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PROCES VERBAL 

Nr. 18 din 28.06.2016 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

 

Au fost prezenți 

membrii Consiliului de Observatori: DELEU Doina, ȚAPEȘ Vitalie, 

VASILACHE Ludmila, SPĂTARU Nicolae, ȚURCAN Marina, NISTOR Stela, 

GROZAVU Petru, CĂLUGĂRU Larisa 

 

Invitați: 
Olga Bordeianu,președintele Companiei IPNA”Teleradio-Moldova” 

Mircea Surdu – director Moldova 1. 

Galina Blanaru – director financiar IPNA ”Teleradio-Moldova” 

Petru Sinica - șef resurse umane IPNA ”Teleradio-Moldova” 

Șefi de direcții și colaboratori ai Companiei 

 

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 8 membri CO, doamna L.Gurez lipsind motivat, și a propus începerea şedinţei 

CO. 

S-a votat începerea şedinţei, ora 15:00: „PRO” – 8 voturi  (D.Deleu; 

L.Vasilache; V.Țapeș; S.Nistor; L.Călugăru; M.Țurcan; P.Grozavu; N. Spătaru) 

 

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

propus modificarea Ordinei de zi publicate pe web cu introducerea următoarelor subiecte: 

1. Demisia Secretarului Consiliul de Observatori. 

2. Implementarea Caietului de Sarcini (planul financiar) în trimestrul I al anului 

2016. 

3. Monitorizarea emisiunii ”Moldova în direct” pentru luna mai 2016. 

4. Informarea Consiliul de Observatori despre rezultatele activității Comisiei care 

examinează sesizarea SC „Valhrus” SRL. 

Dna Vasilache, dna Călugăru și dnul Țapeș au propus să fie schimbată ordinea 

subiectelor, astfel încît monitorizarea emisiunii ”Moldova în direct”să fie discutată în 

primul rînd, urmînd raportul despre executarea caietului de sarcini în trim. I al anului 2016 

iar pe final să fie dezbătută chestiunea cu privire la cererea de demisie a Secretarului CO.   

Dna Călugăru a menționat că Nota informativă prezentată CO de către membrii Comisiei 

care examinează sesizarea SC „Valhrus” SRL nu conține părerea și respectiv avizul 

juristului, care se află în concediu medical. Din acest motiv a propus ca acest subiect să 

rămână pentru una din ședințele din luna iulie 2016. Majoritatea membrilor au susținut 

această propunere.  

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

propus Ordinea de zi cu următoarele subiecte: 

1.Alegerea secretarului ședinței Consiliului de Observatori. 

2. Monitorizarea emisiunii ”Moldova în direct” pentru luna mai 2016.Propuneri 
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și recomandări 

3. Implementarea Caietului de Sarcini (planul financiar) în trimestrul I al anului 

2016.  

4. Demisia Secretarului Consiliul de Observatori. 

S-a votat: 

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

M.Țurcan; P.Grozavu; N.Spătaru) 

Dna Vasilache a propus candidatura proprie la funcția de Secretar al ședinței CO, 

ținând cont de faptul că demisia Secretarului CO va fi examinată la finalul ședinței. 

S-a votat: 

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

M.Țurcan; P.Grozavu; N.Spătaru) 

 

Subiectul Nr. 1 - Monitorizarea emisiunii ”Moldova în direct” pentru luna mai 

2016. 

Fiecare membru CO a analizat emisiunile din luna mai și a prezentat propriile 

obiecții și recomandări care ar putea să îmbunătățească, în opinia lor, calitatea și ratingul 

emisiunii.  

Dnul P.Grozavu a propus o discuție liberă cu sugestii la adresa producătorilor 

emisiunii. În opinia d-lui se crează impresia că emisiunea este pregătită in totalitate de 

producător, moderatorii intrînd in emisie cu întrebările pregătite din timp. De asemenea 

dnul P. Grozavu a remarcat câteva emisiuni reușite (”Moldova în direct” din 26 mai, 17mai 

ș.a) în același timp recomandând realizatorilor emisiunii: ”să sape mai adânc temele care 

sînt aduse în discuție, să caute momente mai puțin vizibile, nu doar lucrurile aflate la 

vedere.”  

Dna S.Nistor a propus următoarele recomandări: Producătorii emisiunii să nu se 

limiteze la un singur invitat, astfel vor reuși să respecte formatul emisiunii, iar reportajele 

să fie pregătite de realizatorii emisiunii și poate ar fi bine să fie chestionați oamenii din 

stradă cu privire la tema pusă în discuție, pentru a diversifica emisiunea. 

Dna M.Țurcan a propus ca reprezentanții opoziției parlamentare să fie invitați mai 

des in emisiuni. 

Dna L.Călugăru a propus să se încerce retransmisia acestor emisiuni și la Radio 

Moldova. Pentru a dinamiza emisiunea ar fi bine să fie întreruptă discuția cu Promo. Să se 

încerce o altă modalitate de plasare a invitaților.  

Dnul N.Spătaru a remarcat faptul că se întîmplă lucruri bune în general, se vorbește 

o limbă română corectă și a propus următoarele recomandări: ”atunci când vin 

reprezentanții opoziției să fie invitați și reprezentanții guvernării pentru un dialog mai 

constructiv.” 

Dnul V.Țapeș a spus că emisiunea ”Moldova în direct” are fațeta sa și nu poate fi 

confundată cu alte emisiuni de același gen. Totodată le-a sugerat moderatorilor să aibă 

grijă ca invitații să-și deconecteze telefoanele mobile. 

 Dna Vasilache a menționat că a făcut monitorizarea în baza art.7 ”Echilibrul și 

pluralismul politico-social”și a art.8 ”Independența și libertatea editorială”din Codul 

Audiovizualului al RM. Astfel în luna mai în emisiunea ”Moldova în direct” au fost 

invitați atît reprezentanți ai partidelor parlamentare cît și cei din partidele 
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extraparlamentare, numărul acestora fiind mult mai mare, astfel fiind asigurat echilibrul 

social-politic,echidistanța și principiul obiectivității.  

Dna Deleu a exprimat că este mulțumită de echipa și de formatul emisiunii, a 

remarcat faptul că prezentatorii sunt bine pregătiți de subiectul emisiunii, au un 

comportament elegant prin care oferă invitatului să se deschidă telespectatorului, chiar mai 

mult decât și-ar fi dorit el însuși, prin tactica unei pauze mai lungi îi provoacă sa spună 

mai multe detalii, căci anume în detalii se știe că se află adevărul. Producătorii muncesc 

asiduu și grație lucrului de echipă ”Moldova în direct” are un rating înalt și credibilitate 

înaltă. 

La final membrii CO le-au mulțumit colegilor de la ”Moldova în direct” pentru 

munca pe care o fac  și le-au dorit mult succes în continuare. Iar reprezentanții Moldova 1 

au mulțumit pentru analiza emisiunilor și i-au asigurat pe membrii CO că vor ține cont de 

toate recomandările făcute în cadrul ședinței. 

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

supus votului propunerea: 

1. Se ia act de Raportul de monitorizare al emisiunii televizate „Moldova în direct” 

pentru luna mai 2016. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat: 

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

M.Țurcan; P.Grozavu; N.Spătaru) 

 

Subiectul Nr. 2 - Implementarea Caietului de Sarcini (planul financiar) în 

trimestrul I al anului 2016. 

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania a amintit că în ședința din 29 

ianuarie 2016, CO a adoptat Hotărârea Nr. 15 prin care în pct. 2 a însărcinat ”Președintele 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” prezintă trimestrial CO executarea planului financiar 

pentru 2016”, în poșta electronică a fost transmis fiecărui membru CO  Raportul privind 

rezultatele financiare pentru trimestrul I al 2016, și i-a oferit cuvîntul Preşedintelui IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” pentru a prezinta succint punctele forte și cele slabe ale 

planului financiar implementat în trimestrul I al 2016. 

Președintele IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”, dna Olga Bordeianu a prezentat 

raportul, după care a urmat runda de întrebări-răspunsuri.  

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

supus votului propunerea: 

1. Se ia act de Raportul de implementare a Caietului de sarcini (planul financiar) în 

trimestrul I al anului 2016 (se anexează).  

2. Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” prezintă membrilor 

Consiliului de Observatori raportul privind executarea Caietului de sarcini (planul 

financiar și politica editorială) pentru 6 luni ale anului 2016 (tabel comparat, varianta 

electronică) în prima ședință a lunii septembrie 2016. 

3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

„PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; N.Spătaru; V.Țapeș; S.Nistor; 

L.Călugăru; M.Țurcan; P.Grozavu) 
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Subiectul Nr. 3 - Demisia Secretarului Consiliului de Observatori. 

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

anunțat despre demisia dlui Dumitru Pulbere din funcția de Secretar al Consiliului de 

Observatori  depusă la data de 22 iunie 2016. 

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania a supus votului propunerea: 

1. Se ia act de demisia Secretarului Consiliului de Observatori din data de 28 iunie 

2016. 

2. Se constată ca fiind vacantă funcția de Secretar al Consiliului de Observatori. 

3. Se organizează concurs pentru suplinirea funcției de Secretar al Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

„PRO” – 5 voturi (N.Spătaru; L.Vasilache; V.Țapeș; S.Nistor; L.Călugăru)   

”CONTRA” -  2 voturi (D. Deleu; P.Grozavu) 

Dna M.Țurcan a plecat mai devreme de la ședință invocînd motive personale. 

 

La finalul şedinţei Preşedintele CO a supus votului data următoarei şedinţe – 7 iulie 

2016 ora 14:00 cu ordinea de zi: 

1. Informarea Consiliul de Observatori despre rezultatele activității Comisiei care 

examinează sesizarea SC „Valhrus” SRL. 

2. Raport comparat venituri și cheltuieli la ”Eurovision” 2016/2015/2014. 

3. Executarea Hotărârii Consiliului de Observatori nr. 59 din 17.06.2016 

 

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

S.Nistor; L.Călugăru; P.Grozavu) 

 

Preşedintele CO a constatat epuizarea subiectelor și a supus votului încheierea 

şedinței Consiliului de Observatori al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”. 

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

L.Călugăru; P.Grozavu) 

Durata şedinţei: 15:00-18.00. 
 

Au semnat: 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                            Doina DELEU 

 

Secretarul ședinței 

Consiliului de Observatori                 Ludmila VASILACHE 

 


