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PROCES VERBAL 

Nr. 9 din 25.03.2016 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

 

Au fost prezenți 

membrii Consiliului de Observatori: DELEU Doina, GROZAVU Petru, 

CĂLUGĂRU Larisa, ȚAPEȘ Vitalie, VASILACHE Ludmila, NISTOR Stela, 

SPĂTARU Nicolae, ȚURCAN Marina 

 

Invitați: 

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

Mircea Surdu – Directorul „Moldova1” 

Petru Sinica - șeful serviciului resurse umane; 

Galina Blanaru - director financiar; 

Natalia Baltean – șeful serviciului audit intern; 

Victor Bădulescu – specialist principal centrala tehnică Radio. 

 

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, respectiv a propus începerea şedinţei CO. Dna Gurez lipsește 

motivat. 

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

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

 

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

întrebat dacă sunt propuneri de modificare a ordinii de zi. Doamna Bordeianu a solicitat 

includerea în ordinea de zi a subiectului privind aprobarea de către CO a contractului de 

locațiune cu Arhiva de Stat pentru spațiul de 25,1 m.p. situat la parterul Casei Radio, 

conform Hotărârii Nr.29 din 25.02.2016 care la punctul 3 stipulează - Președintele IPNA 

Compania ”Teleradio Moldova” va prezenta spre aprobare Consiliului de Observatori 

contractul negociat.  

  

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

propus și supus votului Ordinea de zi cu următoarele subiecte: 

1. Raportul public de activitate a președintelui IPNA Compania ”Teleradio-

Moldova” pentru iulie 2015-februarie 2016. 

2. Soluționarea problemei interferenței a Radio Moldova Actualități (mun. 

Chișinău). 

   3. Sesizări parvenite în adresa Consiliului de Observatori a IPNA Compania ”Te-

leradio-Moldova”. 

       4. Transmiterea în locațiune a spațiului de 25,1m.p. situat la parterul Casei Radio. 

S-a votat:  

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

M.Țurcan; P.Grozavu) 

   

Doamna Călugăru a venit la ora 15:02. 
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Subiectul Nr. 1 – Raportul public de activitate a președintelui IPNA Compania 

”Teleradio-Moldova” pentru iulie 2015-februarie 2016. 

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

amintit membrilor CO despre Hotărârea CO Nr.21 din 11.02.2016 în care în pct.5 

”Pentru evaluarea performanţei organelor de conducere a IPNA Compania „Teleradio-

Moldova”, Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va prezenta: 

a. Raportul de activitate al directorului interimar al Radiodifuziunii IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” până la 25 februarie 2015. 

b. Raportul de activitate al Preşedintelui IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

până la prima ședință din luna martie 2016. 

c. Raportul de activitate al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” până la 15 

martie 2016”. 

 Precum CO deja a analizat Raportul de activitate al directorului interimar al 

Radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, dna Deleu a propus  

Preşedintelui IPNA Compania „Teleradio-Moldova” să prezinte Raportul său de 

activitate pentru perioada iulie2015-februarie 2016. 

Doamna Bordeianu a prezentat succint raportul de activitate pentru iulie 2015 – 

februarie 2016. 

Doamna Vasilache a întrebat care este cea mai importantă realizare pentru iulie 

2015 – februarie 2016 și care este cel mai puțin realizat obiectiv. 

Doamna Bordeianu a menționat că totul este important, inclusiv intercomunicarea 

cu colectivul companiei. Iar cel mai slab moment este neadoptarea bugetului pentru 

2016. 

Doamna Călugăru a menționat că raportul este prea general. La fel a menționat 

despre faptul că disciplina muncii lasă de dorit (colaboratori în stare de ebrietate). La fel 

a întrebat la ce etapă se află problema cu localul din subsolul blocului administrativ și cu 

SRL „Largo In”. 

Doamna Bordeianu a menționat că dosarul cu SRL „Largo In” se află în instanță. 

Doamna Călugăru a cerut explicații cu privire la nesancționarea domnului 

Verbeniuc. 

Doamna Bordeianu și domnul Sinica au menționat că legislația în vigoare nu a 

permis sancționarea domnului Verbeniuc, deoarece nu au fost aduse prejudicii materiale 

companiei, inclusiv refuzul comitetului sindical. 

Domnul Grozavu a menționat că raportul nu elucidează anumite momente din 

proiectul de intenție și a întrebat ce modificări au fost făcute la departamentul 

televiziune. 

Doamna Bordeianu a menționat că totul a fost prezentat în raport. 

Domnul Grozavu a menționat că nu este mulțumit de content. 

Doamna Bordeianu și domnul Surdu au confirmat că au fost realizate multe 

modificări cu privire la content și toate au sunt de succes, fapt ce e indicat în raport. 

Domnul Surdu a menționat că domnul Grozavu face o ingerință în treburile interne 

ale Moldova 1, fără a avea dreptul legal și a protestat, spunând că va părăsi ședința în 

mod demonstrativ dacă domnul Grozavu va continua să vorbească aberații. 

Doamna Bordeianu a menționat că nimeni nu poate din punct de vedere propriu să 

se expună la calitatea contentului atâta timp cât există modalitatea de măsurare a calității. 

Doamna Călugăru a întrebat ce s-a schimbat în domeniul site-lui www.trm.md. 

http://www.trm.md/


3 

 

Doamna Bordeianu a spus că a fost angajată o persoană responsabilă de site, care 

ulterior va veni cu propuneri de modificări la fel și de menținere a www.trm.md 

Domnul Grozavu a întrebat cum va fi diversificat venitul extra-bugetar. 

Doamna Bordeianu a menționat că deja se lucrează în această direcție – se caută 

noi clienți, se verifică creanțele și locațiunea, la fel și la capitolul publicitate, se identifica 

noi idei de promovare a acestui domeniu. 

Domnul Surdu s-a adresat domnului Grozavu și domnului Țapeș, îndemnându-i să-

și revadă promisiunile date public la CCA în momentul aplicării la ceastă funcție și să 

analizeze pentru ei înșiși ce au realizat și ce nu, căci dacă vor veni toți salariații 

Companiei care vor cere evaluarea activității lor se va constata că nimic din ceea ce au 

promis nu au realizat. La fel a întrebat dacă domnul Țapeș a montat ceva în cadrul 

companiei și dacă a fost sesizat CNI în acest sens, dacă nu dnul Surdu o va face. 

Doamna Vasilache a menționat că este o mare diferență dintre televiziune publică 

și televiziune privată, deoarece cea privată se axează doar pe atragerea clienților și 

publicitate, iar televiziunea publică trebuie să educe societatea difuzând emisiuni pentru 

toate segmentele de populație. 

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

supus votului: 

1. Se ia act de Raportul public de activitate a președintelui IPNA „Teleradio-

Moldova” pentru iulie 2015 – februarie 2016. 

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

M.Țurcan; S.Nistor; V.Țapeș) 

„CONTRA” – 1 vot (P.Grozavu) 

 

Subiectul Nr. 2 – Soluționarea problemei interferenței a Radio Moldova 

Actualități (mun. Chișinău). 

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

amintit membrilor CO despre Hotărârea CO Nr.26 din 25.02.2016 în care în pct.1 

”Președintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” până 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”. 

Preşedintele Consiliului de Observatori a rugat să fie prezentat succint planul de acțiuni. 

Domnul Bădulescu a prezentat succint planul de acțiuni. 

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

supus votului: 

1. Se ia act de Planul de Acțiuni pentru soluționarea problemei interferenței a 

Radio Moldova Actualități (mun. Chișinău). 

2. Anexa „Planul de Acțiuni privind îmbunătățirea condițiilor de recepție a 

semnaluilui Radio Moldova Actualități pe mun. Chișinău”, este parte componentă a prezentei 

hotărîri. 

3. Președintele IPNA „Compania „Teleradio-Moldova” va prezenta în luna mai 

rezultatele realizării Planului de Acțiuni. 

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

Grozavu; N.Spătaru; M.Țurcan; S.Nistor) 

 

http://www.trm.md/
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Subiectul Nr. 3 – Sesizări parvenite în adresa Consiliului de Observatori a IPNA 

Compania ”Teleradio-Moldova”.  

Președintele CO a menționat că doamna Călugăru trebuie să se expună asupra 

petiției domnului Ciobanu.  

Doamna Călugăru a menționat că i-a răspuns domnului Ciobanu în una din 

ședințele trecute, explicând că sintagma ”este o frînă” se datorează refuzului de a-l 

sancționa pe domnul Verbeniuc, directorul tehnic, în pofida faptului că este absolut 

evidentă neglijența lui în serviciu. 

 

   Subiectul Nr. 4 – Transmiterea în locațiune a spațiului de 25,1m.p. situat la 

parterul Casei Radio. 

Doamna Bordeianu a prezentat contractul negociat cu Arhiva de Stat. Dna Deleu a 

propus spre aprobare contractul ce urmează a fi încheiat cu Arhiva de Stat. 

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

N.Spătaru; M.Țurcan; S.Nistor) 

„CONTRA” – 1 vot (P. Grozavu) 

 

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

aprilie 2016 ora 14.00. 

Ordinea de zi: 

1. Raportul de activitate al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

 

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

S.Nistor; N.Spătaru)  

 

Durata şedinţei: 15:00-18.15. 

 

Au semnat: 

 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                      Doina DELEU 

 

Secretarul  

Consiliului de Observatori                                         Dumitru PULBERE 


