
PROCES VERBAL 

Nr. 12 din 27.04.2016 

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, 

ȚAPEȘ Vitalie, VASILACHE Ludmila, SPĂTARU Nicolae, ȚURCAN Marina, 

NISTOR Stela, GUREZ Lilia 

 

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

Mircea Surdu – Directorul „Moldova 1”; 

Tatiana Vlas – Șef departamentului programe şi planificare. 

 

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, a anunțat că dna Călugăru lipsește motivat, respectiv a 

propus începerea şedinţei CO. 

S-a votat începerea şedinţei, ora 14:00: „PRO” – 5 voturi  (D.Deleu; 

V.Țapeș; L.Vasilache; N.Spătaru; M.Țurcan). 
 

 Dle Gurez și Nistor, precum și dnul Grozavu au anunțat că întîrzie. 
 

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

supus votului Ordinea de zi cu următoarele subiecte: 

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

si analiza rezultatelor de audiență ale principalelor emisiuni de știri, emisiuni de 

dezbateri, inclusiv „Bună dimineața,” in 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” – 5 voturi  (D.Deleu; V.Țapeș; L.Vasilache; N.Spătaru; M.Țurcan) 

 

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, 

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” – 5 voturi (D.Deleu; V.Țapeș; L.Vasilache; N.Spătaru; M.Țurcan) 

 

 Doamna Nistor a venit la ora 14:05. 

 Doamna Gurez a venit la ora 14:15. 

 Domnul Grozavu a venit la ora 14:20. 

 

 Subiectul Nr. 1 – Raportul audienței pentru primele 3 luni ale anului 2016 

(ianuarie-martie), precum si analiza rezultatelor de audiență ale principalelor 

emisiuni de știri, emisiuni de dezbateri, inclusiv „Bună dimineața,” in comparație cu 

emisiunile cu aceeași tematica de la posturile concurente. 

Doamna Vlas (raportorul), a prezentat succint Raportul audienței pentru 

primele 3 luni ale anului 2016 (ianuarie-martie), precum si analiza rezultatelor de 

audiență ale principalelor emisiuni de știri, emisiuni de dezbateri, inclusiv „Bună 

dimineața,” in comparație cu emisiunile cu aceeași tematica de la posturile 

concurente. 

Domnul Grozavu a propus ca în luna mai să fie monitorizată emisiunea 

”Moldova in direct” pentru a veni ulterior cu anumite comentarii referitor la 

îmbunătățirea ei. 

Doamna Deleu a propus ca fiecare membru CO să monitorizeze timp de o lună 

emisiunea, să facă notițe în word după care subiectul va fi discutat în cadrul ședinței 

CO. 

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

totalizat propunerile și le-a supus votului: 

1.Se ia act de 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 (se anexează). 

2.Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

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

M.Țurcan; V.Țapeș; L.Gurez; S.Nistor;) 

         „CONTRA” – 1 vot (P.Grozavu) 

  

Subiectul Nr. 2 – Raport cu privire la deplasările peste hotare efectuate în 

anul 2015. 

Doamna Bordeianu a prezentat succint Raportul cu privire la deplasările peste 



hotare efectuate în anul 2015. 

Domnul Grozavu a întrebat care sunt atributiile dlui V. Cojocaru in organizarea 

concursului Eurovision, căci din momentul in care nu este implicat în organizarea 

propriu-zisă a concursului e greu să fie înteles ce cauta de fiecare data in delegaţie la 

Eurovision. 

Domnul Surdu a precizat că domnul Cojocaru este unica persoană din 

Companie  vorbitor de limba engleză, iar doamna Bordeianu a menționat că domnul 

Cojocaru este unica persoană care cunoaște Regulamentul Eurovision–ului și întreg 

procesul de desfășurare al concursului în detalii, Regulamentul este impetuos și orice 

deraiere de la el se penalizeză, inclusiv bănesc. Mai mult decât atât, Doamna 

Bordeianu a menționat că domnul Cojocaru este șeful delegației. 

Doamna Vasilache, ca recomandare, a propus să fie inclus în procesul verbal ca 

Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” doamna Bordeianu să aprobe doar 

deplasările de strictă necesitate pentru Companie. Cu această recomandare au fost de 

acord majoritatea membrilor CO. 

 

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

totalizat propunerile și le-a supus votului: 

1. Se ia act de Raportul cu privire la deplasările peste hotare efectuate în anul 
 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

     S-a votat: „PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; N.Spătaru; 

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

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

12 mai 2016 ora 15:00, cu următoarele subiecte: 

1.Modificarea Regulamentului CO. 

2.Diverse. 

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

N.Spătaru; M.Țurcan; 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.Vasilache; V.Țapeș; P.Grozavu; N.Spătaru; 

M.Țurcan; L.Gurez; S.Nistor) 

 

Durata şedinţei: 14:00-15.30. 
 

Au semnat: 

 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                      Doina DELEU 

 

Secretarul 

Consiliului de Observatori                                         Dumitru PULBERE 


