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PROCES VERBAL 

Nr. 24 din 29.08.2016 

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, NISTOR Stela, ȚAPEȘ Vitalie, VASILACHE Ludmila, 

SPĂTARU Nicolae, ȚURCAN Marina. 

 

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 tuturor membrilor CO, respectiv a propus începerea şedinţei CO.  

S-a votat începerea şedinţei, ora 14:00: „PRO” – 9 voturi  (D. Deleu; 

N.Spătaru, P.Grozavu, L. Gurez; V. Țapeș; L. Vasilache; L. Călugăru; S. Nistor; 

M.Țurcan). 

Ținând cont de faptul că ordinea de zi a ședinței din 29 august a fost planificată și 

publicată pe web încă la începutul lunii, iar Cabinetul de miniștri la 24 august a votat ca 

zilele de 29-30 august sa fie libere, președintele CO a propus ca să fie discutat doar 

subiectul nr. 1 și a întrebat dacă mai sunt propuneri de subiecte. 

Dna Gurez a prezentat Comunicatul CEC și a rugat ca acesta să fie dezbătut în    

cadrul ședinței, iar dna Vasilache a propus Diverse, pentru a organiza ședințele din luna 

septembrie. 

 

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

propus și supus votului Ordinea de zi cu următoarele subiecte: 

1. Alegerea Secretarului Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-

Moldova”. 

2.  Examinarea comunicatului de presă difuzat de Comisia Electorală Centrală 

privind obligaţia radiodifuzorilor, la începutul perioadei electorale, să facă publice 

condiţiile în care vor oferi spaţiu publicitar (inclusiv preţul/minut) şi alte servicii 

conexe concurenţilor electorali. 

3.  Diverse. 

S-a votat:  

„PRO” – 9 voturi  (D. Deleu; N.Spătaru, P.Grozavu, L. Gurez; V. Țapeș;       

L. Vasilache; L. Călugăru; S. Nistor; M.Țurcan). 

 

Subiectul nr. 1 - Alegerea Secretarului Consiliului de Observatori al IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova”. 

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

prezentat membrilor CO unica persoană care a aplicat pentru funcția vacantă – dra Anastasia 

Munteanu. 

Dra Munteanu a prezentat membrilor CO Curriculum Vitae și a răspuns la toate           

întrebările adresate.  

Președintele CO a menționat că ar fi bine ca să i se dea o perioadă de probă de o luna, 

pentru ca membrii să se expună asupra calității muncii efectuate, dar dra Țurcan a propus ca 

termenul să fie de 2 luni, deoarece o luna este un termen relativ scurt pentru adaptare. Ceilalți 
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membri au susținut această propunere. Dna Vasilache a propus ca în textul hotărârii să fie    

expres scris salariul tarifat de funcție, dar dna Călugăru a convins-o sa fie scrisă sintagma: 

”conform statelor de personal” 

 S-a votat: „PRO” – 9 voturi  (D. Deleu; N.Spătaru, P.Grozavu, L. Gurez;     

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

 

Subiectul nr. 2 - Examinarea comunicatului de presă difuzat de Comisia         

Electorală Centrală privind obligaţia radiodifuzorilor, la începutul perioadei electorale, 

să facă publice condiţiile în care vor oferi spaţiu publicitar (inclusiv preţul/minut) şi alte 

servicii conexe concurenţilor electorali.. 

Dna Gurez a citit comunicatul de presă difuzat de CEC: 

” Luni, 29 august 2016 

Comunicat de presă 

Radiodifuzorii sunt obligați să dea publicității condițiile de oferire a spațiului publicitar în perioada      

electorală 

Chișinău, CEC - Comisia Electorală Centrală atrage atenția asupra faptului că radiodifuzorii sunt 

obligați, la începutul perioadei electorale, să facă publice condițiile în care vor oferi spațiu publicitar (inclusiv 

prețul/minut) și alte servicii conexe concurenților electorali. Conform prevederilor legale electorale, informația 

dată trebuie să fie comunicată Comisiei Electorale Centrale și Consiliului Coordonator al Audiovizualului. 

Comisia Electorală Centrală va aduce la cunoștința publicului aceste date, plasându-le pe pagina 

oficială a instituției www.cec.md, la rubrica „Alegeri prezidențiale 2016”. 

Informația privind condițiile de programare a timpilor de antenă contra plată, prețul/minut al acestora, 

dar și alte servicii conexe urmează a fi prezentată până la 4 septembrie 2016, la adresa str. V. Alecsandri,  119 

sau la adresa electronică info@cec.md, ori la nr. de fax: 022 234047.” 

 

Astfel dna Gurez a propus ca în ședința din 2 septembrie să fie prezentată             

informația respectivă pentru a fi discutată, și ulterior, prezentată la cererea CEC.  

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

susținut ideea și a mai propus ca în același timp președintele IPNA să prezinte până la              

1 octombrie 2016 Declaraţia IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind politica       

editorială pentru campania electorală în alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016. 

Membrii CO au susținut iniţiativa. 

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

propus votului: 

1. Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va prezenta membrilor  CO 

până la ședința din 02 septembrie 2016 Informaţia privind condiţiile de programare a 

timpilor de antenă contra plată, preţul/minut al acestora, dar şi alte servicii conexe. 

2. Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va prezenta membrilor CO   

până la ședința din 29 septembrie 2016 Declaraţia IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

privind politica editorială pentru campania electorală. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat: „PRO” – 9 voturi  (D. Deleu; N.Spătaru, P.Grozavu, L. Gurez;       

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

 

3. Diverse 

Dna Călugăru a menționat că toți membrii CO au observat că turnichetul de la     

intrare este defect. Astfel a propus ca președintele IPNA să demonstreze evidența 

salariaților în aceste zile de odihnă 27-31 august 2016, dat fiind faptul că ulterior 

salariații vor cere achitarea conform Codului Muncii a zilelor de sărbătoare la tarif dublu, 

http://www.cec.md/
mailto:info@cec.md
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dar membrii CO au sarcina de a veghea corectitudinea administrării companiei, astfel a 

propus ca Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” să prezinte membrilor CO 

până la şedinţa din 02 septembrie 2016 Informaţia despre evidenţa prezenţei salariaţilor 

IPNA Compania Teleradio Moldova în perioada 27-31 august 2016. 

Președintele CO a supus votului propunerea: 

1.  Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va prezenta membrilor CO 

până la şedinţa din 02 septembrie 2016 Informaţia  despre evidenţa prezenţei salariaţilor 

IPNA Compania Teleradio Moldova în perioada 27-31 august 2016. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a unanim a 9 membri ai Consiliului de 

Observatori: „PRO” – 9 voturi (D.Deleu; N.Spătaru; P.Grozavu; L.Gurez; V.Țapeș; 
L.Vasilache; L.Călugăru; S.Nistor; M.Țurcan)   

 

Membrii CO au expus perioada în care vor lipsi în luna septembrie, de aceea 

președintele CO a propus următoarele zile de ședințe: 

Vineri, 02.09.2016, ora 14.00 

Ordinea de zi: 

1. Raportul comparat de activitate al Serviciului Marketing și vânzări (6 luni 

2015 / 6 luni 2016). 

2. Randamentul activității consilierilor președintei IPNA Compania „Teleradio-

Moldova”. 

3.Informația privind condițiile de programare a timpilor de antenă contra plată, 

prețul/minut al acestora, dar și alte servicii conexe oferite concurenților electorali. 

S-a votat: „PRO” – 9 voturi (D.Deleu; N.Spătaru; P.Grozavu; L.Gurez; V.Țapeș; 
L.Vasilache; L.Călugăru; S.Nistor; M.Țurcan)   

 

Marți, 06.09.2016, ora 15.30, iar pe Ordinea de zi vor figura chestiunile: 

1. Executarea Hotărârii CO Nr. 77 din 05.08.2016. 

2. Raportul serviciului juridic pe 2016, în tabel(lista litigiilor judiciare civile, 

administrative și penale: câștigate, pierdute, pe rol, clasate). 

3. Raport serviciul resurse umane, în tabel (nr. total de salariați, din ei nr. total 

de femei, nr, total de bărbați, nr. total pensionați, nr. total până la vârsta de 25 de ani, 

nr. total până la vârsta de 35 de ani, nr. total până la vârsta de 50 de ani, nr. total până 

la vârsta de 60 de ani, nr. total până la vârsta de 70 de ani, separat pe Radiodifuziune şi 

Televiziune) 

4. S-a votat: „PRO” – 9 voturi (D.Deleu; N.Spătaru; P.Grozavu; L.Gurez; 

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

 

Joi, 29.09.2016, ora 14.00, iar pe Ordinea de zi vor figura chestiunile: 

1. Strategia de reflectare a campaniei electorale. 

2. Aprobarea modificării planului de finanțare pentru 2016 al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova”, conform Legii bugetului de stat pentru anul 2016. 

3. Diverse. 

S-a votat: „PRO” – 9 voturi (D.Deleu; N.Spătaru; P.Grozavu; L.Gurez; V.Țapeș; 
L.Vasilache; L.Călugăru; S.Nistor; M.Țurcan)   
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Preşedintele CO a constatat epuizarea subiectelor și a supus votului încheierea 

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

S-a votat: „PRO” – 9 voturi (D.Deleu; N.Spătaru; P.Grozavu; L.Gurez; V.Țapeș; 
L.Vasilache; L.Călugăru; S.Nistor; M.Țurcan)   

Durata şedinţei: 14:00-16:10. 

 

Au semnat: 

 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                            Doina DELEU 

 

Secretarul  

Consiliului de Observatori                                       Anastasia MUNTEANU 

 


