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PROCES VERBAL 

Nr. 5 din 18.02.2016 

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, ȚAPEȘ Vitalie, VASILACHE Ludmila 

 

Invitați: 

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

Mircea Surdu – Director al postului public de televiziune ”Moldova 1”; 

Petru Sinica - Șef direcție resurse umane; 

Galina Blanaru – Șef departament financiar; 

Natalia Novac – Șef serviciului audit intern; 

Nadine Gogu – Director executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent; 

Victor Gotișan – Expert la Centrul pentru Jurnalism Independent; 
 

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, menționând că dl Grozavu întârzie, iar dna Nistor lipsește 

motivat, respectiv a propus începerea şedinţei CO. 

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

V.Țapeș; L.Vasilache, L.Călugăru). 

 

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

propus și supus votului Ordinea de zi cu următoarele subiecte: 

1. Studiu de caz efectuat de CJI „CO Între reforme și stabilitate”. 

2. Actualizarea Planului de realizare a recomandărilor Curţii de Conturi din 

Raportul nr. 13 din 30.04.2015 privind auditul conformităţii gestionării fondurilor 

publice asociat auditului situaţiilor financiare la Instituţia Publică Naţională 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-2014, prezentat şi de care 

a luat act Consiliul de Observatori prin Hotărârea CO nr. 93 din 11 septembrie 2015, 

axându-se pe cele 4 recomandări ale Curţii de Conturi. 

3. Soluționarea problemei interferenței pe municipiul Chișinău a Radio Moldova 

Actualități. 

S-a votat:  

„PRO” – 5 voturi  (D.Deleu; L.Gurez; V.Țapeș; L.Vasilache; L.Călugăru). 

 

  Domnul P.Grozavu a venit la ora 14:12 

 

Subiectul Nr. 1 - Studiu de caz efectuat de CJI „CO Între reforme și stabilitate”. 

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

prezentat membrilor CO directorul executiv al CJI doamna Nadine Gogu și expertul CJI 

domnul Victor Gotișan, care au fost receptivi și au venit să prezinte studiul de caz „CO Între 

reforme și stabilitate”, oferindu-le cuvînt. 

 



2 

 

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

totalizat propunerile și le-a supus votului. 

1. Se ia act de studiul „CO Între reforme și stabilitate” prezentat de către 

reprezentanții Centrului pentru Jurnalism Independent. 

2. Studiu de caz „CO Între reforme și stabilitate” efectuat de Centrul pentru 

Jurnalism Independent este parte integrantă a prezentei hotărâri. 

S-a votat:  

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

P.Grozavu) 

 

  Subiectul Nr. 2 - Actualizarea Planului de realizare a recomandărilor Curţii de 

Conturi din Raportul nr. 13 din 30.04.2015 privind auditul conformităţii gestionării 

fondurilor publice asociat auditului situaţiilor financiare la Instituţia Publică Naţională 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-2014, prezentat şi de care 

a luat act Consiliul de Observatori prin Hotărârea CO nr. 93 din 11 septembrie 2015, 

axându-se pe cele 4 recomandări ale Curţii de Conturi. 

Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, doamna Bordeianu, a dat 

explicații cu privire la realizarea recomandărilor Curții de Conturi. 

Doamna Gurez a menționat că nu este clar ce a fost și ce nu a fost executat, însă 

doamna Bordeianu a menționat că totul e indicat la finele planului de executare în Note. 

Membrii CO au convenit că urmează a fi modificat formatul raportului (planului de 

executare) ca să fie mai explicit (urmează să fie inclus expres – ce a fost executat, ce urmează 

a fi executat, care urmează să fie perioada/termenul executării și cine concret e executor). 

Domnul Grozavu a propus ca să fie consultată adresarea Curții de Conturi cu privire la 

Planul de realizare a recomandărilor și să fie ajustat planul de executare conform cerințelor. 

Membrii CO și Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” au convenit că vor 

fi introduse modificările de rigoare imediat după ședința CO. 

Preşedintele CO a totalizat propunerile membrilor CO şi le-a supus votului.  

1. Se ia act de Planul de realizare a recomandărilor Curţii de Conturi din Raportul 

nr. 13 din 30.04.2015, care este parte integrantă a prezentei hotărîri. 

2. Consiliul de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va prezenta 

spre informare Comisiei parlamentare Econimie, buget şi finanţe planul de acţiuni în 

vederea realizării recomandărilor Curţii de Conturi din Raportul nr. 13 din 30.04.2015 

privind auditul conformităţii gestionării fondurilor publice asociat auditului situaţiilor 

financiare la Instituţia Publică Naţională Audiovizualului Compania „Teleradio-

Moldova” pe anii 2013-2014 prezentată de Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-

Moldova”. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat: 

„PRO” – 5 voturi  (D.Deleu; L.Gurez; L.Calugăru; V.Țapeș; L.Vasilache).  

  „CONTRA” – 1 vot (P.Grozavu) 

 

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

menționat că subiectul 3 de pe ordinea de zi, urmează să fie examinat într-o altă ședință din 

motiv că nu au fost acumulate toate materialele necesare. 

La finalul şedinţei Preşedintele CO a supus votului data următoarei şedinţe – 25 

februarie 2016 ora 15.00, cu următoarele subiecte: 
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1. Soluționarea problemei interferenței pe municipiul Chișinău a Radio Moldova 

Actualități. 

2. Raportul public de activitate a directorului radiodifuziunii IPNA „Teleradio-

Moldova” pentru anul 2015. 

3. Sesizările parvenite la adresa Consiliului de Observatori al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova. 

4. Darea în locațiune a spațiului cu suprafața de 25,1 m.p, situate la parterul Casei 

Radio. 

S-a votat: „PRO” – 6 voturi (D.Deleu; L.Gurez; L.Călugăru; V.Țapeș; 

L.Vasilache; P.Grozavu) 
 

Preşedintele CO a constatat epuizarea subiectelor și a supus votului încheierea 

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

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

P.Grozavu)  

 

Durata şedinţei: 14:00-17.30. 

 

Au semnat: 

 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                      Doina DELEU 

 

Secretarul  

Consiliului de Observatori                                         Dumitru PULBERE 


