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PROCES VERBAL 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

nr. 38 din 26.12.2016 

 

Au participat membrii Consiliului de Observatori: Nicolae SPĂTARU, Stela 

NISTOR, Vitalie ȚAPEȘ, Ludmila VASILACHE, Marina ȚURCAN. 

 

Au asistat: 

Olga Bordeianu, Președinte al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” 

Blanaru Galina, director financiar 

Miroslav Tudor, director tehnic 

        Veaceslav Gheorghișenco , directorul radiodifuziunii. 

 

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

constată că la şedinţă sunt prezenţi 5 membri ai CO, informând Consiliul că în 

conformitate cu p. 16 al Regulamentului CO, ședințele sunt deliberative dacă la ele sunt 

prezenți cel puțin 5 din numărul total al membrilor (nouă).  

 

S-a pus la vot începerea şedinţei, ora 15:30: „PRO” 5 voturi (N. Spătaru, V. 

Țapeș, L. Vasilache, M. Țurcan, S. Nistor). 

 

        S-a pus la vot Ordinea de zi, cu următoarele chestiuni:  

1.  Cu privire la aprobarea contractului de locaţiune cu „Laritex-TV” SRL. 

2. Cu privire la rectificarea bugetului IPNA Compania „Teleradio–Moldova” 

pentru anul 2016. 

3. Radio Moldova: Relaţii cu publicul (întâlnire cu ascultătorii, emisiuni 

interactive). 

4. Diverse. 

S-a votat: ”PRO” – 5 voturi (N. Spătaru, V. Țapeș, L. Vasilache, M. Țurcan, S. 

Nistor).  

 

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 1 - Cu privire la aprobarea contractului de 

locaţiune cu „Laritex-TV” SRL. 

 

Preşedintele Consiliului de Observatori a oferit cuvântul dlui Miroslav Tudor, 

director tehnic, care a menţionat că în adresa Companiei a parvenit un demers din partea  

„Laritex-TV” SRL, prin care solicită acordarea spaţiului pentru locaţiune pe acoperişul 

Casei Radio în scopul instalării unui dispozitiv. 

Dna Vasilache a întrebat care este plata lunară pentru pentru serviciile de locaţiune. 

Dl Miroslav a răspuns că in jur la 300 lei lunar. 
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Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio Moldova” a 

supus votului următoarea hotărâre: 

1. Se aprobă contractul de locaţiune  cu „Laritex-TV” SRL. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

S-a votat: „PRO” 5 voturi (N. Spătaru, V. Țapeș, L. Vasilache, M. Țurcan, S. 

Nistor). 

 

 

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 2 - Cu privire la rectificarea bugetului IPNA 

Compania „Teleradio–Moldova” pentru anul 2016. 

 

Preşedintele Consiliului de Observatori a oferit cuvântul dnei Blanaru Galina, 

director financiar, care a prezentat detaliat rectificarea bugetului IPNA Compania 

„Teleradio–Moldova” pentru anul 2016. 

Totodată, dna Blanaru a menţionat că pentru anul 2016 se planifică majorarea 

bugetului Companiei dat fiind faptul că mai mulţi salariaţi au demisionat, din acest motiv 

s-a format economie din salariile de funcţie. 

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

supus votului următoarea hotărâre: 

1. Se aprobă rectificarea bugetului IPNA Compania „Teleradio–Moldova”  pentru 

anul 2016. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

S-a votat: „PRO” 5 voturi (N. Spătaru, V. Țapeș, L. Vasilache, M. Țurcan, S. 

Nistor). 

 

 

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 3 - Radio Moldova: Relaţii cu publicul 

(întâlnire cu ascultătorii, emisiuni interactive). 

Preşedintele Consiliului de Observatori a oferit cuvântul dlui Veaceslav 

Gheorghișenco, Directorul radiodifuziunii, care a raportat succint informaţia, totodată a 

menţionat că în anul 2017 au avut loc mai multe activităţi şi întâlniri în teritoriu cu 

ascultătorii, cu genericul „ Radio Moldova 86 de ani”. 

Tot în 2016 la Casa Radio a fost realizat un program cu participarea publicului. Este 

de menţionat că au participat artişti din Republica Moldova şi oaspeţi de peste hotare. 

În continuare Dna Bunduchi a prezentat informaţii despre situaţia la postul de radio 

„ Radio Tineret”. 

Membrii CO s-au arătat mulţumiţi de raportul prezentat de directorul 

Radiodifuziunii.  

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

supus votului următoarea hotărâre: 

1. Se ia act de nota informativă prezentată de Directorul Radio Moldova cu privire la 

activitatea „Radio Moldova” (relaţii cu publicul). 
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2. CO recomandă Preşedintelui Companiei să elaboreze, în colaborare cu „Radio 

Moldova” şi Departamentul Multimedia, o strategie de promovare pe site-ul 

Companiei a prezentatorilor şi autorilor de programe de la Radio Moldova.  

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

 

 

Durata şedinţei: 15:30-17:50. 

 

 

 

Au semnat: 

Preşedintele  

Consiliului de Observatori                                                         Nicolae SPĂTARU 

 

Secretarul  

Consiliului de Observatori                                                 Anastasia MUNTEANU 

 


