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PROCES VERBAL 

Nr. 6 din 25.02.2016 

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, NISTOR Stela 

 

Invitați: 

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

Veaceslav Gheorghișenco – director interimar Radio Moldova; 

Ion Cherpec – director Radio Muzical; 

Victor Bădulescu – specialist principal centrala tehnică Radio; 

Galina Blanaru – director financiar. 

 

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, menționând că dl Grozavu întârzie puțin, dar este deja în sediu, 

respectiv a propus începerea şedinţei CO. 

S-a votat începerea şedinţei, ora 15:00: „PRO” – 6 voturi  (D.Deleu; L.Gurez; 

V.Țapeș; L.Vasilache; L.Călugăru; S.Nistor). 

 

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

propus și supus votului Ordinea de zi cu următoarele subiecte: 

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, situat la parterul 

Casei Radio. 

S-a votat:  

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

S.Nistor). 

 

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 
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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” – 6 voturi (D. Deleu; L. Gurez; L.Calugăru; V.Țapeș; L.Vasilache; 

S.Nistor) 

     Domnul Grozavu a intrat la ora 15:10. 

 

 Subiectul Nr. 1 - Soluționarea problemei interferenței pe municipiul Chișinău a 

Radio Moldova Actualități. 

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

solicitat dlui Bădulescu să prezinte raportul. 

Domnul Bădulescu a prezentat raportul și a menționat că din punct de vedere tehnic nu 

poate exista problema interferenței Radio Moldova Actualități, deoarece fiecare radio are 

frecvența sa individuală, însă e necesar de modernizat emițătoarele (fm procesoare) și stațiile 

de transmisie a undelor radio pentru o calitate mai bună a sunetului. Domnul Bădulescu, a 

amintit că a propus și CO a aprobat în Caietul de sarcini 2016 să fie procurare 2 fm procesoare 

care ar îmbunătăți calitatea sunetului, explicând necesitatea de acoperire a 2 tipuri de recepții – 

recepție mobilă și recepție staționară. 

Doamna Călugăru a menționat că la intersecția str. Ismail și bd. Ștefan cel Mare există 

problemă cu recepția postului Radio Moldova Actualități. 

Domnul Grozavu a propus ca Radio Comunicații a RM să vină cu propuneri pentru 

îmbunătățirea calității sunetului, inclusiv a propus de a revedea condiţiile contractului de 

prestare servicii semnat cu Radiocomunicaţii şi analiza plățile pentru aceste serviciile, ținând 

cont de calitatea lor. 

Doamna Bordeianu a menționat că există problema calității sunetului în emițător, spre 

exemplu pe strada Milescu Spătaru. 

Domnul Țapeș s-a expus în general cu privire la raport, menționând că domnul 

Bădulescu, în calitatea lui de ex-directorul Radio Comunicații a RM, ar putea să studieze 

problema din mai multe aspecte, ulterior directorul să vină cu propuneri concrete pentru 

îmbunătățirea calității sunetului.  

Doamna Deleu a propus ca problema să fie studiată mai bine, iar în termen de pînă la  

10 martie 2016 să fie creat un grup de lucru care va propune CO un plan de acțiuni 

privind îmbunătățirea recepției la Radio Moldova 

 

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

supus votului: 

1. Președintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pînă la data de 10 martie 

2016 creează un grup de lucru care va propune CO un plan de acțiuni privind 

îmbunătățirea recepției la Radio Moldova. 



3 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

„PRO” – 7 voturi (D.Deleu; L.Gurez; L.Călugăru; V.Țapeș; L.Vasilache, 

P.Grozavu; S.Nistor) 

 

 Subiectul Nr. 2 – Raportul public de activitate a directorului radiodifuziunii 

IPNA „Teleradio-Moldova” pentru anul 2015. 

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

solicitat dlui Gheorghișenco (director interimar Radio Moldova) să prezinte raportul. 

Directorul interimar Radio Moldova, domnul Gheorghișenco a prezentat raportul 

public de activitate pentru anul 2015. 

Domnul Țapeș a propus ca să fie identificate posibilități financiare pentru 

procurarea pupitrului pentru studioul 450. 

Domnul Grozavu a întrebat directorul interimar Radio cîte emisiuni noi au fost 

date pe post in 2015, la care dnul Gheorghișenco a menționat că au fost 13 emisiuni noi 

în 2015. Domnul Grozavu a propus să fie reînnoită grila de emisie şi prin actualizarea 

denumirii unor emisiuni radio, gen „Microfonul Actual”, „Umorul e cu noi” etc, care sunt 

fie învechite, fie neinspirate. Domnul Grozavu i-a cerut dlui Gheorghişenco opinia pe 

marginea unui subiect discutat insistent, inclusiv în Parlament, dacă e benefică sau nu 

separarea Radio de Televiziune. Dnul Gheorghișenco a răspuns că separarea nu este una 

benefică pentru Radio Moldova. 

În concluzie, dl Grozavu a propus ca recomandările, făcute în cadrul ședinței CO 

să devină parte a programului de activitate a conducerii Radio Moldova şi să servească la 

îmbunătățirea calităţii emisiunilor. 

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

totalizat propunerile și le-a supus votului: 

1. Se ia act de Raportul public de activitate a directorului radiodifuziunii IPNA 

„Teleradio-Moldova” pentru anul 2015. 

2. Anexa „Raportul public de activitate a directorului radiodifuziunii IPNA 

„Teleradio-Moldova” pentru anul 2015” este parte integrantă a prezentei hotărâri. 

3. Prezenta decizie intră în vigoare în ziua adoptării. 

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

S.Nistor; P.Grozavu).  

 

Subiectul Nr. 3 – Sesizările parvenite la adresa Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

Luând în considerație sesizările parvenite în adresa CO, Preşedintele Consiliului de 

Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a citat Legea cu privire la petiționare și 

anume:  

Art.4. – (1) Prin petiţie, în sensul prezentei legi, se înţelege orice cerere, 

reclamaţie, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă 

prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a 

unei cereri.   

Art.5. – (1) Petiţia se depune în scris sau în formă electronică în limba de stat sau 

într-o altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe 

teritoriul Republicii Moldova.  
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(2) Petiţia în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul 

electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

[Art.5 completat prin Legea nr.255-XVI din 29.11.2007, în vigoare 01.07.2008]  

Art.10. – (1) Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, 

prenumele şi domiciliul. Petiţiile în formă electronică conţin informaţii privind numele, 

prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului.  

(2) Petiţiile ce nu întrunesc condiţiile prevăzute la alin.(1) se consideră anonime şi 

nu se examinează.  

Doamna Deleu a explicat că sesizarea reprezentantului Platformei DA nu 

corespunde rigorilor mai sus enunțate, dar ținând cont de faptul că asemenea sesizări au 

fost examinate, a propus ca aceasta să fie transmisă conform competenței Președintelui 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, deoarece CO nu se poate expune asupra politicii 

editoriale a Companiei. În același timp, Secretarul Consiliului de Observatori va telefona 

reprezentantul reprezentantului Platformei ”DA” îl va anunța despre decizia primită. 

Domnul Grozavu s-a expus cu privire la sesizarea Platformei DA şi a propus ca 

subiectul să fie tratat corect şi cu atenţie, întrucât mesajul spotului este mai degrabă unul 

politic decât social. Potrivit dlui Grozavu, decizia trebuie să revină administraţiei 

Companiei, care e responsabilă de politica editorială. Şi doi: ea trebuie tratată cu maximă 

corectitudine şi legalitate, ca să nu existe reproşuri şi din partea altor mişcări şi partide 

politice. 
Text 1. Promo Platforma DA referendum 

”Vreai sa alegi singur președintele? Semnează pentru referendum!  

Căuta voluntarii care colectează semnături în localitatea ta!  

Daca va cheamă cineva sa semnați, nu ezitați!  

Veniți sa o faceți.  

Ia-ti buletinul, rudele și vecinii și mergi să semnezi! 

Poporul e mai deștept decât deputații! 

Ei nu merită să ne decidă președintele!” 

 

Text. 2 promo Platforma de informare a poporului 

”Moldova s-a deșteptat. Protestele masive ale poporului au zguduit din temelie oligarhia 

criminala care ne ține în captivitate. Împreuna am găsit calea victoriei. Împreuna am decis sa 

colectam semnături pentru a ne putea alege președintele de întreg poporul. Împreuna am decis 

să limităm imunitatea celor aleși.  Împreuna am decis să micșorăm numărul deputaților. Nu 

facem campanie,  facem istorie! Informează-te, implică-te, semnează! Convinge-i pe apropiații 

tăi să fie alături de doleanțele poporului! Demonstrează că ești stăpân în țara ta! Platforma 

Demintatte si Adevăr e mereu alături de tine!” 

Doamna Gurez a propus să fie sesizată CCA pentru identificarea tipului de 

publicitate, pentru a primi răspuns la întrebarea dlui Grozavu dacă este sau nu publicitate 

socială. Doamna Vasilache a menționat că de obicei CCA obișnuiește să se expună cu 

privire la așa subiecte. 

Ulterior, președintele CO a relatat membrilor CO despre faptul că împreună cu dna 

Bordeianu au prezentat pe 11 februarie la CCA caietul de sarcini pentru 2016. 

Prezentarea a trecut cu brio, iar membrii CCA au emis Decizia nr. 3/12 din 11 februarie 

2016 ”Cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania ”Teleradio-

Moldova” pentru anul 2016” prin care au aprobat și au prezentat Avizul la caietul de 

sarcini 2016. 

file:///C:/DD%20PR%20Management/Chiril%20Neguta/Presedinte%20DELEU%20DM/2016/02.16/25.02.2016/TEXT=LPLP20071129255
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CO a primit prin poștă Decizia CCA nr. 3/12 din 11 februarie 2016 cu anexa 

recomandărilor membrilor CCA sub formă de Aviz asupra caietului de sarcini 2016. 

Astfel dna Deleu a dat citirii și a propus să fie discutat fiecare punct din avizul CCA. 

Președintele Companiei a menționat că mai mult de 80 % din cele recomandate de 

membrii CCA este deja efectuat, restanțe sunt la: digitalizarea arhivei Moldova 1, 

relansarea pe satelit cu ajutorul Guvernului României a Moldova internațional, 

identificarea prezentatorilor de știri în limbile minorităților naționale, includerea în 

caietul de sarcini a obligativității de a oferi partidelor de opoziție și celor extra-

parlamentare o cotă anumită din timpi de antenă și efectuarea unui studiu despre 

relansarea studioului ”Telefilm-Chișinău”. 

Doamna Deleu a menționat că este o petiție din partea președintelui Comitetul 

Sindical, care însă nu poate fi examinată deoarece nu a fost prezentată membrilor în 

termen prealabil de 3 zile prevăzut de Regulamentul CO, și a mai relatat că Comitetul 

Sindical formulează multe pretenții președintelui Companiei. Pentru a soluționa situația 

creată a propus organizarea unei ședințe separate pentru a soluționa toate probleme 

apărute între CO și Comitetul Sindical, însă propunerea a fost respinsă de membrii CO, 

care au propus ca doamne Deleu de una singură să se întâlnească cu domnul Simion 

Ciobanu, președintele Comitetului Sindical. 

Doamna Călugăru a citit petiția dlui Ciobanu în care este vizată personal și a 

solicitat ca în următoarea ședință CO, doamna Bordeianu să prezinte ancheta de serviciu 

pe domnul Ion Verbeniuc, director tehnic interimar. 

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

totalizat propunerile și le-a supus votului: 

1. Se ia act de sesizarea reprezentantului Platformei „D.A.” dlui Chiril Moțpan, 

nr. 15 din 11.02.2016 și sesizarea CCA nr. 20 din 18.02.2016. 

2. Sesizarea cu nr. 15 din 11.02.2016 nu ține de atribuțiile CO și se remite spre 

examinare după competență Președintelui IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”. 

3. Președintele IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”, directorul radiodifuziunii 

și directorul televiziunii vor ține cont de recomandările expuse în Avizul CCA la Deciziei 

CCA nr. 3/12 din 11.02.2016 ”Cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016 și vor revizui Caietul de sarcini 2016 

după aprobarea Legii cu privire la bugetul de stat 2016. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

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

S.Nistor; P.Grozavu).  

 

  Subiectul Nr. 4 – Darea în locațiune a spațiului cu suprafața de 25,1 m.p, 

situat la parterul Casei Radio. 

Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” și doamna Blanaru au explicat 

condițiile de dare în locațiune a spațiului cu suprafața de 25,1 m.p., situat la parterul Casa 

Radio. Domnul Grozavu a solicitat aprobarea contractului cu locatorul menționat în ședința 

CO. 

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

supus votului: 

1.Se acceptă propunerea de transmiterea în locațiune a spațiului de 25,1m.p. situat 

la parterul Casei Radio, conform calculelor anexate. 
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2.Anexa „Propunere de transmiterea în locațiune a spațiului de 25,1m.p. situat la 

parterul Casei Radio” este parte integrantă a prezentei hotărâri. 

3.Președintele IPNA Compania ”Teleradio Moldova” va prezenta spre aprobare 

Consiliului de Observatori contractul negociat. 

4.Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

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

L.Vasilache; P.Grozavu; S.Nistor) 
 

Doamna Deleu a propus să fie adoptată o hotărâre în care va fi indicată data 

ședinței în care vor fi discutate dosarele candidaților conform prevederilor 

Regulamentului ad-hoc, dar și a datei concursului pentru funcţia de director al 

radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, pentru a preaviza candidații din 

timp. 

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

supus votului: 

1. Consiliul de Observatori se va întruni pe data de 10 martie 2016, ora 15.00 în 

ședința separată, conform p.12 din Regulamentul ad-hoc cu privire la concursul pentru 

funcţia de director al radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

2. Se anunţă data concursului pentru funcţia de director al radiodifuziunii IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” – 11 martie 2016, ora 11:00. 

3. Președintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va asigura difuzarea, în 

orele de maxima audiență a datei concursului pentru funcţia de director al 

radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, inclusiv în principalele buletine 

de ştiri ale serviciilor de programe „Moldova 1” şi „Radio Moldova”. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

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

L.Vasilache; P.Grozavu; S.Nistor) 
 

La finalul şedinţei Preşedintele CO a supus votului data următoarei şedinţe – 10 

martie 2016 ora 15.00, cu următoarele subiecte: 

1. Examinarea prealabilă a dosarelor de participare la concursul pentru funcţia 

de director al radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

2. Soluționarea problemei interferenței pe municipiul Chișinău a Radio Moldova 

Actualități. 

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

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

P.Grozavu; S.Nistor)  

 

Durata şedinţei: 15:00-17.45. 

Au semnat: 

 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                           Doina DELEU 
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Secretarul  

Consiliului de Observatori                                              Dumitru PULBERE 


