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PROCES VERBAL 

Nr. 8 din 11.03.2016 

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, ȚURCAN Marina 

 

Invitați: 

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

Petru Sinica – șef secție resurse umane. 

 

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, Dnul Grozavu întârzie, respectiv a propus începerea şedinţei 

CO. 

S-a votat începerea şedinţei, ora 11:00: „PRO” – 8 voturi  (D.Deleu; L.Gurez; 

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

 

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

propus și supus votului Ordinea de zi 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; V.Țapeș; L.Vasilache; L.Călugăru; 

S.Nistor; N.Spătaru; M.Țurcan) 

 

Domnul Grozavu a venit la ora 11:05 

 

Subiectul Nr. 1 – Audierea candidaţilor la Concursul pentru funcţia de director al 

radiodifiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

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

Doina Deleu a dat citire pct.12 din Regulamentul ad-hoc cu privire la concursul pentru 

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

Hotărîrea Nr. 20 din 11.02.2016: 

„Audierile în şedinţa de concurs vor cuprinde: 

a) prezentarea de către Preşedintele Consiliului de Observatori a fiecărui 

participant la concurs; 

b) prezentarea de către fiecare candidat a proiectului de intenţie privind 

gestionarea-dezvoltarea radiodifuziunii pentru perioada 2016-2021. Pentru prezentarea 

proiectului de intenţie, fiecăruia dintre candidaţi i se oferă până la 10 (zece) minute; 
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c) etapa „întrebări – răspunsuri” din partea membrilor Consiliului de Observatori 

pe marginea proiectelor de intenţie privind gestionarea-dezvoltarea radiodifuziunii 

pentru perioada 2016-2021. Etapa ”întrebări – răspunsuri” va dura  până la 15 

(cincisprezece) minute.” 

       

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA a menționat că la concurs au aplicat 3 

candidați, dnul Petcu Adrian care a depus dosarul la 3 martie 2016, dnul Gheorghișenco 

Veaceslav și dnul Țurcanu Vladimir care au depus dosarele la 4 martie 2016. Dosarul 

fiecăruia dintre candidați a cuprins: 

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. 

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. 

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

prezentat în ordinea depunerii dosarelor mai întâi pe dnul Petcu Adrian, după care i-a propus 

dlui Petcu să prezinte proiectul său de intenție. 

Domnul Andrian Petcu a prezentat proiectul de intenție și a răspuns la întrebările 

membrilor Consiliului de Observatori.  

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

prezentat în ordinea depunerii dosarelor pe dnul Gheorghișenco Veaceslav, după care i-a 

propus să prezinte proiectul său de intenție. 

Domnul Veaceslav Gheorghișenco a prezentat proiectul de intenție și a răspuns la 

întrebări. 

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

prezentat în ordinea depunerii dosarelor pe dnul Țurcanu Vladimir, după care i-a propus să 

prezinte proiectul său de intenție. 

Domnul Vladimir Țurcan a prezentat proiectul de intenție și a răspuns la întrebări. 

  La ora 13:10 a fost luată o pauză de 10 minute. 

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

propus membrilor CO să se expună asupra prezentării aplicaților și despre candidatura pe care 

urmează să o voteze, menționând că își vor acorda votul pentru o persoană profesionistă. 

Domnul Grozavu a menționat că hotărârea CO privind organizarea acestui concurs nu a 

fost executată complet de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, a fost prost mediatizat 

concursul și posibil din acest considerent s-au prezentat doar 3 candidați. La fel, domnul 

Grozavu a menționat că dânsul a propus amânarea concursului, însa nu a fost votată 

propunerea lui și de acest considerent el nu-și va exprima votul pentru nici un candidat. 
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        Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

a dat citire procedurii de votare din pct.14 din Regulamentul ad-hoc cu privire la concursul 

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

aprobat prin Hotărîrea Nr. 20 din 11.02.2016. 

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

supus votului candidatura domnului Petcu Adrian: 

S-a votat:  

„PRO” – 1 vot (L.Gurez) 

 

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

supus votului candidatura domnului Gheorghișenco Veaceslav: 

S-a votat:  

„PRO” – 6 voturi (D.Deleu; L.Călugăru; V.Țapeș; S.Nistor; N.Spătaru; 

M.Țurcan) 

 

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

supus votului candidatura domnului Țurcan Vladimir: 

S-a votat:  

„PRO” – 1 vot (L.Vasilache) 

 

Subiectul Nr. 2 – Confirmarea și numirea în funcţie, în bază de concurs, a 

directorului radiodifiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

 

Domnul Grozavu a propus ca salariul Directorului Radio să fie din grila de jos 

salarială pentru perioada de până la raportul de activitate prezentat la expirarea a 6 luni. 

Doamna Călugăru a menționat că domnul Gheorghișenco este director interimar și 

deja a prezentat raportul său de activitate pentru perioada de 11 luni de interimat, deci 

urmează a fi acordat salariu în mărime de 4 salarii medii, exact precum a fost salariat și 

până acum. Această propunere a fost susținută de către doamna Gurez, doamna Deleu și 

domnul Spătaru. 

Domnul Țapeș a susținut propunerea de mai sus, adăugând că domnul 

Gheorghișenco și-a îndeplinit obligațiunile întocmai, altfel nu era să fie ales la moment 

ca director radio. 

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

supus votului propunerea domnului Grozavu: 

S-a votat:  

„PRO” – 2 voturi (L.Vasilache; P.Grozavu) 

 

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

supus votului propunerea de a acorda un salariu în mărime de 4 salarii medii lunare ale 

personalului de creație: 

S-a votat:  

„PRO” – 6 voturi (D.Deleu; L.Călugăru; V.Țapeș; S.Nistor; N.Spătaru; 

M.Țurcan) 

 

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

totalizat propunerile și le-a supus votului: 
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1. Domnul Veaceslav Gheorghișenco se confirmă în funcţia de director al 

radiodifuziunii Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-

Moldova”. 

2. Directorul radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova” este numit în 

funcţie pentru un mandat de 5 (cinci) ani. 

3. Președintele Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” va semna contractul individual de 

muncă cu directorul radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

4. Directorul radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va primi din 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri un salariu de lunar în mărime de 4 salarii 

medii lunare ale personalului de creație, calculat în raport cu ultimele 3 luni de 

activitate. 

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

 

S-a votat: 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 9 membri ai Consiliului de Observatori 

la punctele 1, 2, 3, 5: „PRO” – 9 voturi (D.Deleu; P. Grozavu; L.Gurez; V.Țapeș; 

L.Vasilache; L.Călugăru; S.Nistor; N.Spătaru; M.Țurcan) și cu votul a 7 membri ai 

Consiliului de Observatori la punctul 4, „CONTRA” – 2 voturi (P.Grozavu; 

L.Vasilache) 

 

Subiectul Nr. 3 – Declarația de interese personale. 

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

explicat obligația membrilor CO de a depune Declarația de interese, conform Legii cu 

privire la conflictul de interese nr.16 din 15.02.2008//Monitorul Oficial 94-96/351, 

30.05.2008: 

 Articolul 3. Subiecţii declarării intereselor personale  

(1) Subiecţi ai declarării intereselor personale sînt:  

a) persoanele care deţin funcţii de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea 

nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;  

b) membrii Consiliului de observatori al Instituţiei Publice Naţionale a 

Audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova”; deputaţii în Adunarea Populară a 

unităţii teritoriale autonome Găgăuzia; directorul general adjunct al Companiei Naţionale 

de Asigurări în Medicină;  

Articolul 13. Declararea intereselor personale  

(1) Candidatul la alegerea, numirea sau confirmarea în funcţia publică, precum şi 

persoana prevăzută la art.3 sînt obligate să identifice şi să declare interesele personale 

relevante.  

 [Alin.(2),(3) art.13 abrogate prin Legea nr.181 din 19.12.2011, în vigoare 01.03.2012]  

 (4) Persoanele prevăzute la alin.(1) care nu exercită alte funcţii sau nu desfăşoară 

alte activităţi decît cele legate de exercitarea mandatului sau funcţiei deţinute depun o 

declaraţie în acest sens.  

(5) Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declaraţiei, precum şi pentru 

veridicitatea şi deplinătatea informaţiei, o poartă persoana care depune declaraţia.  

(6) Cerinţa privind declararea intereselor personale se include în toate procedurile 

sau contractele ce reglementează angajarea, alegerea sau numirea în funcţia publică.  

TEXT=LPLP20100716199
TEXT=LPLP20100716199
TEXT=LPLP20111219181
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(7) Depunerea declaraţiei de interese personale nu scuteşte persoana de obligaţia 

depunerii altor declaraţii potrivit legii.  

Articolul 16. Forma şi conţinutul declaraţiei de interese personale  

(1) Declaraţia de interese personale se face în scris, pe propria răspundere a 

declarantului, şi cuprinde informaţii privind:  

a) activităţile profesionale retribuite;  

b) calitatea de fondator sau de membru în organele de conducere, administrare, 

revizie sau control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau partide politice;  

c) calitatea de asociat sau acţionar al unui agent economic, al unei instituţii de 

credit, organizaţii de asigurare sau instituţii financiare;  

d) relaţiile cu organizaţiile internaţionale.  

(2) Declaraţia de interese personale se face pe un formular corespunzător 

modelului prevăzut în anexa nr.1.  

Articolul 18. Caracterul public al declaraţiilor de interese personale  

(1) Informaţiile cuprinse în declaraţiile de interese personale au caracter public şi 

se publică pe pagina web a Comisiei Naţionale de Integritate.  

(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul declaraţiilor depuse de către ofiţerii de 

informaţii şi securitate.  

 

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

propus următoarele: 

1. Membrii Consiliului de Observatori al IPNA Compania “Teleradio-Moldova”, 

preşedintele IPNA Compania “Teleradio-Moldova” vor depune Declarațiile de interese 

personale în conformitate cu Legea cu privire la conflictul de interese. 

2. Președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania “Teleradio-

Moldova” va asigura publicarea declarațiilor de interese personale pe site-ul 

Companiei. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

 S-a votat: 

„PRO” – 3 voturi  (D.Deleu; L.Gurez; L.Vasilache).  

„CONTRA” – 6 voturi (L.Calugăru; V.Țapeș; N.Spătaru; M.Țurcan; 

S.Nistor; P.Grozavu) 

 

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

martie 2016 ora 15.00. 

S-a votat: „PRO” – 9 voturi (D.Deleu; L.Gurez; L.Călugăru; V.Țapeș; 

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

Preşedintele CO a constatat epuizarea subiectelor și a supus votului încheierea 

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

„PRO” – 9 voturi (D.Deleu; L.Călugăru; L.Gurez; L.Vasilache; V.Țapeș; 

P.Grozavu; S.Nistor; N.Spătaru)  

 

Durata şedinţei: 11:00-14.15. 

 

Au semnat: 
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Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                      Doina DELEU 

 

Secretarul  

Consiliului de Observatori                                         Dumitru PULBERE 


