
PROCES VERBAL 

Nr. 23 din 02.10.2015 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

 

Au fost prezenți 

membrii Consiliului de Observatori: DELEU Doina, GUREZ Lilia, GROZAVU 

Petru, CĂLUGĂRU Larisa, NISTOR Stela, ȚAPEȘ Vitalie, VASILACHE Ludmila. 

 

Invitați: 

Olga Bordeianu – Președinte al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”; 

Mircea Surdu – Director al postului public de televiziune ”Moldova 1”; 

Veaceslav Georghișenco  Director interimar al postului ”Radio Moldova”; 

Melnic Leonid – Vicedirector TV, şef departament producţie; 

Guțu Alexandru – Director tehnic al postului public de televiziune ”Moldova 1”; 

Scoarță Mihail – Specialist principal, Serviciul dezvoltare strategică; 

Chiorpec Ion - Șef Serviciu programe ”Radio Moldova Muzical”; 

Bunduchi Tatiana - Șef Serviciu programe ”Radio Moldova Tineret”; 

Bădulescu Victor - Șef al Centrului tehnic radio; 

Stahi Victor - Șef al Departamentului înregistrări și colective muzicale; 

Cojocaru Svetlana – Producător audio-video (coordonator știri); 

Blanaru Galina – Șef departament financiar; 

Verbeniuc Ion – Director tehnic; 

Cojocaru Vitalie – Șef serviciu marketing, vînzări servicii, cercetare; 

Vicol Alecu – Șef serviciu juridic; 

Josanu Efim – Șef direcție sport Radio/TV; 

Balteanu Natalia – Contabil șef. 
 

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

constatat, conform pct. 16 din Regulamentul CO ca fiind deliberativă şedinţa CO cu 

prezenţa a 5 membri CO, respectiv a propus începerea şedinţei CO. Deleu Doina a 

anunțat membrii CO că dna Gurez și dna Călugăru întârzie și au rugat să nu fie așteptate. 

S-a votat începerea şedinţei, ora 14:00: „PRO” – 5 voturi  (D. Deleu; P. 

Grozavu; S. Nistor; V. Țapeș; L. Vasilache) 

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

supus votului Ordinea de zi cu următoarele subiecte: 

1. Cu privire la delegarea unui membru al CO în Comitetul de organizare a etapei 

naționale a Concursului Eurovision Song Contest 2016; 

2. Cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania ”Teleradio-

Moldova” pentru anul 2016; 

3. Diverse. 

S-a votat: „PRO” – 5 voturi (D. Deleu; P. Grozavu; S. Nistor; V. Țapeș; L. 

Vasilache) 

Dna Larisa Călugăru și dna Lilia Gurez au venit cu întârziere, ora 14:10. 

 



Subiectul nr. 1 - Cu privire la delegarea unui membru al CO în Comitetul de 

organizare a etapei naționale a Concursului Eurovision Song Contest 2016. 

În urma demersului verbal al directorului TV, M.Surdu, prin care a solicitat 

membrilor CO de a delega un membru al Consiliului în Comitetul de organizare etapei 

naționale a Concursului Eurovision Song Contest 2016. 

Astfel, Președintele CO a supus votului propunerea dlui Grozavu de a deleaga în 

Comitetul de organizare a etapei naționale a Concursului Eurovision Song Contest 2016 

membrul Consiliului de Observatori Larisa Călugăru. 

S-a votat: PRO – 7 voturi (D. Deleu; L. Călugăru; L. Gurez; P. Grozavu; S. Nis-

tor; L. Vasilache; V. Țapeș). 

 

Subiectul nr. 2 - Cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania 

”Teleradio-Moldova” pentru anul 2016 

 

Luînd în considerare că dl P. Grozavu nu a fost prezent la ședința CO din data de 

28 septembrie 2015 în care a fost examinat Caietul de sarcini al IPNA Compania 

”Teleradio-Moldova”, dumnealui a ținut să se expună.  

Dl Grozavu a menționat că Caietul de sarcini al IPNA Compania ”Teleradio-

Moldova” este un document descriptiv și nu este document punctual. În opinia sa, acest 

caiet de sarcini ar trebui să includă 3 compartimente: volumul de emisie; grila de emisie 

și costuri financiare. Și în așa mod s-ar renunța la textele care în fond nu spun nimic. 

Președintele CO, Doina Deleu a amintit dlui Grozavu și a informat noii membri ai 

CO despre faptul că pe 21 mai 2013 CO a aprobat cu votul a 9 membri, inclusiv a dnul 

Grozavu Hotărârea Nr.48 ”cu privire la Noua structură a Caietului de sarcini al IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova”și al Raportului anual”, de aceea consideră inoportună la 

acest moment modificarea structurii prezentului caiet de sarcini. Pentru viitor a rugat 

Secretarul CO, dra Mariana Cersac sa trimită în adresa tuturor membrilor CO Hotărârea 

nr. 48 din 21 mai 2013 pentru ca ei să mediteze asupra unei noi structuri pentru noul caiet 

de sarcini, nu pentru cel actual, care urmează a fi aprobat și prezentat pentru avizare CCA 

si Comisiei parlamentare. Dra Cersac a îndeplinit în același timp sarcina, trimițând în 

adresa tuturor Hotărârea Nr.48 cu privire la ”Noua structură a Caietului de sarcini al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova”și al Raportului anual”. 

Președintele CO, Doina Deleu l-a informat pe dl Grozavu că în ședința din 28 

septembrie 2015 ca urmare a examinării proiectului Caietului de sarcini al IPNA 

Compania ”Teleradio-Moldova”, membrii CO au aprobat cu 6 voturi Hotărârea nr. 102 a 

fost plasată pe web chiar în acea zi prin care au dat unele recomandări, precum ar fi:  

- crearea și prezentarea conceptului ”Moldova 2”, care să fie parte integranta a 

caietului de sarcini pentru 2016; 

- crearea și prezentarea conceptului ”Moldova Internațional” pe satelit, care să fie 

parte integranta a caietului de sarcini pentru 2016; 

- crearea și prezentarea conceptului reorganizării departamentului Multimedia al 

IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”, care să fie parte integranta a caietului de sarcini 

pentru 2016. Iar în baza acestor propuneri Preşedintele Companiei, directorul 

radiodifuziunii şi directorul televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova” urmează 

să ajusteze Proiectul Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 

anul 2016. 

Directorul financiar a prezentat proiectul Caietului de sarcini pentru anul 2016, 



referindu-se la planul financiar și bugetul Companiei pentru anul 2016. 

Președintele CO, Doina Deleu a propus ca la solicitarea bugetului pentru anul 

2016, IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” să indice o sumă mai mare decât anul 

precedent din considerentul că tarifele cresc, necesitățile cresc și Compania nu mai face 

fața cheltuielilor actuale. 

De asemenea Președintele IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”, a menționat că 

anul viitor va fi un an plin de evenimente, dintre care și UEFA Champions Liga. Postul 

de televiziune ”Moldova 1” trebuie să achite până la sfârșitul anului curent o sumă de 

120000 euro pentru dreptul de a transmite pe teritoriul Republicii Moldova. Ea consideră 

că această sumă va fi recuperată la odată cu mediatizarea acestui eveniment, însă la 

moment Compania nu are surse în buget pentru ași onora obligațiunile contractuale cu 

UEFA. 

De asemenea, dna Bordeianu s-a referit și la alte probleme de ordin financiar cu 

care se confruntă Compania. Dumneaei a menționat că încearcă să facă o restructurare 

care, care în opinia sa, ar duce la reducerea cheltuielilor. Olga Bordeianu s-a referit și la 

problema achiziționării de content, în special al filmelor. Deoarece drepturile de autor 

pentru filme sunt foarte scumpe, ei negociază cu mai multe organizații în acest sens și 

crede că pînă la sfîrșit anului 2016 pe postului public de televiziune să fie difuzat un nou 

serial care ar spori la creșterea audienței. 

Doina Deleu, a salut inițiativele Președintelui IPNA Compania ”Teleradio-

Moldova” și a menționat că se va implica și ea nemijlocit în acest proces de negocieri. 

Petru Grozavu a solicitat ca să se facă o analiză mai exactă de gestionare a 

bugetului pentru anul 2016 al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”. 

Ca urmare a dezbaterilor publice, membrii CO au decis de a lua act de Proiectul 

Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016. 

Preşedintele Companiei, directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” vor ajusta pînă la 16.10.2015 Proiectul Caietul de 

sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016 în conformitate cu 

propunerile şi sugestiile membrilor Consiliului de Observatori, expuse în şedinţa din 

28.09. 2015 și 02.10.2015:  

- crearea și prezentarea conceptului ”Moldova 2”, care să fie parte integranta a 

caietului de sarcini pentru anul 2016; 

- crearea și prezentarea conceptului ”Moldova Internațional” pe satelit, care să fie 

parte integranta a caietului de sarcini pentru anul 2016; 

- crearea și prezentarea conceptului reorganizării departamentului Multimedia al 

IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”, care să fie parte integranta a caietului de sarcini 

pentru anul 2016; 

- crearea și prezentarea conceptului ”Radio Moldova Copii”, care să fie parte 

integranta a caietului de sarcini pentru anul 2016; 

- prezentarea costului politicilor editoriale ale IPNA Companiei ”Teleradio-

Moldova”, a televiziunii și radiodifuziunii. 

Proiectul Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 

2016 se va expedia spre expertizare API și CJI.  

S-a votat: PRO – 6 voturi (D. Deleu; L. Călugăru; L. Gurez; S. Nistor; L. 

Vasilache; V. Țapeș); CONTRA – 1 vot (P. Grozavu). 

 

 



Subiectul nr. 3 - Diverse 

 

 Luînd în considerare situația actuală din Republica Moldova și ținînd cont de 

prevederile legii cu privire la accesul la informație, membrii CO au decis ca președintele 

Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” să asigure 

plasarea pe www.trm.md a rapoartelor de monitorizare cu privire la reflectarea protestelor 

din perioada 06-30 septembrie 2015 la radiodifuziunea și televiziunea IPNA Compania 

”Teleradio-Moldova”. 

 

S-a votat: PRO – 7 voturi (D. Deleu; L. Călugăru; L. Gurez; P.Grozavu; S. Nistor; 

L. Vasilache; V. Țapeș).  

 

 

Membrii CO au concretizat faptul că următoarea ședință va avea loc vineri, 16 

octombrie, ora 14.00, iar pe Ordinea de zi vor figura chestiunile: 

1. Modificarea statelor de personal prin introducerea serviciului de audit intern. 

2. Modificarea Regulamentului sistemului de bonusuri. 

3. Raport de audienta Moldova 1 pentru iulie-septembrie 2015 inclusiv, în 

comparație cu primele 6 luni ale anului 2015. 

 

Preşedintele CO a declarat epuizarea subiectelor din Ordinea de zi şi a pus la vot 

încheierea şedinței. 

S-a votat: „PRO” – 7 voturi (D. Deleu; L. Gurez; P. Grozavu; L. Călugăru; S. 

Nistor; V. Țapeș; L. Vasilache) 

 

Durata şedinţei: 14:00-18:00. 

Au semnat: 

 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                      Doina DELEU 

 

Secretarul 

Consiliului de Observatori                                        Mariana CERSAC 


