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PROCES VERBAL 

Nr. 7 din 10.03.2016 

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, 

SPĂTARU Nicolae 

Invitați: 

Olga Bordeianu – Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; 

Vitalie Cojocaru – șef serviciu marketing și vânzări.  

 

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 7 membri CO, menționând că doamna Nistor a anunțat că vine cu întârziere, 

noul membru al CO dna Turcan Marina lipsește motivat, respectiv a propus începerea 

şedinţei CO. 

S-a votat începerea şedinţei, ora 15:00: „PRO” – 7 voturi  (D.Deleu; L.Gurez; 

V.Țapeș; L.Vasilache; L.Călugăru; P.Grozavu; N.Spătaru). 

 

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

propus și supus votului Ordinea de zi cu următoarele subiecte: 

1. Prezentarea noilor membri ai Consiliului de Observatori al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” de către Președintele Consiliului de Observatori, doamna   Deleu 

Doina. 

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

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

3. Dezbaterea Capitolului VI din proiectul Codului Audiovizualului, proiectul de 

Lege nr. 53 din 05.03.2015. 

S-a votat:  

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

P.Grozavu; N.Spătaru) 

Doamna S.Nistor – a venit la ora 15:22. 

Subiectul Nr. 1 – Prezentarea noilor membri ai Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” de către Președintele Consiliului de Observatori, 

doamna Deleu Doina. 

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

menționat că există o tradiție ca dnul președintele al Comisiei parlamentare ”Cultură, 

educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media” să prezinte noii membri ai CO, dar dat 

fiind faptul că astăzi în Plenul Parlamentului Republicii Moldova se discută mai multe 

proiecte de legi, dnul Hotineanu a rugat-o pe președintele CO să prezinte noii membri ai 

CO. Dna Țurcan Marina lipsește motivat de la ședință, astfel a prezentat noul membru al 

CO – Spătaru Nicolae, aprobat prin Hotărârea Parlamentului Nr. 23 din 04.03.2016. 

 Domnul Spătaru a salutat membrii CO și a prezentat câteva date biografice. 

 Subiectul Nr. 2 - Examinarea prealabilă a dosarelor de participare la concursul 

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

http://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Comisiipermanente/tabid/84/CommissionId/3/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Comisiipermanente/tabid/84/CommissionId/3/language/ro-RO/Default.aspx
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Domnul Cojocaru a prezentat Media-planul de difuzare în orele de maximă 

audiență a anunţului privind concursul 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” și a menționat că difuzarea informației cu 

privire la concurs a început imediat după publicarea în Monitorul Oficial al anunțului în 

data de 19 februarie 2016, adică de  la data de 22.02.2016 – 4 difuzări în orele de vârf și 

2 difuzări în timpul zile la TV, iar la radio au fost 8 difuzări în timpul zilei (timp de 10 

zile). 

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

data citire pct. 5 din Hot. Nr. 20 din 11.02.2016 – „Președintele IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” va asigura difuzarea, în orele de maximă audiență, a anunţului 

privind concursul 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”.” 

Domnul Grozavu a menționat că după el anunțul cu privire la concurs nu a fost 

suficient mediatizat, inclusiv nu a fost difuzat anunțul la principalul buletin de știri de la 

ora 19:00 (Mesager). 

Doamna Bordeianu a menționat că informația cu privire la concurs a fost difuzată 

în orele de maximă audiența conform Hotărârii CO Nr. 20 din 11.02.2016, la fel – înainte 

și după Mesager. În cazul în care dnul Grozavu nu a privit în emisie directă Mesagerul, el 

nu poate vedea această publicitate acum, deoarece ea este în calupuri și nu se plasează pe 

www.trm.md, conform normelor Codului Audiovizualului. 

Domnul Grozavu a solicitat ca media-planul să fie anexat la procesul verbal. În 

același timp, domnul Grozavu a solicitat Președintelui CO să fie supusă votului 

propunerea sa de a amâna concursul. 

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

supus votului propunerea domnului Grozavu: 

S-a votat: „PRO” – 1 voturi (P.Grozavu) 

„CONTRA” – 7 voturi (D.Deleu; L.Gurez; L.Calugăru; V.Țapeș; 

L.Vasilache; N.Spătaru; S.Nistor) 

 

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

solicitat secretarului CO să prezinte succint informația cu privire la dosarele recepționate. 

Secretarul Consiliului de Observatori a prezentat lista candidaților ce au depus 

dosarul pentru concurs, menționând următoarele: 

Candidații la concurs în număr de 3 persoane – Petcu Adrian (03.03.2016), 

Gheorghișenco Veaceslav (04.03.2016) și Țurcanu Vladimir (04.03.2016), au prezentat 

dosare complete: 

a) Cererea de participare la concurs, adresată Consiliului de Observatori. 

b) Copia buletinului de identitate. 

c) Cazier juridic valabil 

d) CV-ul candidatului (inclusiv în format electronic). 

e) Copia diplomei de studii superioare. 

f) Copia carnetului de muncă, drept  dovadă de întrunire de către participantul 

la concurs a exigenţelor, prevăzute pentru numirea în funcţie. 

g) Declaraţia participantului la concurs cu privire la absenţa incompatibilităţilor 

pentru numirea în funcţie sau declaraţia de a le înlătura. 

http://www.trm.md/
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h) Declaraţia participantului la concurs, pe proprie răspundere, vizând 

veridicitatea datelor conţinute în dosarul de participare la concurs. 

i) Proiectul de intenţie privind gestionarea-dezvoltarea radiodifuziunii în 

perioada 2016-2021 (inclusiv în format electronic). Volumul maxim – 5 (cinci) pagini, 

Times New Roman, font 14, interval 1,5. 

Secretarul Consiliului de Observatori a asigurat plasarea pe web pe data de 4 

martie 2016 – ultima zi de înregistrare a dosarelor de participare la concurs – a CV-urilor 

și proiectelor de intenţie privind gestionarea-dezvoltarea radiodifuziunii în perioada 

2016-2021 și au fost transmise la poșta electronica a fiecărui membru în ordinea 

recepționării dosarelor. 

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

supus votului acceptarea dosarelor candidaților în concurs Petcu Adrian, Gheorghișenco 

Veaceslav și Țurcanu Vladimir: 

S-a votat:  

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

P.Grozavu; S.Nistor; N.Spătaru) 

 

 Subiectul Nr. 3 – Dezbaterea Capitolului VI din proiectul Codului 

Audiovizualului, proiectul de Lege nr. 53 din 05.03.2015. 

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

menționat că a participat la data de 29.02.2016 la dezbaterea publică a acestui document 

în cadrul Comisiei Parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media 

și a prezentat prin poșta electronica tuturor membrilor CO propunerile sale cu privire la 

modificările Codului Audiovizualului. 

În urma examinării minuțioase și aprofundate a proiectului de către membrii CO, s-a 

constatat că modul în care este scris textul proiectului nu corespunde rigorilor juridice și 

lingvistice, este neargumentat din punct de vedere economic, nu are la bază un studiu de 

fezabilitate care să demonstreze clar avantajele, costurile implementării separării TV de Radio 

și consecințele acesteia, și de fapt separarea ar putea distruge Compania. Membrii CO au 

convenit asupra unei întrevederi cu Președintele Comisiei Parlamentare cultură, educaţie, 

cercetare, tineret, sport şi mass-media, domnul Hotineanu, pentru a dezbate subiectul 

modificării proiectului propus de către Comisia Parlamentară. 

 

La finalul şedinţei Preşedintele CO a supus votului data următoarei şedinţe – 11 

martie 2016 ora 11.00, cu următoarele subiecte: 

1. Audierea candidaţilor la Concursul pentru funcţia de director al radiodifiziunii 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

2. Confirmarea și numirea în funcţie, în bază de concurs, a directorului 

radiodifiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

3. Declarația de interese personale. 

S-a votat: „PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Gurez; L.Călugăru; V.Țapeș; 

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

Preşedintele CO a constatat epuizarea subiectelor și a supus votului încheierea 

şedinței Consiliului de Observatori al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”. 
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„PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Călugăru; L.Gurez; L.Vasilache; V.Țapeș; 

P.Grozavu; S.Nistor; N.Spătaru)  

 

Durata şedinţei: 15:00-18.00. 

 

Au semnat: 

 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                      Doina DELEU 

 

Secretarul  

Consiliului de Observatori                                         Dumitru PULBERE 


