional, constituit în baza capitalului 

financiar public, care oferă servicii de programe întregii societăți din Republica Moldova, cu 

acoperire a întregului teritoriu al Republicii Moldova.
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Pentru IPNA Compania „Teleradio-Moldova” anul 2016 a fost marcat de mai multe 

evenimente importante, printre care se remarcă aniversarea a 25-a de la declararea 

independenței Republicii Moldova și alegerile prezidențiale. 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, în perioada electorală, a reușit să asigure o 

reflectare echidistantă, corectă și echilibrată a alegerilor prezidențiale, fapt remarcat atât în 

rapoartele Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA), cât si în cele ale organizațiilor 

neguvernamentale de specialitate. 

În perioada dezbaterilor electorale, a crescut simțitor audiența posturilor publice TV si 

Radio.  

Alte două evenimente importante ale anului 2016 au fost Jocurile olimpice „Rio 2016” 

si Campionatul de fotbal EURO-2016.  

În pofida situației financiare precare, IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a 

înregistrat mai multe realizări importante. Cea mai vizibilă a fost lansarea TV Moldova 2. 

Astfel, postului public de televiziune a reușit să difuzeze mai multe emisiuni care 

promovează cultura națională, să valorifice fondul video și cinema al TV și a permis 

majorarea volumului transmisiunilor sportive atât de la evenimentele locale cât și de cele 

internaționale. 

Pe parcursul anului 2016, atât la Radio cât și la TV au fost organizate mai multe 

campanii sociale, care au sensibilizat opinia publică. 

În această perioadă, postul de Radio  a organizat 30 de evenimente cu participarea 

publicului. De asemenea, au fost desfășurate 40 de duplexuri Chișinău-București și 3 

duplexuri Chișinău-Kiev, iar Orchestra Simfonică a Companiei a susținut un turneu de 

concerte în China și în Coreea de Sud. 

Pe parcursul anului 2016, a continuat procesul de digitalizare și salvare a fondului 

audio și TV. 

Obiectivele pe care și le-a propus Compania pentru anul 2016, au fost în mare parte 

atinse. Consiliul de Observatori a asigurat realizarea obiectivelor Companiei în condițiile 

consolidării autonomiei funcționale și a independenței editoriale a acesteia. 

                                                           
1
 Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27.07.2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 131 din 

18.08.2006. 
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Consiliul de Observatori este organul de conducere autonom al IPNA Compania 

“Teleradio-Moldova”, care are menirea să asigure realizarea dreptului cetățenilor și al 

societății de a obține informații veridice, complete și operative, fiind abilitat, în acest scop, 

să monitorizeze respectarea de către Companie a prevederilor legale și statutare.
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În anul 2016, Consiliul de Observatori și-a exercitat atribuțiile în conformitate cu 

prevederile art. 58 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova și cele ale cap. 8 din 

Regulamentul Consiliului de Observatori al IPNA Compania “Teleradio-Moldova”.  

Activitatea lui s-a desfășurat în mod transparent, ședințele au fost publice, iar hotărârile și 

procesele verbale au fost publicate pe site-ul www.trm.md. 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016, Consiliul de Observatori al IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” a fost funcțional și s-a întrunit în 38 de şedinţe. 

La 1 ianuarie 2016, din componența Consiliului de Observatori făceau parte membrii: 

Doina Deleu, Lilia Gurez, Larisa Călugăru, Petru Grozavu, Stela Nistor, Vitalie Țapeș, 

Ludmila Vasilache. În data de 4 martie, Parlamentul Republicii Moldova, prin votul său, a 

completat lista CO cu încă doi membri: Marina Țurcan și  Nicolae Spătaru.  

CO a activat în formula completă până în data de 17 octombrie 2016, când au expirat 

mandatele a 3 membri: Petru Grozavu, Doina Deleu și Larisa Căluguru, iar la 15 noiembrie 

2016, dna Lilia Gurez a ieșit în condiu de maternitate. 

Consiliul de Observatori a examinat și adoptat o serie de hotărâri ce vizează politica 

editorială a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, inclusiv aprobarea și modificarea 

grilelor de emisie și conceperea și producerea unor programe noi. 

În 2016, Consiliul de Observatori și-a desfășurat activitatea în baza următoarelor 

obiective:  

- Aprobarea Caietului de sarcini al IPNA Compania “Teleradio-Moldova” pentru anul 

2017; 

- Aprobarea Planului financiar pentru anul 2017, ca parte componentă a Caietului de 

sarcini al IPNA Compania “Teleradio-Moldova”; 

- Aprobarea Declarației IPNA Compania “Teleradio-Moldova” privind politica 

editorială pentru campania electorală în alegerile prezidențiale din 30 octombrie 

2016; 

- Monitorizarea activității administrative, juridice, economico-financiare a IPNA 

Compania “Teleradio-Moldova”. 

Pe parcursul anului 2016, Consiliul de Observatori a adoptat două hotărâri prin care au 

fost modificate și aprobate actele interne: Hotărârea CO nr. 52 din 23.05.2016 cu privire la 

modificarea Regulamentului Consiliului de Observatori al IPNA Compania “Teleradio-

Moldova” și Hotărârea CO nr. 20 din 11.02.2016 prin care a fost aprobat Regulamentul ad-

                                                           
2
 Regulamentul Consiliului de  Observatori al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania “Teleradio-

Moldova”, adoptat prin Hotărârea Consiliului de Observatori nr. 1/3 din 09.02.2007, modificat prin Hotărârea CO nr. 11 

din 17.03.2015 și modificat prin Hotărârea CO nr. 52 din 23.05.2016. 

http://www.trm.md/
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hoc cu privire la concursul pentru funcția de director al radiodifuziunii IPNA Compania 

“Teleradio-Moldova”. 

 

 

 

Ședințele Consiliului de Observatori în 2016 

 

 În anul 2016, Consiliul de Observatori a adoptat 136 de hotărâri, conținutul cărora este 

reflectat în tabelul de mai jos. 

 

Hotărârea CO 

№ și data 

Subiect 

Nr. 1 din 15.01.2016  cu privire la aprobarea Ordinei de zi aședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 2 din 15.01.2016 cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de 

Observatori 

Nr. 3 din 15.01.2016 cu privire la aprobareaCaietului de sarcini al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” pentru anul 2016  

Nr. 4 din 15.01.2016 cu privire la sesizările parvenite la adresa Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 5 din 21.01.2016 cu privire la aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 6 din 21.01.2016 cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de 

Observatori 

Nr. 7 din 21.01.2016 cu privire la aprobarea Statelor de personal ale IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” pentru anul 2016 

Nr. 8 din 21.01.2016 cu privire la aprobarea Politicilor de contabilitate ale IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016, Standarde 

Internaționale de Raportare Financiară  

Nr. 9 din 21.01.2016 cu privire la executarea Hotărârii  Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” Nr. 60 din 30.06.2015  

Nr. 10 din 21.01.2016 cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în 2015 

Nr. 11 din 29.01.2016 cu privire la aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 12 din 29.01.2016 cu privire la alegerea secretarului Consiliului de Observatori 

Nr. 13 din 29.01.2016 cu privire la executarea Hotărârii CO nr. 84 din 07 august 2015 

Nr. 14 din 29.01.2016 cu privire la executarea Hotărârii CO nr. 115 din 19 noiembrie 

2015 

Nr. 15 din 

29.01.2016  

cu privire la executarea Hotărârii CO nr. 133 din 23 decembrie 

2015 

Nr. 16 din cu privire la executarea Hotărârii CO nr. 134 din 23 decembrie 

http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%201%20din%2015.01.2016%20%20ordinea%20de%20zi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%202%20din%2015.01.2016%20alegerea%20secretarul%20sedintei%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%203%20din%2015.01.2016%20aprobarea%20Caietului%20de%20sarcini%20pentru%202016.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%204%20din%2015.01.2016%20sesizari%20Nicu%20Scorpan%20si%20CCA.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%205%20din%2021.01.2016%20%20ordinea%20de%20zi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%206%20din%2021.01.2016%20alegerea%20secretarul%20sedintei%20%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%207%20din%2021.01.2016%20State%20de%20personal%20si%20Organigrama%20%202016.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%208%20din%2021.01.2016.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%209%20din%2021.01.2016%20despre%20casarea%20mijloacelor%20%20fixe.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%2010%20din%2021.01.2016%20Raportul%20CO%20pentru%202015.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%2011%20din%2029.01.2016%20%20ordinea%20de%20zi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%2012%20din%2029.01.2016%20alegerea%20secretarul%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%2013%20din%2029.01.2016%20privind%20execxcutarea%20Hot%20CO%20nr.%20%2084%20din%2007.08.2015.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%2014%20din%2029.01.2016%20privind%20executarea%20Hot.CO%20nr.%20%20115%20din%2019.11.2015%20cu%20privire%20la%20sesizarea%20dlui%20Scorpan.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%2015%20din%2029.01.2016%20privind%20executarea%20Hot.CO%20nr.%20%20133%20din%2023.12.2015.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%2015%20din%2029.01.2016%20privind%20executarea%20Hot.CO%20nr.%20%20133%20din%2023.12.2015.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.16%20din%2029.01.2016%20privind%20executarea%20Hot.CO%20nr.%20134%20din%2023.12.2015.doc
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29.01.2016  2015 

Nr. 17 din 11.02.2016 privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 18 din 11.02.2016 privind Regulamentul și fișa de post ale ombudsmanului, 

conform recomandărilor Asociației Presei Electronice Libere 

(APEL) și Consiliului de Presă din Republica Moldova 

Nr. 19 din 

11.02.2016  

privind Strategia de dezvoltare a Serviciului Marketing și 

Vânzări pentru anul 2016 

Nr. 20 din 11.02.2016 privind anunțarea concursului pentru funcția de director al 

radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 21 din 11.02.2016 privind sesizarea Comisiei parlamentare economie, buget și 

finanțe 

Nr. 22 din 18.02.2016 privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr 23 din 18.02.2016 privind Studiul de caz efectuat de CJI „CO între reforme și 

stabilitate”  

Nr. 24 din 18.02.2016 privind actualizarea Planului de realizare a recomandărilor 

Curţii de Conturi din Raportul nr. 13 din 30.04.2015 privind 

auditul conformităţii gestionării fondurilor publice asociat 

auditului situaţiilor financiare la Instituţia Publică Naţională a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-

2014, prezentat şi de care a luat act Consiliul de Observatori 

prin Hotărârea CO nr. 93 din 11 septembrie 2015, axându-se pe 

cele 4 recomandări ale Curţii de Conturi  

Nr. 25 din 25.02.2016 privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 26 din 25.02.2016 privind soluționarea problemei interferenței pe municipiul 

Chișinău a Radio Moldova Actualități  

Nr. 27 din 25.02.2016 privind Raportul public de activitate a directorului 

radiodifuziunii IPNA „Teleradio-Moldova” pentru anul 2015 

Nr. 28 din 25.02.2016 cu privire la sesizările parvenite la adresa Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 29 din 25.02.2016 privind transmiterea în locațiune a spațiului de 25,1 m.p. situat 

la parterul Casei Radio 

Nr. 30 din 25.02.2016 cu privire la anunţarea datei concursului pentru funcţia de 

director al radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-

Moldova” 

Nr. 31 din 10.03.2016 privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 32 din 10.03.2016 privind examinarea prealabilă a dosarelor de participare la 

concursul pentru funcţia de Director al Radiodifuziunii IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 33 din 11.03.2016 privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.16%20din%2029.01.2016%20privind%20executarea%20Hot.CO%20nr.%20134%20din%2023.12.2015.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20Nr.%2017%20din%2011.02.2016%20privind%20Ordinea%20de%20zi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20Nr.%2018%20din%2011.02.2016%20privind%20Regulamentul%20si%20Fisa%20de%20Post%20al%20Ombudsmanului.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20Nr.%2019%20din%2011.02.2016%20privind%20Strategia%20de%20dezvoltare%20a%20Serviciului%20Marketing%20pentru%202016.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20Nr.%2019%20din%2011.02.2016%20privind%20Strategia%20de%20dezvoltare%20a%20Serviciului%20Marketing%20pentru%202016.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20Nr.%2020%20din%2011.02.2016%20privind%20Anuntarea%20Concursului%20pentru%20functia%20de%20Director%20Radio.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20Nr.%2021%20din%2011.02.2016%20privind%20Sesizarea%20Comisiei%20Parlamentare%20Economie%20Buget%20si%20Finante.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20Nr.%2022%20din%2018.02.2016%20privind%20Ordinea%20de%20Zi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20Nr.%2023%20din%2018.02.2016%20privind%20Studiu%20de%20Caz%20Efectuat%20de%20CJI.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20Nr.%2024%20din%2018.02.2016%20privind%20Actualizarea%20Planului%20de%20Realizare%20si%20Implementare%20a%20Recomand-%C3%A2rilor%20Cur+%C3%BAii%20de%20Conturi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2025%20din%2025.02.2016%20privind%20Ordinea%20de%20zi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2026%20din%2025.02.2016%20privind%20interferenta%20Radio%20Moldova%20Actualitati.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2027%20din%2025.02.2016%20privind%20raportul%20de%20activitate%20al%20directorului%20radio.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2028%20din%2025.02.2016%20sesizari%20Platforma%20DA%20si%20CCA.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2029%20din%2025.02.2016%20transmiterea%20in%20locatiune.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20nr.%2030%20nr.%20din%2025.02.2016.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2031%20din%2010.03.2016%20-%20Ordinea%20de%20Zi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2032%20din%2010.03.2016%20-%20Examinare%20Prealabila%20a%20Dosarelor%20in%20Concurs.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2033%20din%2011.03.2016%20-%20Ordinea%20de%20Zi.doc
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Nr. 34 din 11.03.2016 cu privire la confirmarea și numirea în funcţie a directorului 

radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 35 din 25.03.2016 privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 36 din 25.03.2016 privind Raportul public de activitate a președintelui IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” pentru iulie 2015 - februarie 

2016 

Nr. 37 din 25.03.2016 privind soluționarea problemei interferenței pe municipiul 

Chișinău a Radio Moldova Actualități 

Nr. 38 din 25.03.2016 privind transmiterea în locațiune a spațiului de 25,1 m.p. situat 

la parterul Casei Radio 

Nr. 39 din 11.04.2016 privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 40 din 11.04.2016 cu privire la aprobarea Raportului de activitate a IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” în 2015  

Nr. 41 din 18.04.2016 privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 42 din 18.04.2016 privind Raportul comparat de activitate a Serviciului Marketing 

și vânzări (primul trimestru 2015 – primul trimestru 2016) 

Nr. 43 din 18.04.2016 privind perspectivele dezvoltării bazei de odihnă „Unda”  

Nr. 44 din 27.04.2016 privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 45 din 27.04.2016 Raportul audienței pentru primele 3 luni ale anului 2016 

(ianuarie-martie), analiza rezultatelor de audiență 

ale principalelor emisiuni de știri, emisiuni de dezbateri, 

inclusiv „Bună dimineața,” în comparație cu emisiunile cu 

aceeași tematica de la posturile concurente 

Nr. 46 din 27.04.2016 Raportul cu privire la deplasările peste hotare efectuate în anul 

2015 

Nr. 47 din 12.05.2016 privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 48 din 12.05.2016 cu privire la informarea Parlamentului Republicii Moldova, 

Comisiei parlamentare pentru cultură, educaţie, cercetare, 

tineret, sport şi mass-media, Consiliului Coordonator al 

Audiovizualului despre expirarea mandatului de membru al  

Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 49 din 23.05.2016 privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 50 din 23.05.2016 privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi, în baza 

Raportului Nr. 13 din 30.04.2015 privind auditul conformităţii 

gestionării fondurilor publice asociat auditului situaţiilor 

financiare la Instituţia Publică Naţională 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-

http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20nr.%2034%20din%2011.03.2016%20privind%20confirmarea,%20numirea%20si%20salariul%20pentru%20directori%20Radio.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2035%20din%2025.03.2016%20-%20Ordinea%20de%20Zi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2036%20din%2025.03.2016%20-%20Raportul%20de%20Activitate%20a%20Presedintelui.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2037%20din%2025.03.2016%20-%20Interferenta%20Radio%20Moldova%20Actualitati.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2038%20din%2025.03.2016%20-%20Transmiterea%20in%20Locatiune.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2039%20din%2011.04.2016%20-%20Ordinea%20de%20Zi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2040%20din%2011.04.2016%20-%20Raportul%20IPNA%20pentru%202015.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2041%20din%2018.04.2016%20-%20Ordinea%20de%20Zi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2042%20din%2018.02.2016%20-%20Serviciul%20Marketing.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2043%20din%2018.04.2016%20-%20Baza%20de%20Odihna%20UNDA.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2044%20din%2027.04.2016%20-%20Ordinea%20de%20Zi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2045%20din%2027.04.2016%20-%20Raportul%20Audientei%20Emisiunilor%20Trimestrul%202016.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2046%20din%2027.04.2016%20-%20Raport%20Deplasari%202015.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2047%20din%2012.05.2016%20cu%20privire%20la%20Ordinea%20de%20zi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2048%20din%2012.05.2016%20cu%20privire%20la%20informarea%20despre%20vacanta%20functiei%20de%20membru%20IPNA.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2049%20din%2023.05.2016%20cu%20privire%20la%20Ordinea%20de%20zi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2050%20din%2023.05.2016%20cu%20privire%20la%20implementarea%20recomandarilor%20Curtii%20de%20Conturi.doc
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2014 

Nr. 51 din 23.05.2016 privind examinarea propunerii de modificare a Contractului de 

locațiune pentru Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii 

Moldova 

Nr. 52 din 23.05.2016 cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio Moldova” 

Nr. 53 din 31.05.2016 cu privire la aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 54 din 10.06.2016 privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 55 din 10.06.2016 cu privire la sesizările parvenite la adresa Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 56 din 10.06.2016 privind Raportul informativ cu privire la spațiile disponibile 

pentru locațiune la IPNA Compania „Teleradio-Moldova”  

Nr. 57 din 17.06.2016 privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 58 din 17.06.2016 despre informarea Consiliului de Observatori, de către membrul 

CO, doamna Călugăru, cu privire la sesizarea SC „Valhrus” 

SRL 

Nr. 59 din 17.06.2016 informarea Consiliului de Observatori, de către membrul CO, 

domnul Țapeș, cu privire la posibilitățile de organizare a odihnei 

pentru salariații IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în 

sezonul estival 2016, în condițiile conservării bazei de odihnă 

„UNDA” 

Nr. 60 din 28.06.2016 privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 61 din 28.06.2016 cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de 

Observatori  

Nr. 62 din 28.06.2016 cu privire la prezentarea raportului de implementare a Caietul de 

sarcini a Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului 

Compania „Teleradio-Moldova”  pentru trimestrul I  al anului 

2016 

Nr. 63 din 28.06.2016 cu privire la monitorizarea emisiunii televizate „Moldova în 

direct” în perioada lunii mai 2016 

Nr. 64 din 28.06.2016 cu privire la demisia Secretarului Consiliului de Observatori  

Nr. 65 din 07.07.2016 privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 66 din 07.07.2016 cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de 

Observatori  

Nr. 67 din 07.07.2016 privind Raportul comparat de venituri și cheltuieli la 

„Eurovision” 2016/2015/2014  

Nr. 68 din 07.07.2016 privind executarea Hotărârii Consiliului de Observatori nr. 59 

din 17.06.2016  

Nr. 69 din 07.07.2016 privind rezultatele activității Comisiei care examinează 

http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2051%20din%2023.05.2016%20cu%20privire%20la%20Transmiterea%20in%20Locatiune.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2052%20din%2023.05.2016%20cu%20privire%20la%20modificarea%20Regulamentului%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2053%20din%2031.05.2016%20cu%20privire%20la%20Ordinea%20de%20Zi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2054%20din%2010.06.2016%20cu%20privire%20la%20Ordinea%20de%20Zi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2055%20din%2010.06.2016%20cu%20privire%20la%20Sesizari%20catre%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2056%20din%2010.06.2016%20cu%20privire%20la%20Spatiile%20spre%20Locatiune.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2057%20din%2017.06.2016%20cu%20privire%20la%20Ordinea%20de%20Zi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2058%20din%2017.06.2016%20cu%20privire%20la%20informarea%20membrului%20CO%20despre%20sesizarea%20Valhrus%20SRL.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2059%20din%2017.06.2016%20cu%20privire%20la%20%20informarea%20membrului%20CO%20despre%20organizarea%20odihnei%20salariatior%20IPNA.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2060%20din%2028.06.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2061%20din%2028.06.2016%20cu%20privire%20la%20alegerea%20Secretarului%20sedintei%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2062%20din%2028.06.2015%20Raportul%20de%20implementare%20a%20Caietului%20de%20sarcini%20(planul%20financiar)%20%C3%AEn%20trimestrul%20I%20al%20anului%202016.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2063%20din%2028.16.2016%20analiza%20emisiunii%20Moldova%20in%20direct.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2064%20din%2028.06.2016%20cu%20privire%20la%20demisia%20Secretarului%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2065%20din%2007.07.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2066%20din%2007.07.2016%20cu%20privire%20la%20alegerea%20Secretarului%20sedintei%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2067%20din%2007.07.2016%20cu%20privire%20la%20raportul%20comparat%20venituri%20cheltuieli%20Eurovision%20perioada%202014+2015+2016.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2068%20din%2007.07.2016%20cu%20privire%20la%20executarea%20Hotaririi%20CO%20nr59%20din%2017.06.2016.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2069%20din%2007.07.2016%20cu%20privire%20la%20rezultatele%20Comisiei%20care%20examineaza%20petitia%20SRL%20Valhrus.docx
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sesizarea SC „Valhrus” SRL 

Nr. 70 din 18.07.2016 privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 71 din 18.07.2016 cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de 

Observatori 

Nr. 72 din 18.07.2016 privind Analiza rezultatelor de audiență ale postului de 

televiziune „Moldova 1” pentru 6 luni ale anului 2016 

Nr. 73 din 28.07.2016 privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 74 din 05.08.2016 privind Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 75 din 05.08.2016 cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de 

Observatori 

Nr. 76 din 05.08.2016 cu privire la sesizările parvenite la adresa Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 77 din 05.08.2016 privind Raportul departamentului Multimedia pentru 6 luni ale 

2016  

Nr. 78 din 05.08.2016 privind Randamentul activității consilierilor președintelui IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 79 din 09.08.2016 privind Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 80 din 09.08.2016 cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de 

Observatori 

Nr. 81 din 09.08.2016 privind Raportul serviciului de Audit intern pentru 6 luni ale 

2016 

Nr. 82 din 09.08.2016 privind Raportul cu privire la deplasările președintelui IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova”, a directorilor radiodifuziunii și 

televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 83 din 09.08.2016  privind Randamentul activității consilierilor președintei IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova”  

Nr. 84 din 29.08.2016 privind Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 85 din 

29.08.2016  

cu privire la alegerea secretarului Consiliului de Observatori  

Nr. 86 din 29.08.2016 cu privire la comunicatul de presă al Comisiei Electorale 

Centrale de prezentare a Informaţiei privind condiţiile de 

programare a timpilor de antenă contra plată, preţul/minut al 

acestora, dar şi alte servicii conexe oferite concurenţilor 

electorali 

Nr. 87 din 29.08.2016 cu privire la prezentarea Informaţiei despre evidenţa prezenţei 

salariaţilor IPNA Compania „Teleradio Moldova” în perioada 

27-31 august 2016 

Nr. 88 din 02.09.2016 privind Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2070%20din%2018.07.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2071%20din%2018.07.2016%20cu%20privire%20la%20alegerea%20Secretarului%20sedintei%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2072%20din%2018.07.2016%20cu%20privire%20la%20analiza%20rezultatelor%20de%20audienta%20ale%20Moldova%201%20pentru%206%20luni%20ale%202016.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2073%20din%2028.07.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2074%20din%2005.08.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2075%20din%2005.08.2016%20cu%20privire%20la%20alegerea%20Secretarului%20sedintei%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2076%20din%2005.08.2016%20sesizari%20Nicu%20Scorpan,%20Ion%20Chiaburu,%20Sergiu%20Gurschi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2077%20din%2005.08.2016%20cu%20privire%20la%20raportul%20Multimedia%206%20luni%202016.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2078%20din%2005.08.2016%20cu%20privire%20la%20Randamentul%20activit-%C3%A2+%C2%A2ii%20consilierilor%20pre+%C3%96edintei%20IPNA%20Compania%20G%C3%87PTeleradio-MoldovaG%C3%87%C2%A5..doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2079%20din%2009.08.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2080%20din%2009.08.2016%20cu%20privire%20la%20alegerea%20Secretarului%20sedintei%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2081%20din%2009.08.2016%20cu%20privire%20la%20Raport%20Audit%20Intern.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2082%20din%2009.08.2016%20cu%20privire%20la%20deplasarile%20presedintelui%20si%20a%20directorilor%20IPNA%20Compania%20_Teleradio-Moldova.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2083%20din%2009.08.2016%20cu%20privire%20la%20randamentul%20activitatii%20consilierilor%20presedintei%20IPNA%20Compania%20_Teleradio-Moldova_.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2084%20din%2029.09.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20nr.%2085%20din%2029.08.2016%20alegerea%20secretarul%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20nr.%2085%20din%2029.08.2016%20alegerea%20secretarul%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%2086%20din%2029.08.2016%20comunicat%20CEC%20conditii%20pentru%20candidatii%20electorali.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Anexa%20la%20Hot%20CO%20nr.%2086%20Comunicat%20radiodifuzori%20conditii_CEC_29.08.16.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2088%20din%2002.09.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi.docx
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Nr. 89 din 02.09.2016 privind Informaţia despre evidenţa prezenţei salariaţilor IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” în perioada 27-31 august 2016 

Nr. 90 din 02.09.2016 privind condițiile de programare a timpilor de antenă contra 

plată, prețul/minut al acestora, dar și alte servicii conexe 

oferite concurenților electorali în alegerile prezidenţiale din 30 

octombrie 2016 pentru TV Moldova 1, TV Moldova 2, Radio 

Moldova şi Radio Moldova Tineret  

Nr. 91 din 02.09.2016  privind Raportul comparat de activitate al Serviciului 

Marketing și vânzări (6 luni 2015/6 luni 2016)  

Nr. 92 din 02.09.2016 privind Raportul activității consilierului economic al președintei 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 93 din 06.09.2016 privind Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Observatori  al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 94 din 06.09.2016 privind executarea Hotărârii CO nr. 77 din 05 august 2016  

Nr. 95 din 06.09.2016 privind aprobarea modificării planului de finanțare pentru 2016 

al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 96 din 06.09.2016 privind Raportul serviciul resurse umane  

Nr. 97 din 12.09.2016 privind Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 98 din 

12.09.2016  

cu privire la Declarația IPNA Compania „Teleradio-

Moldova”privind politica editorială pentru campania 

electorală în alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016  

Nr. 99 din 12.09.2016  privind delegarea unui reprezentant al Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” la masa 

rotundă”Sexism: Zonă interzisă. Cum să adoptăm decizii 

corecte privind publicitatea?” 

Nr.100 din 

29.09.2016 

privind Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 101 din 

29.09.2016 

cu privire la sesizarea ÎM "ORANGE MOLDOVA" SA 

Nr. 102 din 

29.09.2016 

privind delegarea unui reprezentant al Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” la 

seminarul”Aplicarea practică a standardelor pentru o publicitate 

nediscriminatorie” 

Nr. 103 din 

29.09.2016 

privind reeşalonarea datoriei  formate de către SC „Valhrus” 

SRL  faţă de IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 104 din 

07.10.2016 

privind Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 105 din 

07.10.2016 

 privind reeşalonarea datoriei formate de către SC „Valhrus” 

SRL faţă de IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi semnarea 

unui nou contract de locaţiune 

Nr. 106 din 

07.10.2016 

privind Raportul serviciului resurse umane 

Nr. 107 din privind Raportul serviciului juridic 

http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2089%20din%2002.09.2016%20cu%20privire%20la%20evidenta%20salariatilor%20in%20perioada%2027-31%20august%202016.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2090%20din%2002.09.2016%20cu%20privire%20la%20Informa%C8%9Bia%20privind%20condi%C8%9Biile%20oferite%20concurentilor%20electorali.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2091%20din%2002.09.2016%20cu%20privire%20la%20Raportul%20comparat%20de%20activitate%20al%20Serviciului%20Marketing%206%20luni.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2092%20din%2002.09.2016%20cu%20privire%20la%20raportul%20consilierului%20economic%20al%20pre%C8%99edintei%20IPNA.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2093%20din%2006.09.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2094%20din%2006.09.2016%20privind%20executarea%20Hot%C4%83r%C3%A2rii%20CO%20nr.%2077%20din%2007%20august%202015.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2095%20din%2006.09.2016%20aprobarea%20modificarii%20planului%20financiar%20pentru%202016.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2096%20din%2006.09.2016%20cu%20privire%20la%20Raportul%20Serviciului%20Resurse%20Umane%202016.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2097%20din%2012.09.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/HO%2098.pdf
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/HO%2098.pdf
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2099%20din%2012.09.2016%20cu%20privire%20la%20delegarea%20unui%20reprezentant%20CO.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%20100%20din%2029.09.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi%20(1).docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%20100%20din%2029.09.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi%20(1).docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%20101%20din%2029.09.2016%20cu%20privire%20la%20sesizarea%20IM%20Orange%20Moldova%20SA.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%20101%20din%2029.09.2016%20cu%20privire%20la%20sesizarea%20IM%20Orange%20Moldova%20SA.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%20102%20din%2029.09.2016%20cu%20privire%20la%20delegarea%20unui%20reprezentant%20CO.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%20102%20din%2029.09.2016%20cu%20privire%20la%20delegarea%20unui%20reprezentant%20CO.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%20103%20din%2029.09.2016%20cu%20privire%20la%20reesalonarea%20datoriei%20de%20catre%20SC%20Valhrus%20SRL.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%20103%20din%2029.09.2016%20cu%20privire%20la%20reesalonarea%20datoriei%20de%20catre%20SC%20Valhrus%20SRL.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%20104%20din%2007.10.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%20104%20din%2007.10.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20105%20din%2007.10.2016%20cu%20privire%20la%20reesalonarea%20datoriei%20de%20catre%20SC%20Valhrus%20SRL.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20105%20din%2007.10.2016%20cu%20privire%20la%20reesalonarea%20datoriei%20de%20catre%20SC%20Valhrus%20SRL.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20106%20din%2007.10.2016%20cu%20privire%20la%20Raportul%20Serviciului%20Resurse%20Umane%202016.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20106%20din%2007.10.2016%20cu%20privire%20la%20Raportul%20Serviciului%20Resurse%20Umane%202016.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20107%20din%2007.10.2016%20cu%20privire%20la%20Raportul%20serviciului%20juridic%202016.docx
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07.10.2016 

Nr. 108 din 

10.10.2016 

privind Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 109 din 

10.10.2016 

cu privire la Raportul IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

privindrepartizarea timpilor de antenă, inclusiv contra plată, şi 

alte servicii conexe oferite concurenților electorali pentru prima 

săptămână a campaniei electorale în alegerile prezidenţiale din 

30 octombrie 2016 pentru TV Moldova 1, TV Moldova 2, 

Radio Moldova şi Radio Moldova Tineret”  

Nr. 110 din 

17.10.2016 

privind Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 111 din 

17.10.2016 

cu privire la examinarea proiectului Caietului de sarcini al IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017 

Nr. 112 din 

31.10.2016 

cu privire la alegerea preşedintelui şedinţei  

Nr. 113 din 

31.10.2016 

privind Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 114 din 

31.10.2016 

privind aprobarea modificării planului de finanțare pentru 2016 

al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 115 din 

31.10.2016 

privind aprobarea Planului financiar prevăzut de Proiectul 

Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

pentru anul 2017 

Nr. 116 din 

04.11.2016 

cu privire la alegerea preşedintelui Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 117 din 

04.11.2016 

privind Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 118 din 

04.11.2016 

cu privire la Declaraţia IPNA compania,Teleradio-Moldova, 

privind politica editorială pentru campania electorală in 

alegerile prezidenţiale (turul II) 

Nr. 119 din 

04.11.2016  

Raport privind plublicitatea electorală a IPNA Compania 

”Teleradio-Moldova” în campania electorală a alegerilor 

prezidenţiale 

Nr. 120 din 

07.11.2016 

privind Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 121 din 

07.11.2016 

Raport al Serviciului juridic cu privire la dosarul ce ţine de 

deteriorarea cablului electric al Casei Radio 

Nr. 122 din 

07.11.2016 

Raport al preşedintelui IPNA compania „Teleradio-Moldova” 

cu privire la deplasările de seviciu efectuate şi cele planificate 

până la sfârşitul anului 

Nr. 123 din 

17.11.2016 

privind Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 124 din 

17.11.2016 

cu privire la aprobarea Caietului de sarcini al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” pentru anul 2017 

Nr. 125 din privind Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Observatori al 

http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20107%20din%2007.10.2016%20cu%20privire%20la%20Raportul%20serviciului%20juridic%202016.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20108%20din%2010.10.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20108%20din%2010.10.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%20109%20din%2010.10.2016%20Raportul%20%20privind%20repartizarea%20timpilor%20de%20antena.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%20109%20din%2010.10.2016%20Raportul%20%20privind%20repartizarea%20timpilor%20de%20antena.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20110%20din%2017.10.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20110%20din%2017.10.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%20111%20din%2017.10.2016%20cu%20privire%20la%20examinarea%20proiectului%20Caietului%20de%20sarcini%20pentru%202017.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%20111%20din%2017.10.2016%20cu%20privire%20la%20examinarea%20proiectului%20Caietului%20de%20sarcini%20pentru%202017.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%20112%20din%2031.10.2016%20cu%20privire%20la%20alegerea%20presedintelui%20sedintei%20al%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%20112%20din%2031.10.2016%20cu%20privire%20la%20alegerea%20presedintelui%20sedintei%20al%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20113%20din%2031.10.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20113%20din%2031.10.2016%20cu%20privire%20la%20ordinea%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%20114%20din%2031.10.2016%20aprobarea%20modificarii%20planului%20financiar%20pentru%202016.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%20114%20din%2031.10.2016%20aprobarea%20modificarii%20planului%20financiar%20pentru%202016.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%20115%20din%2031.10.2016%20Aprobarea%20Planului%20financiar%20prev%C4%83zut%20de%20Proiectul%20Caietului%20de%20sarcini%20%20pentru%20anul%202017..doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%20115%20din%2031.10.2016%20Aprobarea%20Planului%20financiar%20prev%C4%83zut%20de%20Proiectul%20Caietului%20de%20sarcini%20%20pentru%20anul%202017..doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%20116%20din%2004.11.2016%20cu%20privire%20la%20alegerea%20pre%C5%9Fedintelui%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%20116%20din%2004.11.2016%20cu%20privire%20la%20alegerea%20pre%C5%9Fedintelui%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20117%20din%2004.11.2016%20%20privind%20aprobarea%20%20ordinei%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20117%20din%2004.11.2016%20%20privind%20aprobarea%20%20ordinei%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20118%20din%2004.11.2016%20privind%20Declara%C8%9Bia%20IPNA%20Compania%20%E2%80%9ETeleradio-Moldova%E2%80%9D%20privind%20politica%20editorial%C4%83%20(turul%20II).docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20118%20din%2004.11.2016%20privind%20Declara%C8%9Bia%20IPNA%20Compania%20%E2%80%9ETeleradio-Moldova%E2%80%9D%20privind%20politica%20editorial%C4%83%20(turul%20II).docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20119%20din%2004.11.2016%20-%20Raport%20privind%20plublicitatea%20electoral%C4%83%20la%20IPNA%20compania,Teleradio-Moldova%20%C3%AEn%20Campania%20electoral%C4%83%20al%20alegerilor%20preziden%C5%A3iale..doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20119%20din%2004.11.2016%20-%20Raport%20privind%20plublicitatea%20electoral%C4%83%20la%20IPNA%20compania,Teleradio-Moldova%20%C3%AEn%20Campania%20electoral%C4%83%20al%20alegerilor%20preziden%C5%A3iale..doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20120%20din%2007.11.2016%20%20privind%20aprobarea%20%20ordinei%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20120%20din%2007.11.2016%20%20privind%20aprobarea%20%20ordinei%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20121%20din%2002.11.2016%20-%20Raportul%20serviciului%20juridic.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20121%20din%2002.11.2016%20-%20Raportul%20serviciului%20juridic.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20122%20din%2002.11.2016%20-%20Raportul%20presedintei%20IPNA%20compania,Teleradio-Moldovacu%20privire%20la%20deplas%C4%83ri.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20122%20din%2002.11.2016%20-%20Raportul%20presedintei%20IPNA%20compania,Teleradio-Moldovacu%20privire%20la%20deplas%C4%83ri.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20123%20din%2017.11.2016%20%20privind%20aprobarea%20%20ordinei%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20123%20din%2017.11.2016%20%20privind%20aprobarea%20%20ordinei%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20124%20din%2017.11.2016%20-Cu%20privire%20la%20aprobarea%20Caietului%20de%20sarcini%20al%20IPNA%20Compania%20%E2%80%9ETeleradio-Moldova%E2%80%9D%20pentru%20anul%202017.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20124%20din%2017.11.2016%20-Cu%20privire%20la%20aprobarea%20Caietului%20de%20sarcini%20al%20IPNA%20Compania%20%E2%80%9ETeleradio-Moldova%E2%80%9D%20pentru%20anul%202017.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20125%20din%2002.12.2016%20%20privind%20aprobarea%20%20ordinei%20de%20zi.docx
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Conform art. 58 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova  

și al p. 42 din Regulamentul CO, 

Consiliului de Observatori are următoarele atribuții: 

 

1. Aprobă statutul companiei şi modificările la el (art.58, lit.a) din Codul 

audiovizualului al Republicii Moldovași p.42, lit.b) din Regulamentul Consiliului de 

Observatori). 

Statutul Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” a 

fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Observatori nr.87 din 30.08.2013 și Înregistrat la 

Camera Înregistrării de Stat la 23.09.2013. Pe parcursul anului 2016, Consiliul de 

Observatori nu a operat modificări în Statutul Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului 

Compania „Teleradio-Moldova”. 

 

2. Aprobă Caietul de sarcini al Companiei, care include planul financiar şi 

declaraţia politicii editoriale a companiei (art.58 lit.b) din Codul audiovizualului al 

Republicii Moldova și (p.42 lit.c) și lit.l) din Regulamentul Consiliului de Observatori). 

02.12.2016 IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 126 din 

02.12.2016 

cu privire la raportul serviciului Juridic privind litigiile cu 

caracter penal şi civil 

Nr. 127 din 

02.12.2016 

cu privire la raportul cu privire la situaţia in sectorul transport la 

data de 01 decembrie 2016 

Nr. 128 din 

09.12.2016  

privind Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 129 din 

09.12.2016 

cu privire la aprobarea contractului de locaţiune cu SRL „Arax -

Impex” 

Nr. 130 din 

09.12.2016 

cu privire la raportul departamentului Multimedia privind 

reorganizarea şi optimizarea procesului de muncă  

Nr. 131 din 

09.12.2016  

cu privire la sesizarea dlui N. Scorpan, producător TV  

Nr. 132 din 

26.12.2016 

privind Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 133 din 

26.12.2016 

cu privire la aprobarea contractului de locaţiune cu „Laritex-

TV” SRL 

Nr. 134 din 

26.12.2016  

cu privire la rectificarea bugetului IPNA Compania „Teleradio–

Moldova” pentru anul 2016 

Nr. 135 din 

26.12.2016 

cu privire la  Nota informativă a activităţii „Radio Moldova” 

(relaţii cu publicul) 

Nr. 136 din 

26.12.2016  

cu privire la sesizarea parvenită în adresa Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio–Moldova” 

http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20125%20din%2002.12.2016%20%20privind%20aprobarea%20%20ordinei%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20126%20din%2002.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20Raportul%20serviciului%20Juridic%20privind%20litigiile%20cu%20caracter%20penal%20%C5%9Fi%20civil.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20126%20din%2002.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20Raportul%20serviciului%20Juridic%20privind%20litigiile%20cu%20caracter%20penal%20%C5%9Fi%20civil.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20127%20din%2002.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20Raportul%20%20privind%20la%20situa%C5%A3ia%20in%20sectorul%20transport%20la%20data%20de%2001%20decembrie%202016.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20127%20din%2002.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20Raportul%20%20privind%20la%20situa%C5%A3ia%20in%20sectorul%20transport%20la%20data%20de%2001%20decembrie%202016.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20128%20din%200912.2016%20%20privind%20aprobarea%20%20ordinei%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20128%20din%200912.2016%20%20privind%20aprobarea%20%20ordinei%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20129%20din%2009.12.2016%20-Aprobarea%20contractului%20de%20loca%C5%A3iune%20cu%20SRL%20%E2%80%9EArax%20-Impex%E2%80%9D.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20129%20din%2009.12.2016%20-Aprobarea%20contractului%20de%20loca%C5%A3iune%20cu%20SRL%20%E2%80%9EArax%20-Impex%E2%80%9D.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20130%20din%2009.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20Raportul%20departamentului%20Multimedia%20cu%20privire%20la%20reorganizarea%20%C5%9Fi%20optimizarea%20procesului%20de%20munc%C4%83.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20130%20din%2009.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20Raportul%20departamentului%20Multimedia%20cu%20privire%20la%20reorganizarea%20%C5%9Fi%20optimizarea%20procesului%20de%20munc%C4%83.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20131%20din%2009.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20sesizarea%20dlui%20N.%20Scorpan,%20produc%C4%83tor%20tv.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20131%20din%2009.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20sesizarea%20dlui%20N.%20Scorpan,%20produc%C4%83tor%20tv.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20132%20din%2026.12.2016%20%20privind%20aprobarea%20%20ordinei%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20132%20din%2026.12.2016%20%20privind%20aprobarea%20%20ordinei%20de%20zi.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20133%20din%2026.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20aprobarea%20contractului%20de%20loca%C5%A3iune%20cu%20%E2%80%9ELaritex-TV%E2%80%9D%20SRL.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20133%20din%2026.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20aprobarea%20contractului%20de%20loca%C5%A3iune%20cu%20%E2%80%9ELaritex-TV%E2%80%9D%20SRL.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20134%20din%2026.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20rectificarea%20bugetului%20IPNA%20Compania%20%E2%80%9ETeleradio%E2%80%93Moldova%E2%80%9D%20pentru%20anul%202016..doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20134%20din%2026.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20rectificarea%20bugetului%20IPNA%20Compania%20%E2%80%9ETeleradio%E2%80%93Moldova%E2%80%9D%20pentru%20anul%202016..doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20135%20din%2026.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20%20Nota%20informativ%C4%83%20a%20activit%C4%83%C5%A3ii%20%E2%80%9ERadio%20Moldova%E2%80%9D%20(1).doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20135%20din%2026.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20%20Nota%20informativ%C4%83%20a%20activit%C4%83%C5%A3ii%20%E2%80%9ERadio%20Moldova%E2%80%9D%20(1).doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20136%20din%2026.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20sesizarea%20parvenit%C4%83%20%C3%AEn%20adresa%20Consiliului%20de%20Observatori%20al%20IPNA%20Compania%20%E2%80%9ETeleradio%E2%80%93Moldova%E2%80%9D.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20136%20din%2026.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20sesizarea%20parvenit%C4%83%20%C3%AEn%20adresa%20Consiliului%20de%20Observatori%20al%20IPNA%20Compania%20%E2%80%9ETeleradio%E2%80%93Moldova%E2%80%9D.doc
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Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017
3
 a fost 

discutat în cadrul a trei ședințe (17 octombrie, 31 octombrie și 17 noiembrie) și a fost 

adoptat la 17 noiembrie 2016. 

1. Nr. 111 din 17.10.2016 - cu privire la examinarea proiectului Caietului de sarcini al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017; 

2. Nr. 115 din 31.10.2016 - privind aprobarea Planului financiar prevăzut de Proiectul 

Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017; 

3. Nr. 124 din 17.11.2016 - cu privire la aprobarea Caietului de sarcini al IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017. 

 

3. Evaluează performanţa Companiei şi conducerii ei, publicând rapoarte 

anuale şi recomandări (art.58 lit.c) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova și 

p.42 lit.d) din Regulamentul Consiliului de Observatori). 

În vederea îndeplinirii acestei atribuții, Consiliul de Observatori a adoptat 17 hotărâri:  

1. Nr. 27 din 25.02.2016 - privind Raportul public de activitate a directorului 

radiodifuziunii IPNA „Teleradio-Moldova” pentru anul 2015; 

2. Nr. 36 din 25.03.2016 - privind Raportul public de activitate a președintelui IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” pentru iulie 2015 - februarie 2016; 

3. Nr. 40 din 11.04.2016 - cu privire la aprobarea Raportului de activitate a IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” în 2015; 

4. Nr. 42 din 18.04.2016 - privind Raportul comparat de activitate a Serviciului 

Marketing și vânzări (primul trimestru 2015 – primul trimestru 2016); 

5. Nr. 62 din 28.06.2016 - cu privire la prezentarea raportului de implementare a 

Caietul de sarcini a Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania 

„Teleradio-Moldova”  pentru trimestrul I  al anului 2016; 

6. Nr. 77 din 05.08.2016 - privind Raportul departamentului Multimedia pentru 6 luni 

ale 2016; 

7. Nr. 81 din 09.08.2016 - privind Raportul serviciului de Audit intern pentru 6 luni 

ale 2016; 

8. Nr. 83 din 09.08.2016 - privind Randamentul activității consilierilor președintei 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; 

9. Nr. 91 din 02.09.2016 - privind Raportul comparat de activitate al Serviciului 

Marketing și vânzări (6 luni 2015/6 luni 2016); 

10. Nr. 92 din 02.09.2016 - privind Raportul activității consilierului economic al 

președintei IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; 

11. Nr. 96 din 06.09.2016 - privind Raportul Serviciul resurse umane; 

12. Nr. 106 din 07.10.2016 - privind Raportul Serviciului resurse umane; 

                                                           
3
Hotărârea Consiliului de Observatori nr. 124 din 17.11.2016 cu privire la aprobarea Caietului de sarcini al IPNA 

Compania “Teleradio-Moldova”. 

http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%20111%20din%2017.10.2016%20cu%20privire%20la%20examinarea%20proiectului%20Caietului%20de%20sarcini%20pentru%202017.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%20115%20din%2031.10.2016%20Aprobarea%20Planului%20financiar%20prev%C4%83zut%20de%20Proiectul%20Caietului%20de%20sarcini%20%20pentru%20anul%202017..doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20124%20din%2017.11.2016%20-Cu%20privire%20la%20aprobarea%20Caietului%20de%20sarcini%20al%20IPNA%20Compania%20%E2%80%9ETeleradio-Moldova%E2%80%9D%20pentru%20anul%202017.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2027%20din%2025.02.2016%20privind%20raportul%20de%20activitate%20al%20directorului%20radio.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2036%20din%2025.03.2016%20-%20Raportul%20de%20Activitate%20a%20Presedintelui.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2040%20din%2011.04.2016%20-%20Raportul%20IPNA%20pentru%202015.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2042%20din%2018.02.2016%20-%20Serviciul%20Marketing.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2062%20din%2028.06.2015%20Raportul%20de%20implementare%20a%20Caietului%20de%20sarcini%20(planul%20financiar)%20%C3%AEn%20trimestrul%20I%20al%20anului%202016.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2077%20din%2005.08.2016%20cu%20privire%20la%20raportul%20Multimedia%206%20luni%202016.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2081%20din%2009.08.2016%20cu%20privire%20la%20Raport%20Audit%20Intern.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2083%20din%2009.08.2016%20cu%20privire%20la%20randamentul%20activitatii%20consilierilor%20presedintei%20IPNA%20Compania%20_Teleradio-Moldova_.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2091%20din%2002.09.2016%20cu%20privire%20la%20Raportul%20comparat%20de%20activitate%20al%20Serviciului%20Marketing%206%20luni.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2092%20din%2002.09.2016%20cu%20privire%20la%20raportul%20consilierului%20economic%20al%20pre%C8%99edintei%20IPNA.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2096%20din%2006.09.2016%20cu%20privire%20la%20Raportul%20Serviciului%20Resurse%20Umane%202016.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20106%20din%2007.10.2016%20cu%20privire%20la%20Raportul%20Serviciului%20Resurse%20Umane%202016.docx
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13. Nr. 107 din 07.10.2016 - privind Raportul Serviciului juridic; 

14. Nr. 126 din 02.12.2016 - cu privire la Raportul Serviciului juridic privind litigiile 

cu caracter penal şi civil; 

15. Nr. 127 din 02.12.2016 - cu privire la raportul cu privire la situaţia in sectorul 

transport la data de 01 decembrie 2016; 

16. Nr. 130 din 09.12.2016 - cu privire la raportul departamentului Multimedia privind 

reorganizarea şi optimizarea procesului de muncă; 

17. Nr. 134 din 26.12.2016 - cu privire la rectificarea bugetului IPNA Compania 

„Teleradio–Moldova” pentru anul 2016. 

 

4. Aprobă instituirea, reorganizarea sau încetarea activităţii subdiviziunilor 

companiei, inclusiv ale birourilor ei teritoriale (art.58 lit.d) din Codul audiovizualului al 

Republicii Moldovași p.42 lit.e) din Regulamentul Consiliului de Observatori). 

În acest sens, pe parcursul anului 2016, Consiliul de Observatori nu a adoptat nici o 

hotărâre. 

 

5. Organizează întâlniri publice cu reprezentanţi ai diferitelor categorii ale 

auditoriului din Republica Moldova pentru a efectua studii de audienţă (art.58 lit.e) din 

Codul audiovizualului al Republicii Moldova și p.42 lit.f) din Regulamentul Consiliului de 

Observatori). 

În vederea realizării acestei atribuţii, în perioada octombrie – decembrie 2016, au fost 

organizate 3 întâlniri cu reprezentanţi ai publicului din Republica Moldova: în or. Soroca, în 

satul Caplani (r-nul Ștefan-Vodă) și în satul Molovata Nouă (r-nul Dubăsari). 

Rezultatele acestor întâlniri au fost reflectate în Raportul de activitate al IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016. 

 

6. Consiliul de Observatori confirmă în funcţie, în bază de concurs, preşedintele 

companiei, directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii (art.58 lit.f) din Codul 

audiovizualului al Republicii Moldova și p.42 lit.g) și lit.j) din Regulamentul Consiliului de 

Observatori). 

 În 2016, Consiliul de Observatori a organizat un concurs în vederea suplinirii funcției 

de director al radiodifuziunii IPNA Compania “Teleradio-Moldova”. 

 

1. Nr. 20 din 11.02.2016 - privind anunțarea concursului pentru funcția de director 

al radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; 

2. Nr. 30 din 25.02.2016 - cu privire la anunţarea datei concursului pentru funcţia de 

director al radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; 

http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20107%20din%2007.10.2016%20cu%20privire%20la%20Raportul%20serviciului%20juridic%202016.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20126%20din%2002.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20Raportul%20serviciului%20Juridic%20privind%20litigiile%20cu%20caracter%20penal%20%C5%9Fi%20civil.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20127%20din%2002.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20Raportul%20%20privind%20la%20situa%C5%A3ia%20in%20sectorul%20transport%20la%20data%20de%2001%20decembrie%202016.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20130%20din%2009.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20Raportul%20departamentului%20Multimedia%20cu%20privire%20la%20reorganizarea%20%C5%9Fi%20optimizarea%20procesului%20de%20munc%C4%83.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20134%20din%2026.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20rectificarea%20bugetului%20IPNA%20Compania%20%E2%80%9ETeleradio%E2%80%93Moldova%E2%80%9D%20pentru%20anul%202016..doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20Nr.%2020%20din%2011.02.2016%20privind%20Anuntarea%20Concursului%20pentru%20functia%20de%20Director%20Radio.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20nr.%2030%20nr.%20din%2025.02.2016.doc
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3. Nr. 32 din 10.03.2016 - privind examinarea prealabilă a dosarelor de participare 

la concursul pentru funcţia de Director al Radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-

Moldova”; 

4. Nr. 34 din 11.03.2016 - cu privire la confirmarea și numirea în funcţie a 

directorului radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

 

7. Consiliul de Observatori sesizează, din oficiu şi la solicitare, asupra 

încălcărilor comise de companie a prezentului cod şi a altor legi în vigoare, înaintând 

preşedintelui ei demersuri de intrare în legalitate (art.58 lit.g) din Codul audiovizualului 

al Republicii Moldovași p.42 lit.m) din Regulamentul Consiliului de Observatori). 

1. Nr. 4 din 15.01.2016 - cu privire la sesizările parvenite la adresa Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; 

2. Nr. 21 din 11.02.2016 - privind sesizarea Comisiei parlamentare economie, buget 

și finanțe; 

3. Nr. 28 din 25.02.2016 - cu privire la sesizările parvenite la adresa Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; 

4. Nr. 55 din 10.06.2016 - cu privire la sesizările parvenite la adresa Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; 

5. Nr. 76 din 05.08.2016 - cu privire la sesizările parvenite la adresa Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; 

6. Nr. 101 din 29.09.2016 - cu privire la sesizarea ÎM "ORANGE MOLDOVA" SA; 

7. Nr. 131 din 09.12.2016 - cu privire la sesizarea dlui N. Scorpan, producător TV; 

8. Nr. 136 din 26.12.2016  - cu privire la sesizarea parvenită în adresa Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio–Moldova”. 

 

http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2032%20din%2010.03.2016%20-%20Examinare%20Prealabila%20a%20Dosarelor%20in%20Concurs.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20nr.%2034%20din%2011.03.2016%20privind%20confirmarea,%20numirea%20si%20salariul%20pentru%20directori%20Radio.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%204%20din%2015.01.2016%20sesizari%20Nicu%20Scorpan%20si%20CCA.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20Nr.%2021%20din%2011.02.2016%20privind%20Sesizarea%20Comisiei%20Parlamentare%20Economie%20Buget%20si%20Finante.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2028%20din%2025.02.2016%20sesizari%20Platforma%20DA%20si%20CCA.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2055%20din%2010.06.2016%20cu%20privire%20la%20Sesizari%20catre%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2076%20din%2005.08.2016%20sesizari%20Nicu%20Scorpan,%20Ion%20Chiaburu,%20Sergiu%20Gurschi.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%20101%20din%2029.09.2016%20cu%20privire%20la%20sesizarea%20IM%20Orange%20Moldova%20SA.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20131%20din%2009.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20sesizarea%20dlui%20N.%20Scorpan,%20produc%C4%83tor%20tv.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20136%20din%2026.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20sesizarea%20parvenit%C4%83%20%C3%AEn%20adresa%20Consiliului%20de%20Observatori%20al%20IPNA%20Compania%20%E2%80%9ETeleradio%E2%80%93Moldova%E2%80%9D.doc
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8. Consiliul de Observatori aprobă propriul Regulament şi operează modificări 

în el (art.56 alin.(6) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova și p.42 lit.a) din 

Regulamentul Consiliului de Observatori). 

 

Consiliului de Observatori a examinat și modificat o singură dată Regulamentul CO 

prin Hotărâreanr. 52 din 23.05.2016 cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului 

de Observatori al IPNA Compania ”Teleradio Moldova”. 

 

9. Consiliul de Observatori alege în funcţie, din rândul membrilor săi, şi 

eliberează din funcţie preşedintele şi secretarul Consiliului de Observatori (art.56 

alin.(8), art.57 alin.(2) lit.c) din Codul audiovizualului al Republicii Moldovași p.12, p. 31-

32, p.43-44) din Regulamentul Consiliului de Observatori). 

 

În 2016, Consiliul de Observatori a emis 2 hotărâri cu privire la alegerea Președintelui 

Ședinței Consiliului de Observatori și Președintelui Consiliului de Observatori, și 10 hotărâri 

privind alegerea și demisia Secretarului Consiliului de Observatori și a Secretarului şedinţei 

Consiliului de Observatori. 

 

 

ALEGEREA PREȘEDINTELUI CO ȘI A PREȘEDINTELUI ȘEDINȚEI CO 

1. Nr. 112 din 31.10.2016 - cu privire la alegerea preşedintelui ședinței Consiliului de 

Observatori din 31 octombrie 2016; 

2. Nr. 116 din 04.11.2016- cu privire la alegerea Președintelui Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”. 

 

ALEGEREA ȘI DEMISIA SECRETARULUI CO  

ȘI A SECRETARULUI  ŞEDINŢEI CO 

1. Nr. 2 din 15.01.2016 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de 

Observatori din 15 ianuarie2016; 

2. Nr. 6 din 21.01.2016 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de 

Observatori din 21 ianuarie 2016; 

3. Nr. 12 din 29.01.2016- cu privire la alegerea secretarului Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania ”Teleradio Moldova”; 

4. Nr. 61 din 28.06.2016 - cu privire la alegerea secretarului ședinței Consiliul de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 28iunie 2016; 

5. Nr. 64 din 28.06.2016 - cu privire la demisia secretarului Consiliului de 

Observatori; 

http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2052%20din%2023.05.2016%20cu%20privire%20la%20modificarea%20Regulamentului%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%20112%20din%2031.10.2016%20cu%20privire%20la%20alegerea%20presedintelui%20sedintei%20al%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%20116%20din%2004.11.2016%20cu%20privire%20la%20alegerea%20pre%C5%9Fedintelui%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%202%20din%2015.01.2016%20alegerea%20secretarul%20sedintei%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%206%20din%2021.01.2016%20alegerea%20secretarul%20sedintei%20%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%2012%20din%2029.01.2016%20alegerea%20secretarul%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2061%20din%2028.06.2016%20cu%20privire%20la%20alegerea%20Secretarului%20sedintei%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2064%20din%2028.06.2016%20cu%20privire%20la%20demisia%20Secretarului%20CO.doc
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6. Nr. 66 din 07.07.2016 - cu privire la alegerea secretarului ședinței Consiliului de 

Observatori din 7iulie 2016; 

7. Nr. 71 din 18.07.2016- cu privire la alegerea secretarului ședinței Consiliului de 

Observatori din 18 iulie 2016; 

8. Nr. 75 din 05.08.2016- cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de 

Observatori din 5 august 2016; 

9. Nr. 80 din 09.08.2016- cu privire la alegerea secretarului ședinței Consiliului de 

Observatori din 9 august 2016; 

10. Nr. 85 din 29.08.2016- cu privire la alegerea secretarului Consiliului de 

Observatori. 

 

10. Consiliul de Observatori stabileşte grila salarială pentru angajaţii 

Companiei (p.42 lit.k) din Regulamentul Consiliului de Observatori) 

În 2016, Consiliul de Observatori nu a operat modificări și nu a stabilit grila salarială 

pentru angajații companiei. 

 

11. Consiliul de Observatori examinează, fără a se implica în problemele 

editoriale, chestiuni ce ţin de activitatea de creaţie şi de grila de emisie a Companiei, 

antrenând, în caz de necesitate, experţi locali şi străini (p.42 lit.n) din Regulamentul 

Consiliului de Observatori) 

 

1. Nr. 27 din 25.02.2016 - privind Raportul public de activitate a directorului 

radiodifuziunii IPNA „Teleradio-Moldova” pentru anul 2015; 

2. Nr. 40 din 11.04.2016 - cu privire la aprobarea Raportului de activitate a IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” în 2015; 

3. Nr. 72 din 18.07.2016 - privind Analiza rezultatelor de audiență ale postului de 

televiziune „Moldova 1” pentru 6 luni ale anului 2016; 

4. Nr. 118 din 04.11.2016 - cu privire la Declaraţia IPNA compania,Teleradio-

Moldova, privind politica editorială pentru campania electorală in alegerile 

prezidenţiale (turul II). 

 

 12. Consiliul de Observatori analizează cicluri de emisiuni sau emisiuni aparte şi 

sintetizează activitatea Companiei, înaintând conducerii Companiei recomandările 

corespunzătoare (p.42 lit.o) din Regulamentul Consiliului de Observatori) 

1. Nr. 45 din 27.04.2016 – cu privire la Raportul audienței pentru primele 3 luni ale 

anului 2016 (ianuarie-martie), analiza rezultatelor de audiență ale principalelor 

emisiuni de știri, emisiuni de dezbateri, inclusiv „Bună dimineața,” în comparație cu 

emisiunile cu aceeași tematică de la posturile concurente; 

http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2066%20din%2007.07.2016%20cu%20privire%20la%20alegerea%20Secretarului%20sedintei%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2071%20din%2018.07.2016%20cu%20privire%20la%20alegerea%20Secretarului%20sedintei%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2075%20din%2005.08.2016%20cu%20privire%20la%20alegerea%20Secretarului%20sedintei%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2080%20din%2009.08.2016%20cu%20privire%20la%20alegerea%20Secretarului%20sedintei%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20nr.%2085%20din%2029.08.2016%20alegerea%20secretarul%20CO.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2027%20din%2025.02.2016%20privind%20raportul%20de%20activitate%20al%20directorului%20radio.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2040%20din%2011.04.2016%20-%20Raportul%20IPNA%20pentru%202015.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2072%20din%2018.07.2016%20cu%20privire%20la%20analiza%20rezultatelor%20de%20audienta%20ale%20Moldova%201%20pentru%206%20luni%20ale%202016.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20118%20din%2004.11.2016%20privind%20Declara%C8%9Bia%20IPNA%20Compania%20%E2%80%9ETeleradio-Moldova%E2%80%9D%20privind%20politica%20editorial%C4%83%20(turul%20II).docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2045%20din%2027.04.2016%20-%20Raportul%20Audientei%20Emisiunilor%20Trimestrul%202016.doc
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2. Nr. 63 din 28.06.2016 - cu privire la monitorizarea emisiunii televizate „Moldova în 

direct” în perioada lunii mai 2016. 

 

 13. Consiliul de Observatori oferă acordul prealabil pentru efectuarea 

tranzacţiilor care implică achiziţia sau încetarea unui pachet de acţiuni într-o 

companie; achiziţia, transmiterea sau încetarea activităţilor unei întreprinderi; 

ipotecarea sau transmiterea bunurilor imobile sau mobile înregistrate; împrumutul 

de mijloace financiare sau de alte bunuri (art.63 alin.(4) din Codul audiovizualului al 

Republicii Moldova și p.42 lit.q) din Regulamentul Consiliului de Observatori).  

Pe parcursul anului 2016, Consiliul de Observatori a adoptat 8 hotărâri privind 

această atribuție:  

1. Nr. 29 din 25.02.2016- privind transmiterea în locațiune a spațiului de 25,1 m.p. 

situat la parterul Casei Radio; 

2. Nr. 38 din 25.03.2016- privind transmiterea în locațiune a spațiului de 25,1 m.p. 

situat la parterul Casei Radio; 

3. Nr. 43 din 18.04.2016- privind perspectivele dezvoltării bazei de odihnă „Unda” ; 

4. Nr. 51 din 23.05.2016- privind examinarea propunerii de modificare a 

Contractului de locațiune pentru Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii 

Moldova; 

5. Nr. 103 din 29.09.2016- privind reeşalonarea datoriei  formate de către SC 

„Valhrus” SRL faţă de IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; 

6. Nr. 105 din 07.10.2016- privind reeşalonarea datoriei formate de către SC 

„Valhrus” SRL faţă de IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi semnarea unui 

nou contract de locaţiune; 

7. Nr. 129 din 09.12.2016- cu privire la aprobarea contractului de locaţiune cu SRL 

„Arax -Impex”;  

8. Nr. 133 din 26.12.2016- cu privire la aprobarea contractului de locaţiune cu 

„Laritex-TV” SRL. 

 

14. Consiliul de Observatori, la sfârşitul fiecărui an calendaristic, prezintă un 

raport public de activitate pentru anul respectiv (p.42 lit.q) din Regulamentul 

Consiliului de Observatori). 

Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a adoptat 

Hotărârea nr. 10 din 21.01.2016 cu privire la aprobarea Raportului de activitate a 

Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în 2015. 

 

15. Activitatea Consiliului de Observatori este axată pe principiul 

transparenţei (p.7 din Regulamentul Consiliului de Observatori). 

Consiliul de Observatori și-a desfășurat activitatea în mod transparent: toate 

http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2063%20din%2028.16.2016%20analiza%20emisiunii%20Moldova%20in%20direct.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20nr.%2029%20din%2025.02.2016%20transmiterea%20in%20locatiune.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2038%20din%2025.03.2016%20-%20Transmiterea%20in%20Locatiune.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%2043%20din%2018.04.2016%20-%20Baza%20de%20Odihna%20UNDA.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2051%20din%2023.05.2016%20cu%20privire%20la%20Transmiterea%20in%20Locatiune.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%20103%20din%2029.09.2016%20cu%20privire%20la%20reesalonarea%20datoriei%20de%20catre%20SC%20Valhrus%20SRL.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20105%20din%2007.10.2016%20cu%20privire%20la%20reesalonarea%20datoriei%20de%20catre%20SC%20Valhrus%20SRL.docx
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20129%20din%2009.12.2016%20-Aprobarea%20contractului%20de%20loca%C5%A3iune%20cu%20SRL%20%E2%80%9EArax%20-Impex%E2%80%9D.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20CO%20Nr.%20133%20din%2026.12.2016%20-Cu%20privire%20la%20aprobarea%20contractului%20de%20loca%C5%A3iune%20cu%20%E2%80%9ELaritex-TV%E2%80%9D%20SRL.doc
http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/Hot.%20nr.%2010%20din%2021.01.2016%20Raportul%20CO%20pentru%202015.doc
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ședințele au fost publice, iar hotărârile și procesele verbale au fost publicate pe site-ul 

www.trm.md. La hotărârile Consiliului de Observatori au fost anexate şi publicate 

integral informaţiile examinate, cu excepția celor ce cad sub incidența protecţiei 

secretului comercial al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi/sau protecţia datelor cu 

caracter personal ale salariaţilor. 

 

16. Consiliul de Observatori declară vacanţa  funcţiei de membru al CO 

(p.51 din Regulamentul Consiliului de Observatori). 

În anul 2016, Consiliul de Observatoria aprobat Hotărârea nr. 48 din 12.05.2016 cu 

privire la informarea Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei parlamentare pentru 

cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, Consiliului Coordonator al 

Audiovizualului despre expirarea mandatului de membru al  Consiliului de Observatori al 

Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”. 

 

Și pe viitor, Consiliul de Observatori va face totul, în limita  competențelor și 

atribuțiilor ce îi revin, pentru ca serviciul public de radiodifuziune și televiziune să devenă 

cu adevărat independent din punct de vedere editorial, responsabil și echidistant. Să fie, 

conform legii, „postul tuturor cetățenilor”, să prezinte programe de interes pentru toţi 

telespectatorii și radioascultătorii, indiferent de vârstă, religie, poziţie socială sau pregătire 

profesională, indiferent că aceştia fac parte din publicul rural sau urban.  

Consiliul de Observatori va favoriza libertatea de exprimare şi va interzice orice formă 

de presiune, cenzură sau autocenzură în cazul jurnaliştilor. 

 

 

Președintele 

Consiliului de Observatori                                           Nicolae Spătaru 

http://www.trm.md/files/hotarari-co/hotarari-2016/anexe/Hot.%20CO%20Nr.%2048%20din%2012.05.2016%20cu%20privire%20la%20informarea%20despre%20vacanta%20functiei%20de%20membru%20IPNA.doc

