
 

 

PROCES VERBAL 

Nr. 24 din 16.10.2015 

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; 

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

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

Blanaru Galina – Șef departament financiar; 

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

Vicol Alecu – Șef serviciu juridic; 

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

2. Modificarea Regulamentului privind sistemul de bonusuri.  

3. Raport de audiență Moldova 1 pentru semestrul III al anului 2015. 

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

Nistor; V. Țapeș; L. Vasilache) 

 

Subiectul nr. 1 - Cu privire la modificarea statelor de personal prin introducerea 

serviciului de audit intern. 

 

Președintele IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” a comunicat membrilor CO 

despre faptul că funcțiile care se exclude din schema de încadrare sunt vacante de mai 

mult timp, acestea sunt trei la număr, o funcție din departamentul Multimedia și două 

funcții de la Radio.  Totodată, în statele de personal se propune de a introduce un serviciu 

de audit intern, constituit din 2 unități, care va fi subordonat direct Președintelui 

Companiei.  



 

 

Dl Țapeș a menționat că susține aceste modificări, dar ar dori să vadă fișele de post 

ale acestor două unități care urmează a fi introduce în statele de personal. 

Dna Olga Bordeianu a menționat că fișele de post pentru aceste unități se elaborează 

de regulă după modificarea schemei de încadrare, iar la moment sunt în proces de 

elaborare de Serviciul resurse umane. 

Alecu Vicol a mai adăugat că în fișele de cost ale unităților din cadrul Serviciului 

audit intern, în primul rând, vor fi introduse prevederile conform legii cu privire la 

activitatea de audit, după caz, se mai pot introduce niște obligațiuni suplimentare la 

cererea angajatorul.  

Dna Călugăru a solicitat amânarea chestiunea pentru o altă ședință a Consiliului de 

Observatori, pentru a vedea semnăturile directorului Radio, sefului secției resurse umane, 

fișele de post.  

Astfel, Președintele CO a propus votului propunerea dnei Călugaru de a amâna 

pentru ședința Consiliului Observatori din 30.10.2015 sau următoarea subiectul  

modificării Statelor de personal pentru anul 2015 prin introducerea Serviciului de audit 

intern în Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, 

cu următoarele recomandări pentru Președintele IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”: 

a. Schimbarea sintagmei ”schema de încadrare” cu sintagma ”statele de personal”, 

ultima fiind utilizată conform Codului Muncii Republicii Moldova. 

b. Utilizarea terminologiei Codului Muncii Republicii Moldova, adică ”lichidarea” 

sau ”reducerea” funcției sau a numărului de unități. 

c. Redactarea și prezentarea fișei postului pentru funcția de Șef serviciu audit intern 

și specialist principal ai serviciului audit intern. 

d. Organizarea unui concurs pentru suplinirea acestor funcții, la discreția sa. 

e. Prezentarea CV-urilor candidaților. 

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

Nistor; L. Vasilache; V. Țapeș). 

 

Subiectul nr. 2 - Cu privire la modificarea Regulamentului privind sistemul de 

bonusuri.  

Dna Doina Deleu a informat membrii CO despre faptul că Președintele IPNA 

Compania ”Teleradio-Moldova” s-a adresat cu solicitarea de a introduce în punctele 2.1 

și 3.1 sintagma ”în limita mijloacelor financiare disponibile”. 

Dna Bordeianu Olga a explicat membrilor CO faptul că frază ”în limita mijloacelor 

financiare disponibile” este adaptată în conformitate cu prevederile Codului Muncii, iar 

acest lucru nu semnifică excluderea bonusurilor. Dl Vicol a mai adăugat că lipsa acestei 

sintagme din Regulamentul privind sistemul de bonusuri obliga angajatorul ca să ofere 

bonusuri angajaților și astfel, în lipsa mijloacelor financiare de acordare a acestor 

bonusuri Compania oricum va fi obligată să le acorde. 

Doina Deleu a menționat că în opinia sa pct. 4.4.1 din Regulamentul privind 

sistemul de bonusuri, conform căruia ”bonusul de performanță nu se acordă salariatului 

care a avut o sancțiune disciplinară” trebuie exclus deoarece conform prevederilor 

Codului muncii acest lucru este ilegal. Pct. 5.3 și 5.4 la fel trebuie abrogate deoarece în 

aceste puncte se face trimitere la pct. 3.3 din Regulamentul privind sistemul de bonusuri, 

care însă nu există. 

Vitalie Țapeș a propus că pct. 8.5 din Regulamentul privind sistemul de bonusuri, 



 

 

conform căruia ”bonusurile de fidelitate nu se acordă pentru anul calendaristic în care 

salariatul a fost sancționat disciplinar sau în cazul în care salariatul neglijează în mod 

repetat obligațiunile stipulate în fișa de post” să fie abrogate deoarece contravine în 

totalitate art. 206 din Codul muncii al Republicii Moldova.  

 

Președintele CO, Doina Deleu a propus de a vota separat modificare respectivului 

Regulament, astfel se aprobă următoarele modificări în Regulamentul privind sistemul de 

bonusuri, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Observatori nr. 33 din 23 martie 2012: 

 

a) Punctele 2.1. și 3.1. se completează în final cu textul ”în limita mijloacelor 

financiare disponibile”. 

 

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

Vasilache; V. Țapeș); CONTRA – 1 vot (L. Gurez). 

 

Se aprobă următoarele modificări în Regulamentul privind sistemul de bonusuri, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului de Observatori nr. 33 din 23 martie 2012: 

 

b) Punctele 4.4.1., 5.3, 5.4. și 8.5 se abrogă. 

 

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

L. Vasilache; V. Țapeș). 

 

 

4. Subiectul nr. 3 – Cu privire la examinarea raportului de audiență Moldova 1 

pentru semestrul III al anului 2015. 

 

Dna Tatiana Vlas a prezentat date de audiență pentru perioada iulie-septembrie 

2015, menționând faptul că această perioadă este una specifică deoarece este perioada 

concediilor iar audiența este una slabă și e specifică nu doar pentru postul public 

”Moldova 1” ci și pentru toate posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii 

Moldova. Totuși, prognozele pentru audiență sunt pozitive, ba chiar mai mult, audiența 

pentru perioada de raport este una mai bună decât cea din luna iunie al anului curent. Dna 

Vlas s-a referit la cota audienței la postul ”Moldova 1”, pe țară. Astfel, datele raportului a 

atestat faptul că populația rurală este mai fidelă postului Moldova 1 decât cea din 

municipiu Chișinău. În continuare, Tatiana Vlas a prezentat informația după categoriile și 

genurile de emisiuni. 

 Membrii CO au solicitat ca în următorul raport să fie prezentată suplimentar 

informația comparativă a audienței principalelor emisiuni de știri, emisiuni de dezbateri, 

inclusiv audiența emisiunii ”Bună dimineața” pentru perioada septembrie-octombrie 

2015.  

 Dl. Petru Grozavu consideră că o ”Moldova 1” ar trebui să producă o emisiune 

umor.  In replică, directorul postului public de televiziune, dl Mircea Surdu a menționat 

faptul că au fost câteva tentative in acest sens însă fără de succes, Republica Moldova nu 

mai are umoriști de valoare. Unicul lucru ce ii salvează la moment sunt emisiunile din 

arhiva televiziunii, pe care le-au produs in colaborare cu marele umorist, Gheorghe 



 

 

Urschi, care sunt la mare căutare, fapt demonstrat prin creșterea audienței in momentul 

difuzării acestora. 

 In finalul dezbaterilor publice, președintele CO, Doina Deleu, a propus de a lua act 

de Analiza audienţei ”Moldova 1” în semestru III 2015, prezentată de Preşedintele IPNA 

Compania „Teleradio Moldova”. În prima ședință a lunii noiembrie Consiliului de 

Observatori se va audia Raportul audienței principalelor emisiuni de știri, emisiuni de 

dezbateri, inclusiv audiența emisiunii ”Bună dimineața” pentru perioada septembrie-

octombrie 2015. Anexa „Analiza audienţei ”Moldova 1” în semestrul III 2015” este 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

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, 30 

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

1. Analiza activității comerciale pentru 2014-2015, prognoze pentru 2016 

2. Expertiza contractelor de locațiune și recomandări pentru încasarea datoriilor 

3. Diverse. 

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: 14:00-17:00. 

Au semnat: 

 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                      Doina DELEU 

 

 

Secretarul 

Consiliului de Observatori                                        Mariana CERSAC 


