
1 

 

PROCES VERBAL 

Nr. 31 din 17.10.2016 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

 

membrii Consiliului de Observatori: DELEU Doina, SPĂTARU Nicolae, 

GROZAVU Petru; GUREZ Lilia, ȚAPEȘ Vitalie, CĂLUGĂRU Larisa; NISTOR 

Stela; ȚURCAN Marina 

 

Au asistat: 

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

Mircea Surdu – Directorul televiziunii; 

Veaceslav Gheorghișenco – Directorul radiodifuziunii; 

Petru Sinica - șef serviciu resurse umane; 

Blanaru Galina - director financiar; 

Leonid Melnic – şef Departament producţie TV 

Tatiana Bunduchi – şef Serviciul Programe, RMT 

Constantin Vulpe – şef Serviciu dezvoltare strategică 

 

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 5 membri CO din cei 9, dna L.Vasilache lipsește motivat, iar dnele 

L.Călugăru, S.Nistor şi M.Țurcan au anunţat că întârzie, respectiv a propus începerea 

şedinţei CO.  

S-a votat începerea şedinţei, ora 14:00: „PRO” – 5 voturi (D.Deleu; N.Spătaru; 

P. Grozavu; L.Gurez; V.Țapeș;). 

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

supus votului Ordinea de zi: 

1. Proiectul Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 

anul 2017. 

2. Diverse. 

S-a votat: „PRO” – 5 voturi (D.Deleu; N.Spătaru; P. Grozavu; L.Gurez; 

V.Țapeș). 
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Subiectul nr. 1 - Proiectul Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-

Moldova” pentru anul 2017. 

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

propus ca fiecare dintre directori să prezinte partea sa din caietul de sarcini propus a fi aprobat 

pentru anul 2017. 

Directorul Radiodifuziunii, dnul Gheorghișenco a relatat pe scurt ce este planificat 

pentru anul 2017, după care s-a referit detaliat la Radio Moldova Actualități, Radio Moldova 

Muzical, Radio Moldova Tineret și Radio Moldova Copii. 

Dna Deleu s-a arătat mulțumită de volumul de 8232,3 ore de Producţie proprie 

planificat pentru 2017, sau 94,5% și a întrebat de ce în obiectivele politicii editoriale a 

fost planificat un volum extrem de mic de programe sportive, doar 252 ore, sau 2,7%, la 

care dnul Gheorghișenco a răspuns ca evenimente sportive în 2017 vor fi mai puține. 

Dna Deleu a întrebat directorul radiodifuziunii referindu-se la coraportul tematic ce 

prevede lit. e) altele în volum de 455,26 ore  sau 4,5%, la care directorul Radio a răspuns 

că aici sunt plasate promourile, publicitatea, și cifra e mica datorită cotației pieței 

mondiale și efectiv analiza realizată de-a lungul anilor. 

Președinte CO a întrebat care va fi modalitatea de obținere a Producţiei obținute de 

la producătorii independenţi, la care dnul Gheorghișenco a răspuns că sunt valabile 

contractele de colaborare și există o listă de producători cu care se conlucrează activ și cu 

succes. 

Dna Deleu a întrebat de ce au fost planificate doar 4 campanii sociale, probabil 

este vorba de cele de la sărbătorile tradiționale, la care dna Bordeianu a menționat că vor 

fi mai multe, ținând cont de solicitările care apar pe parcursul anului de la CCA și 

ministerele RM. 

Dna Bunduchi a prezentat pe scurt obiectivele pentru Radio Moldova Tineret. 

Dnul Grozavu s-a arătat mulțumit de faptul că s-a ținut cont de doleanțele lui la caietul 

de sarcini pentru 2017, dar ar vrea încă sa fie modificată denumirea emisiunii Umorul e cu 

noi, inclusiv să fie găsit un producător bun de emisiuni de umor și nu de satiră. 

La departamentul Multimedia, dna Deleu a menționat că nu a văzut să fie planificată 

strategia formării și menținerii a 3 web-uri, după cum s-a discutat anterior. Dna Gurez a cerut 

detalii cu referire la prețurile pentru aceste servicii. Dna Bordeianu a menționat că nu există 

vreo estimare sigură la moment, dar se caută soluții. 

Directorul Televiziunii, dnul Surdu a relatat pe scurt ce se planifică pentru anul 2017, 

atât pentru TV Moldova 1, cât și TV Moldova 2, axându-se pe noutatea politicii editoriale 

pentru anul 2017.  

Dnul Ţapeş a menționat că a solicitat ca în şedinţa anterioară să fie prezentat 

conceptul emisiunilor noi e urmează a fi lansate la M1, iar dnul Grozavu a întrebat dacă 

la M2 vor fi şi emisiuni originale la care dnul Surdu le-a răspuns că se propun 7 emisiuni 

noi, inclusiv a menționat că în anexele la caietul de sarcini se găsește lista și descrierea 

emisiunilor noi. 

Dna Țurcan a intrat la 15.15. 

Dna Nistor a intrat la 16.45. 

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

conchis că astăzi a fost audiat detaliat Declaraţia Politicii Editoriale din proiectul caietul de 

sarcini pentru anul 2017, și a propus mai multe opțiuni pentru a vota: de a vota Declaraţia 

Politicii Editoriale în întregime, de a vota segmentat cu recomandă dacă ele sunt, adică 
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separat pentru radiodifuziune, separat pentru televiziune și separat pentru Multimedia. 

Membrii CO s-au expus astfel s-a trecut la procesul de vot ambiguu. 

Dna președinte CO a anunțat că susține politica editorială propusă pentru 2017 și 

va vota Declaraţia Politicii Editoriale. 

Dna Gurez și dna Nistor au susținut aceeași poziție, menționând că obiectivele sunt 

clare și prin urmare pot fi atinse. Dnul Spătaru s-a alipit colegelor. Însă dnul Țapeș a 

relatat că nu susține obiectivele care nu sunt evaluate foarte clar în bani, şi că sunt multe 

proiecte care nu au acoperire financiară de aceea consideră că nu poate vota acest subiect, 

dnul Grozavu a menținut aceeași poziție, spunând că vrea o claritate în ceea ce real va fi 

realizat și nu ceva ireal și fantastic. 

Dna Ţurcanu având mai mule neclarităţi pe marginea celor discutate a decis să se 

abţină de la vot. 

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

supus votului:  

1. Se ia act de Proiectul Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-

Moldova” pentru anul 2017. 

2. Se aprobă Declaraţia Politicii Editoriale prevăzută de Proiectul Caietului de 

sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

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

 „CONTRA” - 3 voturi (P.Grozavu; V.Țapeș; M.Țurcan) 

SUBIECTUL NU A FOST ADOPTAT! 

 

Dna Călugăru a intrat la 17.15. 

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

felicitat colega pentru faptul că a trecut cu succes prima etapă a concursului de la CCA pentru 

funcția vacantă de membru CO si a relatat pe scurt despre cele discutate și dilema în care ne 

aflăm, cerându-i dnei Călugăru părerea. 

Dna Călugăru a menționat că ii pare rău ca nu a asistat la audierea detaliată a politicii 

editoriale, însă a analizat-o minuțios și crede că precum spunea consilierul EBU, dnul Bergant, 

este bine atunci când colegii își planifică mai multe decât chiar pot realiza, de aceea, va susține 

acest proiect. 

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

supus votului: 

1. Se ia act de Proiectul Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-

Moldova” pentru anul 2017. 

2. Se aprobă Declaraţia Politicii Editoriale prevăzută de Proiectul Caietului de 

sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

S-a votat: „PRO” – 5 voturi (D.Deleu; N.Spătaru;L.Gurez; S.Nistor; L.Călugăru) 

 „CONTRA” - 3 voturi (P.Grozavu; V.Țapeș; M.Țurcan) 

 

Preşedintele CO a mulțumit colegilor pentru o muncă asidură și o colaborare 

eficientă, le-a dorit mult succes în continuare, a constatat epuizarea subiectelor și a supus 

votului încheierea şedinței Consiliului de Observatori al IPNA Compania ”Teleradio-

Moldova”. 
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S-a votat:  

„PRO” – 8 voturi (D.Deleu;N.Spătaru; P.Grozavu;L.Gurez;V.Țapeș;M.Țurcan; 

L.Călugăru; S.Nistor). 

Durata şedinţei: 14:00-18:00. 

 

Au semnat: 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                            Doina DELEU 

 

Secretarul  

Consiliului de Observatori                                       Anastasia MUNTEANU 

 


