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PROCES VERBAL 

Nr. 10 din 11.04.2016 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

 

Au fost prezenți 

membrii Consiliului de Observatori: DELEU Doina, GROZAVU Petru, 

CĂLUGĂRU Larisa, ȚAPEȘ Vitalie, VASILACHE Ludmila, SPĂTARU Nicolae, 

ȚURCAN Marina 

 

Invitați: 

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

Mircea Surdu – Directorul „Moldova1” 

Veaceslav Gheorghișenco – Directorul „Radio Moldova”; 

Galina Blanaru - director financiar; 

Petru Sinica - șeful serviciului resure umane; 

Nalatia Baltean – contabil șef; 

Victor Bădulescu – specialist principal centrala tehnică Radio; 

 

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 7 membri CO, dna Nistor lipsește motivat, respectiv a propus începerea 

şedinţei CO. 

S-a votat începerea şedinţei, ora 14:00: „PRO” – 7 voturi  (D.Deleu; V.Țapeș; 

L.Vasilache; N.Spătaru; M.Țurcan; L.Călugăru; L.Gurez). 

 

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

menționat că a fost fixat doar un singur subiect pentru ordinea de zi și a întrebat membrii 

CO dacă au propuneri de modificare a ei, prin introducerea unor noi subiecte. Propuneri 

nu au parvenit. Președintele CO a supus votului Ordinea de zi cu următoarele subiecte: 

1. Raportul de activitate al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”pentru 2015. 

S-a votat:  

„PRO” – 7 voturi  (D.Deleu; V.Țapeș; L.Vasilache; N.Spătaru; M.Țurcan; 

L.Călugăru; L.Gurez) 

 

Domnul Grozavu a venit la ora 14:14.   

 

Subiectul Nr. 1 – Raportul de activitate al IPNA Compania „Teleradio-

Moldova”. 

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

amintit membrilor CO despre Hotărârea CO Nr.21 din 11.02.2016 în care în pct.5 

”Pentru evaluarea performanţei organelor de conducere a IPNA Compania „Teleradio-

Moldova”, Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va prezenta: 

a. Raportul de activitate al directorului interimar al Radiodifuziunii IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” până la 25 februarie 2015. 

b. Raportul de activitate al Preşedintelui IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

până la prima ședință din luna martie 2016. 
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c. Raportul de activitate al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” până la 15 

martie 2016”. 

 Consiliului de Observatori a audiat Rapoartele de activitate a directorului 

interimar al Radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova” și al Preşedintelui 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, dna Deleu a propus Preşedintelui IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” să prezinte Raportul de activitate al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” pentru 2015, amintind că acesta urmează a fi prezentat 

Parlamentului Republicii Moldova, conform art. 64 alin.5 al Codului Audiovizualului. 

 Doamna Bordeianu a prezentat succint raportul de activitate al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” pentru 2015. 

 Dl P. Grozavu a obiectat faptul că Raportul asupra Caietului de Sarcini pentru 

2015 e unul întârziat. Era cazul ca acesta să fie prezentat pana la adoptarea Caietului de 

Sarcini pentru 2016, ca să fie efectuat o analiză pentru excluderea repetării greșelilor din 

2015 în 2016. Dl P. Grozavu a exprimat speranța că discuțiile de azi vor putea prinde 

bine din perspectiva Caietului de Sarcini pentru 2017. Potrivit lui, Raportul face trimitere 

la faptul că mai multe sarcini din Caietul pentru 2015 au rămas neîndeplinite din 

insuficienta banilor la buget (și neîndeplinirea planului de emisie la producție proprie (-

49 minute zilnic), și nerealizarea emisiunilor noi din cele planificate la M-1, și 

modernizarea tehnică insuficientă a TRM, etc. Grozavu susține că era clar că se va ajunge 

aici încă la momentul adoptării Caietului de Sarcini pentru2015, pentru că an de an există 

această practică vicioasă, când bugetul se planifică după principiul ”Unul scris și unul în 

minte” (buget ireal, improvizat). Tendința rămâne cea veche: speranța la banul public, și 

mai puțin valorificarea resurselor interne. În afară de publicitate și coproducții (și acestea 

în scădere) alte resurse de venituri comerciale serioase nu au fost identificate. La toate 

astea, spune Grozavu, se mai adaogă și o disciplină financiară scăzută și o administrarea 

ineficientă a TRM, iar faptul că 2015 s-a încheiat cu circa 19 milioane de lei 

supracheltuieli, este o dovadă, în acest sens. 

 Doamna Bordeianu a nu a fost de acord cu aceste afirmații. Ea a menționat că 

politica editorială a fost executată întocmai, inclusiv s-a difuzat mai mult de 100% plan. 

Proiectele anului 2015 au fost planificate din bani comerciali, respectiv s-a remarcat 

faptul din start că proiectele se vor dezvolta doar în situația în care banii comerciali vor fi 

suficiență pentru finanțarea lor.  

 Doamna Bordeianu a concretizat că: caietul de sarcini pentru anul urmator se 

prezintă si se adoptă pînă la finele anului precedent, iar Raportul privind realizarea 

caietului de sarcini nu poate fi prezentat înainte de închiderea financiară a anului, adică 

nu mai degraba de luna martie-aprilie anul următor. Mai mult decît atît, de doua ori pe 

ani se prezintă rapoarte intermediare despre realizarea caietului de sarcini, în baza cărora 

se pot face modificări la Caietul de sarcini. 

 Privitor la volumul producției proprii televizate, doamna Bordeianu a concretizat 

că volumul producției proprii televizate în prima difuzare sub aspectul celor 8 ore de 

emisie zilnică planificate în Caietul de sarcini a fost îndelinit în volum de 7 ore 51 mi-

nute. 

 Doamna Bordeianu la fel a menționat că restul declarațiilor sînt doar o parere 

proprie și fără argumente. 

 Doamna Vasilache a întrebat dacă deficitul financiar a diminuat în comparație cu 

2014. 

 Doamna Blanaru a spus că puțin a diminuat. 
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 Doamna Vasilache a întrebat care e situația cu privire la site-ul companiei. 

 Doamna Bordeianu a menționat că se lucrează în această direcție și urmează să 

fie modificat site-ul. 

 Doamna Țurcan a întrebat dacă Moldova 1 urmează să difuzeze jocurile de 

fotbal. 

 Doamna Bordeianu a menționat că problema există și urmează să fie soluționată 

doar în cazul majorării bugetului, deoarece drepturile de difuzare sunt mult prea 

costisitoare. 

 Doamna Vasilache a întrebat care e situația cu Multiplex-ul. 

 Doamna Bordeianu a spus că nu există o claritate cu privire la Multiplex, însă 

cheltuielile sunt de circa 3mln. lei. 

 Doamna Deleu a menționat că conform caietului de sarcini unul din proiectele 

anului 2016 este ”Moldova 2” care urmează să fie oficial prezentat la 30 aprilie, iar 

suntem deja în 11 aprilie, astfel a întrebat care e situația cu ”Moldova 2”. 

 Doamna Bordeianu a spus că se va soluționa curând, deoarece acrele au fost 

prezentate la CCA și urmează deja doar să fie discutat acest subiect la ședința CCA. 

 Domnul Spătaru a întrebat de ce imaginea LA tv nu este atît de bună comparativ 

cu alte canale. 

 Doamna Bordeianu a menționat că problema e în tehnologie care a fost 

modernizată ultima dată în anul 1989. Modernizarea e mult prea costisitoare și de aia se 

lucrează mai mult la content. 

  

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

supus votului: 

1. Se aprobă Raportul de activitate a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în 

anul 2015 (se anexează). 

2. Președintele Companiei va prezenta Parlamentului Republicii Moldova Raportul 

de activitate al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2015, în conformitate 

cu art.64 alin.(5) din Codul audiovizualului. 

3. Preşedintele Companiei va asigura publicarea pe www.trm.md a Raportului de 

activitate a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în anul 2015. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

     S-a votat: „PRO” – 7 voturi (D.Deleu; L.Călugăru; L.Vasilache; N.Spătaru; 

M.Țurcan; V.Țapeș; L.Gurez) 

          „CONTRA” – 1 vot (P.Grozavu) 

 

La finalul şedinţei Preşedintele CO a propus membrilor CO sa fie aleasă data 

următoarei ședințe. Dna Calugăru și-a expus poziția că ar fi bine să alegem data pentru 

următoarele două ședințe pentru ca de sărbătoarea Sf. Paște să fie sărbătorită liniștit, nu 

ca anul trecut când a trebuit și în sâmbăta Paștelui să ieșim la muncă. După lungi 

dezbateri membrii CO de comun acord al selectat data următoarelor şedinţe – luni, 18 

aprilie 2016 ora 16.00 și vineri, 22 aprilie ora 14.00. 

Preşedintele CO că a supus votului data următoarelor şedinţe – luni, 18 aprilie 

2016 ora 16.00 și vineri, 22 aprilie ora 14.00. 

Ordinea de zi pentru luni, 18 aprilie 2016 ora 16.00: 

1. Raport comparat de activitate a Serviciului Marketing și vânzări (primul 

trimestru 2015 – primul trimestru 2016). 

http://www.trm.md/
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2. Perspectivele dezvoltării bazei de odihnă ”Unda”. 

Ordinea de zi pentru vineri, 22.04.2016 ora 14.00: 

1. Raportul audienței pentru primele trei luni ale anului 2016 (ianuarie-martie), 

precum și 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. 

2. Raport cu privire la deplasările peste hotare efectuate în anul 2015. 

S-a votat: „PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Călugăru; V.Țapeș; L.Vasilache; 

P.Grozavu; N.Spătaru; M.Țurcan; L.Gurez) 
 

Preşedintele CO a supus votului încheierea şedinței Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”. 

„PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Călugăru; L.Vasilache; V.Țapeș; P.Grozavu; 

N.Spătaru; M.Țurcan; L.Gurez)  

 

Durata şedinţei: 14:00-16.00. 

 

Au semnat: 

 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                      Doina DELEU 

 

Secretarul  

Consiliului de Observatori                                         Dumitru PULBERE 


