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PROCES VERBAL 

Nr. 11 din 18.04.2016 

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, 

NISTOR Stela, GUREZ Lilia 

 

Invitați: 

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

Galina Blanaru – director financiar; 

Miroslav Tudor – director tehnic; 

Victor Buțu – șeful serviciului juridic. 

 

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, dra Marina Țurcan lipsește motivat, iar ceilalți vin cu întârziere 

respectiv a propus începerea şedinţei CO. 

S-a votat începerea şedinţei, ora 16:00: „PRO” – 6 voturi  (D.Deleu; V.Țapeș; 

N.Spătaru; L.Călugăru; L.Gurez; P.Grozavu). 

 

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

supus votului Ordinea de zi cu următoarele subiecte: 

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

trimestru 2015 – primul trimestru 2016). 

2. Perspectivele dezvoltării bazei de odihnă ”Unda”. 

S-a votat:  

„PRO” – 6 voturi  (D.Deleu; V.Țapeș; N.Spătaru; L.Călugăru; L.Gurez; 

P.Grozavu) 

 

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

Doina Deleu a propus organizarea ședinței în modul următor: raportorul subiectului se 

expune în termen de până la 15 minute, urmează etapa ”Întrebări și dezbateri” care 

durează 20 minute, cu posibilitatea de prelungire a timpului după necesitate. Membrii CO 

se vor respecta reciproc, înaintând întrebări pe rând la ridicarea mâinii și ascultând fără a 

dezbate vorbitorul.   

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

membrii CO ridică mâna pentru ca președintele CO să le oferire cuvânt, pentru ca să 

formuleze întrebări, 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:  

    „PRO” – 6 voturi (D.Deleu; V.Țapeș; N.Spătaru; L.Călugăru; L.Gurez; 

P.Grozavu) 

  Stela Nistor – a venit la ora 16:10. 

  Ludmila Vasilache – a venit la ora 16:12. 

 

Subiectul Nr. 1 – Raport comparat de activitate a Serviciului Marketing și vânzări 

(primul trimestru 2015 – primul trimestru 2016). 

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

amintit membrilor CO despre Hotărârea CO Nr. 124 din 03.12.2015 prin care s-a decis ca 

Președintele IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” să prezente în prima ședință a lunii 

ianuarie 2016 Raportul de activitate pentru 2015 și Strategiei de dezvoltare a Serviciului 

Marketing, vânzări și cercetare pentru 2016, iar pe parcursul anului 2016 lunar să 

prezinte Raportul de activitate a Serviciului Marketing, vânzări și cercetare. Iar ca urmare 

a dezbaterii Strategiei de dezvoltare a Serviciului Marketing, vânzări și cercetare pentru 

2016 în ședința din 11.02.2016 Consiliului de Observatori aprobat Hotărârea CO Nr. 19 din 

11.02.2016 în care Președintele IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” a fost însărcinat 

să prezente în luna aprilie 2016 un raport comparat 2015/2016 pentru lunile ianuarie – 

martie 2015/2016, separat pentru fiecare lună. 

Preşedintele Consiliului de Observatori a întrebat cine este raportorul subiectului. Dna 

Bordeianu a oferit cuvânt raportorului, șefului Serviciului Marketing, dlui Cojocaru, care a 

prezentat succint raportul comparat de activitate a Serviciului Marketing și vînzări pentru 

primul trimestru 2015 în comparație cu primul trimestru 2016. 

Dnul Grozavu a insistat să fie înscrise în procesul verbal cuvintele dlui Cojocaru 

precum că an de an devine tot mai dificil să faci bani din publicitate şi sponsorizări, 

ofertele pe piaţa publicitară fiind tot mai puţine, și aici nu se face referință doar la IPNA 

Compania ”Teleradio Moldova”. 

Pornind de la acest fapt, dna Ludmila Vasilache a propus doamnei președinte 

Bordeianu să se adreseze cu o solicitare către Parlamentul Republicii Moldova pentru a 

obține finanţările din partea statului după formula: procent din PIB-ul țării, în locul 

veniturilor din publicitate situaţia cărora nu se ştie dacă va fi una mai bună. 

Domnul Grozavu s-a arătat sceptic că lucrurile s-ar putea schimba în bine, 

deoarece acest subiect a fost discutat de mai multe ori în ultimii doi ani, a fost elaborată 

strategia de dezvoltare la început de an, dar lucrurile rămân neschimbate. Dnul Grozavu a 

menționat că consideră că s-au ratat o parte din veniturile care urmau a fi obținute din 

sponsorizările Eurovision-ului 2016. În situaţia în care perspectiva rămâne aceeași, dnul 

Grozavu optează pentru excluderii publicităţii la IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”, 

exact după cum o revede proiectul noului Cod al Audiovizualului şi susţine ideea dnei 

Vasilache în ceea ce ţine de finanţarea procentuală a IPNA din PIB țării, precum se 

procedează în cazul ministerelor. 

Dna Președinte CO a recomandat membrilor CO să gândească asupra acestui subiect, să 

formuleze ideile și argumente în formă scrisă, iar precum toți dețin adresele electronice ale 
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tuturor să le transmită prin mail, pentru ca ulterior la una din ședințele CO să fie discutate. 

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

propus membrilor CO și a supus votului: 

1. Se act de Analiza veniturilor din publicitate, coproducere și sponsorat pentru 

trimestrul I, anul 2015 – 2016 (se anexează). 

2. Președintele IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” va prezenta Consiliului 

de Observatori, în luna iulie 2016, un raport comparat 2015/2016 pentru 6 luni. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

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

N.Spătaru; V.Țapeș; L.Gurez; S.Nistor) 

      „CONTRA”: 1 vot (P.Grozavu) 

 

 Subiectul Nr. 2 – Perspectivele dezvoltării bazei de odihnă ”Unda”. 

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

amintit membrilor CO despre Hotărârea CO Nr. 13 din 29.01.2016 prin care Preşedintele 

al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a fost însărcinat să identifice până la 01 martie 

2016 agenți economici pentru dezvoltarea Bazei de odihnă ”Unda”. 

Doamna Bordeianu a menționat că este un agent economic care are inteția de a 

investi 5mln lei pentru amenajarea bazei de odihnă ”Unda”, însă nu e totul clar pînă la 

urmă și deci urmează a fi examinată oferta mai minuțios. 

Domnul Grozavu a prezentat o situaţie de ansamblu cu privire la noul proiect de 

intenţii. Potrivit lui, el a discutat cu patronul SRL-ului care şi-a exprimat interesul pentru 

reconstrucţia pe cont propriu a bazei de odihnă ”UNDA” şi a constatat că lucrurile nu 

stau nici pe departe aşa după cum arată pe hârtie (contract) Patronul nu este de acord cu 

mai multe condiţii înaintate de IPNA: plata pentru arenda terenului, perioada de scutire 

de plăţi în bugetul IPNA, procentul plăţilor anuale, procentul garanţiilor financiare . Nu 

sunt clare nici genurile de activitate a acestuia: directorul susţine că activează în 

construcţie, iar informaţia oficială indică ca genuri de activitate: producere ambalajului 

de carton şi servicii de transport. În plus, firma a pierdut în ultimii ani 3 procese in 

judecată pentru neplata serviciilor, a anunţat Grozavu. Acesta consideră că singura soluţie 

valabilă rămâne rezilierea contractului de arendă cu Primăria or.Vadul lui Vodă şi 

alegerea unui agent economic care ar putea oferi servicii calitative şi la preţ rezonabil 

pentru angajaţii Companiei. 

Doamna Călugăru a propus Preşedintelui Consiliului de Observatori al IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” să supună votului propunerea sa de reziliere a contractului 

de locațiune cu primăria orașului Vadul-lui-Vodă și semnarea unui contract de locațiune 

cu altă bază de odihnă vecină care ar oferi condiții decente salariaților IPNA, pentru 

numărul de salariați, rezultat din raportului aniilor precedenți. 

S-a votat: „PRO” – 2 voturi (P.Grozavu; L.Călugăru) 

„CONTRA” – 6 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; N.Spătaru; V.Țapeș; 

L.Gurez; S.Nistor) 

 

Doamna Vasilache a propus Preşedintelui Consiliului de Observatori al IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” să supună votului propunerea sa de conservare a bazei de 

odihnă pentru 1 lună și identificarea soluțiilor de dezvoltare. 
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S-a votat: „PRO” – 6 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; N.Spătaru; V.Țapeș; 

L.Gurez; S.Nistor) 

            „CONTRA” – 2 voturi (P.Grozavu; L.Călugăru) 

 

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

totalizat propunerile și le-a supus votului: 

1. Se ia act de Nota informativă „Perspectivele dezvoltării bazei de odihnă” 

prezentată de Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

2.  Se conservă baza de odihnă pentru 1 lună, termen în care se identifică soluții de 

dezvoltare a ei. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

     S-a votat 1 punct: „PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Călugăru; L.Vasilache; 

N.Spătaru; V.Țapeș; L.Gurez; S.Nistor; P.Grozavu) 

     S-a votat 2 punct: „PRO” – 6 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; N.Spătaru; 

V.Țapeș; L.Gurez; S.Nistor; P.Grozavu) 

    „CONTRA” – 2 voturi (L.Călugăru; P.Grozavu) 

 

 

La finalul şedinţei Preşedintele CO a supus votului data următoarei şedinţe – 22 

aprilie 2016 ora 14.00. 

Ordinea de zi: 

1. Raportul audienței pentru primele 3 luni ale anului 2016 (ianuarie-martie), 

analiza rezultatelor de audienta ale principalelor emisiuni de știri, emisiuni de dezbateri, 

inclusiv „Bună dimineața,” în comparație cu emisiunile cu aceeași tematica 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; L.Gurez; S.Nistor) 
 

Preşedintele CO a constatat epuizarea subiectelor și 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; L.Gurez; S.Nistor)  

 

Durata şedinţei: 16:00-18.00. 

 

Au semnat: 

 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                      Doina DELEU 

 

Secretarul  

Consiliului de Observatori                                         Dumitru PULBERE 


