
 

 

PROCES VERBAL 

Nr. 27 din 23.11.2015 

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”; 

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

Blanaru Galina – Șef departament financiar; 

Balteanu Natalia – Contabil șef; 

Vlas Tatiana - Director departamentul Programe şi Planificare TV. 
 

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.  

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

Deleu; L. Gurez; S. Nistor; V. Țapeș; L. Vasilache). 

 

În debutul ședinței, Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” Doina Deleu a propus un mod de organizare, prin care va face mai 

eficientă desfășurarea ședințelor CO. Astfel, după aprobarea Ordinii de zi, raportorul 

subiectului va avea la dispoziție 10 minute, după care se va trece la procedura de 

”Întrebări și dezbateri” care va dura 20 minute, cu posibilitatea de prelungire a timpului 

după necesitate.  

Dnul Țapeș a menționat că este prea puțin timp acordat raportorului și a propus sa 

fie majorat până la 15 de minute pentru ca raportorul să poate explica bine subiectul. 

Membrii CO l-au susținut.  

În același timp, a dat citire cap. V din Regulamentul CO ”Procedura de votare în 

cadrul ședințelor CO”, în special pct. 22: ”Votul deschis se exprimă prin ridicarea 

mâinii (…). Înainte de votare Preşedintele formulează clar problema ce se pune la vot. 

Secretarul şedinţei număra voturile şi le înscrie în procesul-verbal, iar Preşedintele 

anunţă rezultatele votării.” Și a amintit despre necesitatea respectării pct. 30 din 

Regulament, cităm: ”În timpul votării membrii Consiliului de Observatori nu pot lua 

cuvântul şi nu sunt acceptate nici un fel de comentarii.” 

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

Doina Deleu a supus votului propunerea de organizare: raportorului se oferă 15 min, 

pentru întrebări și dezbateri se acorda 20 min cu posibilitatea de prelungire a timpului, 

votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii, iar în timpul votării membrii Consiliului 

de Observatori nu pot lua cuvântul şi nu sunt acceptate nici un fel de comentarii.  



 

 

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

Deleu; L. Gurez; 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 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. 

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

Țapeș; L. Vasilache) 

 

Subiectul nr. 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. 

 

Președintele IPNA Compania Teleradio-Moldova a menționat faptul că informația 

cu privire la situațiile financiare pentru perioada ianuarie-septembrie 2015 a fost 

prezentată membrilor CO cu trei săptămâni în urmă, astfel consideră că dna Blanaru ar 

putea face o mică prezentare la această temă, iar ulterior am putea trece la etapa întrebări 

și dezbateri. 

Directorul financiar, Galina Blanaru a informat membrii CO despre faptul că 

bugetul aprobat pentru anul 2015 a constituit 104 mii lei, conform raportului pentru 9 

luni s-a constat că veniturile Companiei s-au asumat valori de 69 960 000 lei, inclusiv 55 

459 000 lei  din surse bugetare și 16 551 000 lei din surse extrabugetare, ceea ce 

constituie 67% din planul anual. Subvențiile bugetare constituie 67% iar veniturile 

proprii constituie 70%. Pentru cele 9 luni ale anului 2015, suma subvențiilor bugetare a 

fost aprobată in valoare de 63 770 000 lei, real sunt 55 459 000 lei, diferența de 8 mln. lei 

constituie nealocarea subvențiilor de la bugetul de stat. Ceea ce ține de mijloacele 

extrabugetare, din planul anual de 20 785 000 lei au fost realizate 69,8%. In continuare, 

dna Blanaru s-a referit la fiecare segment din raport cu privire la situațiile financiare 

pentru perioada ianuarie-septembrie 2015.  

Larisa Călugăru a solicitat o explicație mai detaliată a datoriei Companiei față de 

compania Marcotec din România. Dna Blanaru a explicat că această datorie este pentru 



 

 

susținerea tehnică a studioului nr. 1 a departamentului de știri a televiziunii. In anul 2011-

2012 a fost un grant de la PNUD, prin care s-a câștigat utilajul tehnic la televiziune. A 

fost efectuată o licitație publică, ulterior s-a semnat contractul cu Markotek. Această 

datorie s-a format in urma deservirii lunare a aparatajului tehnic de către compania 

respectivă, datoria este pentru anul 2015. 

Lilia Gurez a solicitat să fie explicată formarea datoriilor pentru 9 luni ale anului 

2015.  

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

precizat că în Nota de sub tabelul tipuri de venituri din pag. 2 este menționat probabil greșit că 

nu a fost reflectat venitul de la cursul valutar care constituie 1087,0 mii lei. Dna Deleu a 

întrebat despre ce venit e vorba, din care operațiuni a obținut Compania venituri de acest gen. 

Ulterior a menționat că nu ii este clar de ce nu a fost indicat motivul neîndeplinirii veniturilor 

din publicitate, sponsorizare și UERT planificate pentru 2015. La analizarea consumurilor 

curente a  identificat că Compania are venituri pentru 9 luni de 69960 mii lei, iar cheltuieli  în 

mărime de 92706,4 mii lei, ceea ce este inadmisibil. În pag. 3 a identificat o nouă greșeală 

tehnică – în descrierea cheltuielilor la energia termică procentul îndeplinirii constituie real 

85,7% și nu 74,8% precum este descris în text.  

Dna Deleu s-a arătat îngrijorată de faptul că cheltuielile pentru retribuirea muncii  sunt de 

139,2% și a cerut explicația de unde au apărut 13 unități suplimentare, dacă în 2015 a fost 

creat doar o unitate în această perioadă. Dna Blanaru a răspuns că aceste modificări au fost 

efectuate în 2014 pe când CO nu era funcțional. Dna Deleu a solicitat Președintelui Companiei 

și directorilor TV și Radio să planifice în așa mod munca angajaților pentru ca să nu le fie 

încălcate drepturile și să nu fie scoși la muncă în zilele de odihnă, iar cumularea de funcții să 

se minimalizeze.  

La capitolul creanțe curente a întrebat de ce nu a fost încasat prejudiciul material în 

mărime de 185,7 mii lei, creanțe din locațiunea încăperilor  - 555,3 mii lei, de unde au apărut 

creanțe din asigurările sociale de 51,7 mii lei, creanțe din străinătate de 40,5 mii lei și cum s-au 

format avansurile din străinătate de 453,4 mii lei. Astfel, Președintele CO a solicitat dnei 

Blanaru să motiveze formarea tuturor creanțelor curente în sumă totală de 2725,1 mii lei 

pentru prima ședință din decembrie 2015.  

În același timp s-a arătat nedumerită de faptul că sunt prezente creanțe din 2012, 2013, 

2014 și a întrebat de ce până acum ele nu au fost închise. În special avansurile comanditarilor 

privind prestarea serviciilor de publicitate de 630,9 mii lei. 

Dna Președinte CO a solicitat prezentarea pentru ședința ulterioară CO a informației 

detaliate privind formarea creanțelor curente pentru 9 luni ale anului 2015 în mărime de 

2725,1 mii lei. 

Dna Deleu a întrebat dacă sunt elaborate Politicile de contabilitate pentru anul 

2016, Standarde Internaționale de Raportare Financiară. Dna Blanaru a spus ca ele nu se 

vor modifica în 2016, vor fi cele din 2015. Dna Deleu a solicitat Președintelui Companiei 

să elaboreze Politicile de contabilitate pentru anul 2016, Standarde Internaționale de 

Raportare Financiară și să le prezinte Consiliului de Observatori spre adoptate pină la 

finalul anului 2015. Acest fapt este indispensabil în contextul situațiilor depistate de 

Curtea de Conturi. 

Petru Grozavu a sosit la ședința CO cu întârziere, la ora 14:40. 

Președintele CO, Doina Deleu a propus de a lua act raportul privind 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. 

Până la data de 24 decembrie 2015, Președintele IPNA Compania ”Teleradio-

Moldova” va prezenta Consiliului de Observatori spre aprobare Politicile de contabilitate 

pentru anul 2016, Standarde Internaționale de Raportare Financiară. 

Până la data de 01 decembrie 2015, Președintele IPNA Compania ”Teleradio-

Moldova” va prezenta Consiliului de Observatori explicarea detaliată de formare a 

creanțelor curente care constituie 2725,1 mii lei, anexând acte justificative. 

A recomanda Președintelui IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” înaintarea CO a 

propunerilor de modificare a bugetului IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 

anul 2015. 

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 raportului audienței principalelor 

emisiuni de știri, emisiuni de dezbateri, inclusiv audiența emisiunii ”Bună dimineața” 

pentru perioada septembrie-octombrie 2015. 

 Tatiana Vlas, directorul departamentului Programe şi Planificare TV prezentat 

analiza audienţei emisiunii “Bună dimineaţa” din prime-time-ul de dimineaţă şi 

principalele emisiuni de ştiri şi emisiunile de dezbateri din prime-time-ul de seara, prin 

urmare, dumneaei consideră oportun de a structura lucrarea în două părţi, prima 

referindu-se la segmentul de timp 7.00 -10.00, care indică prime-time-ul de dimineaţă în 

televiziune  şi a doua -  segmentul 19.00 -23.00, care indică prime-time-ul de seară.  

 Analiza comparativă dintre toate posturile TV, monitorizate de AGB Nielsen 

Media Research (nu doar cele care difuzează dimineaţa emisiuni gen info-divertisment 

sau seara emisiuni de dezbateri  sau de sinteză), oferă posibilitatea să vedem mai exact 

locul  TV Moldova 1 în audienţa de dimineaţă şi seară. În raportul dat va face o analiză  

variabila SHR%, ceea ce înseamnă cota de piaţă şi arată câte procente dintre  

telespectatorii care au televizoarele conectate, privesc un post TV sau altul. De asemenea, 

se va vedea care este cota de piaţă pe diferite segmente de populaţie  - total individuals 

(de toate vârstele şi din toată ţara)  și 18+, deoarece emisiunile de seară sunt destinate 

celor trecuți de 18 ani.  

 Tatiana Vlas a menționat faptul că AGB oferă date despre 15 posturi de televiziune 

şi în tabela prezentat sunt oferite cotele de audienţă pentru segmentul de dimineaţă.  Din 

câte se observă, Moldova 1 obţine cea mai mare cotă de piaţă (poziţia I) printre publicul 

rural  - 13,58% şi publicul din centrul republicii – 13,99%. Pe poziţia a doua TV 

Moldova 1 se situează în trei cazuri – total individuals, 18+ şi nordul republicii. La sudul 

republicii  Moldova 1 vine pe locul III. Cu regret, TV Moldova 1 nu este pe măsura 

aşteptărilor telespectatorului urban, deşi emisiunile  relatează mult mai multe lucruri din 

capitală decît din întreaga ţară.  

 In concluzie, Tatiana Vlas a menționat că urmează a fi menţinută poziţia bună a 

audienţei postului TV Moldova 1 in prime-time în  teritoriu. În acelaşi timp, este necesar 

de a oferi publicului urban emisiuni pe aşteptările acestuia.  Poziţia a zecea  din 15 a 

cotei de piaţă a TV Moldova 1 pentru Chişinău este o provocare destul de serioasă. 

Urmează a fi regândite conceptele, formatele emisiunilor şi, neapărat  plasarea în grilă a 

serialelor, filmelor, concursurilor.  



 

 

 Membrii CO au menționat faptul că raportul prezentat conține date îmbucurătoare, 

astfel recomandă de întreprinde măsuri concrete pentru a spori audiența telespectatorilor 

urban. 

 Președintele CO, Doina Deleu a propus de a lua act de raportul audienței 

principalelor emisiuni de știri, emisiuni de dezbateri, inclusiv audiența emisiunii ”Bună 

dimineața” pentru perioada septembrie-octombrie 2015. 

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

Nistor; L. Vasilache; V. Țapeș). 

La finalul ședinței CO, directorul Moldova 1 a comunicat membrilor că vrea să 

facă o declarație in legătură cu ședința care a avut loc astăzi,  in sala de ședințe a 

televiziunii. La ședință a participat deputatul in Parlamentul Republicii Moldova și 

președintele Comisiei cercetare, tineret, sport și mass-media, dl Vladimir Hotineanu. La 

ședința respectivă nu a fost invitat nici dna Președinte al IPNA Compania Teleradio-

Moldova, nici directorul radiodifuziunii și televiziunii, dar nici un alt membru CO, 

excepție dnul Petru Grozavu. Anunțul a fost plasat pe holul Companiei și a fost semnat 

de reprezentanții radiodifuziunii și televiziunii. Președintele Sindicatelor din cadrul 

Companiei spune că nu au nici o atribuție cu această ședință. In opinia sa, dl Surdu, 

consideră că anunțul și organizarea respectivei ședințe a fost la inițiativa dlui Nicu 

Scorpan, de altfel, dânsul a și prezidat ședința. 

Ceea ce i-a atras atenția este pct. 3 al așa-zisei Ordine de zi a ședinței, și anume: 

asigurarea independenței și integrității editoriale al IPNA Compania Teleradio-Moldova. 

Atunci când se pregătea să plece de la televiziune, dl Surdu s-a ciocnit întâmplător cu 

președintele Comisiei parlamentare, dl Hotineanu. Dl Surdu consideră că participarea 

dlui Hotineanu la această ședință și mai ales faptul că dlui Hotineanu nu a permis echipei 

de reporteri de la Moldova 1 să filmeze, este o ingerință politică, un amestec politic in 

interiorul Companiei.  

In acest sens, Dl Surdu, solicită membrilor CO să i-a o atitudine vizavi de cele 

întâmplate astăzi, iar dumnealui intenționează să informeze toate ambasadele din 

Republica Moldova despre cele întâmplate IPNA Compania Teleradio-Moldova. 

Președintele CO a recomandat Președintelui Companiei să efectueze o investigație 

de serviciu în vederea identificării persoanelor care au folosit ziua de muncă în alt scop 

decât să efectueze sarcinile expres prevăzute de fișa postului. La finele anchetei să fie 

informați și membrii CO. 

Preşedintele CO a supus votului încheierea şedinței Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”. 

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 


