
 

 

PROCES VERBAL 

Nr. 26 din 19.11.2015 

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 6 membri CO, respectiv a propus începerea şedinţei CO. Deleu Doina a 

anunțat dna S. Nistor și a rugat să nu fie așteptată 
 

S-a votat începerea şedinţei, ora 14:00: „PRO” – 6 voturi  (D. Deleu; L. 

Călugăru; L. Gurez; P. Grozavu; V. Țapeș; L. Vasilache). 

 

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

Ordinea de zi publicată pe web și a întrebat dacă sunt propuneri de modificare a Ordinii 

de zi. Dnul Grozavu a solicitat introducerea în Ordinea de zi a subiectului privind 

examinarea sesizării dlui Scorpan. Dna Deleu a menționat că deși sesizarea a fost pusă în 

mapa fiecărui membru în ziua ședinței, conform pct. 36 din Regulamentul CO 

materialele necesare se pun la dispoziţia membrilor Consiliului de Observatori cu cel 

puţin 3 zile până la şedinţă în scris, anexând toate materialele incluse în agenda zilei 

până la data şedinţei, acest fapt nu a fost realizat, iar Președintele Companiei și 

directorul TV nu se cunoaște dacă vor putea răspunde acestui subiect public în ședința 

curentă. Președintele Companiei și directorul TV au menționat că sunt gata să răspundă 

la toate întrebările în cadrul acestei ședințe, mai ales că dețin și două documente ale 

specialiștilor. 

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

inclus subiectul propus de membrul Grozavu și a supus-o votului Ordinea de zi cu 

următoarele subiecte: 
1) Cu privire la examinarea cererii privind dreptul la replică. 

2) Cu privire la examinarea sesizării dlui Scorpan. 

3) Modificarea statelor de personal.  



 

 

 

S-a votat: „PRO” – 5 voturi (D. Deleu; L. Călugăru; L. Gurez; P. Grozavu; L. 

Vasilache); „CONTRA” - V. Țapeș. 

 

Stela Nistor a venit la ședința CO cu întîrziere, ora 14:12. 

 

Subiectul nr. 1 - Cu privire la examinarea cererii privind dreptul la replică. 
 

Președintele IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” a amintit membrilor CO despre  

faptul că dna Lilia Gurez a informat colegii săi, membrii CO despre recepționarea în 

adresa sa de poșta electronică sesizarea președintelui Platformei Civice „Demnitate și 

Adevăr”, dl Năstase, prin care ultimul solicită dreptul la replică la emisiunea difuzată la postul 

public de televiziune Moldova 1 din data de 29 octombrie 2015, la care a participat 

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu. Conform petiționarului, 

Andrian Candu ar fi criticat fără temei și argumente plauzibile Platforma Civică „Demnitate 

și Adevăr”, iar prezentatoare emisiunii, dna Ecaterina Stratan nu a intervenit pentru a lua 

reacția, cel puțin telefonică, a unui reprezentat ai Platformei DA. Respectiva sesizare nu este 

înregistrată oficial nici în anticamera Președintelui IPNA Compania „Teleradio-Moldova” și 

nici în anticamera Consiliului de Observatori. 

Dna Gurez a explicat membrilor CO că respectiva sesizare a Platformei Civice 

„Demnitate și Adevăr” a fost transmisă spre toate sursele mass-media. Astfel, la data de 29 

octombrie era o situație prin care este exprimată respectiva sesizare, ulterior Consiliul 

Coordonator al Audiovizualului a venit cu o monitorizare la capitolul reflectării protestelor 

organizate de Platforma Civică „Demnitate și Adevăr”, prin care s-a spus clar că postul 

public ”Moldova 1” respectă echidistant prevederile Codului audiovizualului. În aceste 

condiții, nu crede că este necesar de a mai examina respectiva sesizare, ținând cont și de faptul 

că aceasta nu a fost nici înregistrată oficial, a menționat dna Gurez. 

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

menționat că personal a transmis tuturor membrilor CO în poșta electronică Raportul CCA de 

monitorizare a principalelor ediții de știri cu privire la subiectele ce vitează direct sau indirect 

protestul organizat de Platforma Civică ”DA”, dar și alte proteste similare, la posturile de 

televiziune ”Moldova-1”, ”Prime”, ”Canal 3”, ”Canal 2”, ”Publika TV”, ”TV 7”? ”Accent 

TV”, ”PRO TV CHIȘINĂU”, ”Jurnal TV”, ”N4”, ”Realitatea TV”, ”Ren Moldova”, ”Euro 

TV” și ”RTV Moldova” pentru perioada 06-27 septembrie 2015. În același timp, vineri, 13 

noiembrie 2015 membrii CCA au menționat în cadrul ședinței publice faptul că una din cele 

mai corecte televiziuni este ”Moldova 1” care a reflectat echidistant protestele și a respectat 

principiul pluralismului politic, fapt pentru care a mulțumit directorul TV, dnul Mircea Surdu. 

În același timp, a solicitat secretarului CO să anexeze procesului verbal al ședinței Raportul 

CCA sus enunțat. 

Președintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, Olga Bordeianu, a menționat faptul 

că la Companie nu a fost înregistrată o așa sesizare, iar după ce a primit-o în poșta electronică 

de la dna Gurez au luat inițiativa de ai contacta pe reprezentanții Platformei Civice 

„Demnitate și Adevăr”.  După monitorizarea emisiunii specificată în sesizare, dl Vulpe l-a 

contactat telefonic pe dl Moțpan pentru a concretiza în ce parte a emisiunii consideră aceștia 

că au fost criticați fără temei și argumente plauzibile, deoarece monitorizarea efectuată nu a 

atestat încălcări de acest gen. La care dl Moțpan a spus că nu a privit emisiunea respectivă și 

intenționează să i-a legătura cu dl Năstase pentru a se documenta, ulterior a revenit cu un sunet 



 

 

prin care a  menționat că nu mai au obiecții, însă au solicitat să fie invitați la așa tip de 

emisiuni și reprezentanții Platformei Civice „Demnitate și Adevăr”.  

În replica, directorul televiziunii, Mircea Surdu a informat membrii CO că reprezentanții 

Platformei Civice „Demnitate și Adevăr” au fost invitați la emisiunile de dezbateri foarte 

des, fapt demonstrat și de monitorizări.  

Ceilalți membri CO la fel au dat păreri că subiectul este deja epuizat și că au privit 

emisiunea și chiar nu au văzut să se fi încălcat vreun drept prin afirmațiile Președintelui 

Parlamentului. 

Ținând cont de cele expuse ,Președintele CO, a propus a lăsa fără examinare 

respectiva sesizare, dat fiind faptul că nu întrunește condițiile prevăzute de Legea cu 

privire la petiționare în art. 10 alin. 1., iar conform art. 10 alin. 2 și 5 al Legii nu se 

examinează. 
 

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 examinarea sesizării dlui Nicu Scorpan. 
 

Directorul TV, Mircea Surdu a menționat că respectiva sesizare a primit-o cu o zi 

înainte de ședință de la Președintele Companiei, însă a reușit să se documenteze asupra 

cazul. Ceea ce menționează dl Scorpan în sesizare, în partea ce ține de patrimoniu 

corespunde adevărului, deoarece este o problemă și se trage încă din anul 1995, iar 

pentru soluționarea ei, pentru salvarea patrimoniului sunt necesare investiții financiare 

destul de mari pe care Compania, la moment, nu le are. Pe de altă parte, dl Scorpan 

încearcă să scoată o lacrimă sentimentală, deoarece televiziunea a trecut la formatul 16:9, 

este un pas făcut spre digitalizare. La acest format de lucru s-a trecut la data de 2 

noiembrie 2015, prealabil, timp de 2 săptămâni, publicul a fost informat. Mircea Surdu a 

comunicat că 98% din angajații televiziunii montează pe computer, iar unicul care nu a 

trecut la formatul nou de lucru este dl Scorpan. La televiziune a rămas o sală de format 

Beta cam în care s-a defectat o piesă fără de care această sală nu mai este funcțională, 

plus la toate această piesă nu mai poate fi găsită, drept urmare este imposibil de reparat 

sala respectivă, iar dumnealui insistă să monteze în vechiul format, Beta cam, care nu 

mai este compatibil cu programul 16:9. Mai mult decât atât, această piesă nu poate fi 

procurată prin factura fiscală, ci doar poate la o piață de piese audio/video. Dar nu e 

normal sa stagnăm atâta timp cât ne dorim să avansăm și să trecem la digitalizarea tv. 

Membrii CO, au menționat că aceste probleme trebuie clarificate și în acest sens se 

propune de a însărcina Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” și directorul 

televiziunii ”Moldova 1” să creeze un grup de lucru cu participarea membrilor CO, Petru 

Grozavu și Vitalie Țapeș pentru examinarea sesizării, despre rezultatele cărora vor 

informa Consiliul de Observatori în prima ședință a lunii decembrie 2015. 
 

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

Nistor; L. Vasilache; V. Țapeș). 

 

Subiectul nr. 3 – Modificarea statelor de personal. 
 

Președintele IPNA Compania Teleradio-Moldova, Olga Bordeianu, a menționat că 

documentele prezentate corespund solicitărilor membrilor CO din cadrul ședinței trecute. 

De asemenea s-a referit la o nouă funcție care este necesară pentru îndeplinirea 



 

 

obiectivelor propuse in Caietul de Sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

pentru anul 2015 și 2016, și anume, lansarea postului de televiziune „Moldova 2”. 

Respectiv este necesar de a suplini statele de personal cu funcția de Șef Secție programe, 

care v-a avea sarcina de a elabora un proiect de lansare a postului de televiziune 

„Moldova 2”.  

Lilia Gurez a solicitat ca această funcție să fie valabilă doar pentru perioada de 

creare a respectivului proiect, urmând ca persoana în cauză să fie angajată pentru o 

perioadă de probă, la discreția Președintelui Companiei, de 3 sau 6 luni. 

În scopul perfecționării sistemului de management administrativ, financiar și de 

control al  IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”, președintele CO, Doina Deleu a 

propus de a aproba modificarea schemei de încadrare pentru 2015 în IPNA Compania 

”Teleradio-Moldova”. 

 Dnul Grozavu a menționat că nu va vota pentru crearea unui nou post de 

televiziune ”Moldova 2”. Dna Deleu a explicat în ordinea de zi nu a fost inclus un subiect 

care să conțină crearea unui nou post de televiziune ”Moldova 2” și reamintește Dlui 

Grozavu de Hotărârea CO nr. 102 din 28.09.2015 unde, cu majoritatea voturilor 

membrilor CO, a fost luat act de caietul de sarcini pentru 2016, iar Preşedintelui 

Companiei şi directorului televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova” le-a fost 

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

a caietului de sarcini pentru 2016.  

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

Vasilache; V. Țapeș); CONTRA (P. Grozavu), iar pentru includerea Serviciul programe 

”Moldova 2” a fost adoptată cu votul a 5 membri ai Consiliului de Observatori: PRO (D. 

Deleu; L. Călugăru; L. Gurez; S. Nistor; L. Vasilache); CONTRA (P. Grozavu; V. 

Țapeș). 

Membrii CO au concretizat faptul că următoarea ședință va avea loc vineri, 23 

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

1. Cu privire la situațiile financiare pentru perioada ianuarie-septembrie 2015: 

 Venituri și cheltuieli clasificate după natură; 

 Bilanțul; 

 Situația de profit și pierdere; 

 Situația modificărilor capitalului propriu; 

 Situația fluxurilor de numerar. 

2. Cu privire la examinarea raportului audienței principalelor emisiuni de știri, 

emisiuni de dezbateri, inclusiv audiența emisiunii ”Bună dimineața” pentru perioada 

septembrie-octombrie 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: 14:00-17:00. 

Au semnat: 

 

Preşedintele 



 

 

Consiliului de Observatori                                      Doina DELEU 

 

Secretarul 

Consiliului de Observatori                                        Mariana CERSAC 


