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PROCES VERBAL 

Nr. 33 din 04.11.2016 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

 

membrii Consiliului de Observatori: Nicolae SPĂTARU, GUREZ Lilia, ȚAPEȘ 

Vitalie, VASILACHE Ludmila, ȚURCAN Marina, NISTOR Stela. 

 

Au asistat: 

Veaceslav Gheorghișenco – Directorul radiodifuziunii; 

Constantin Vulpe – şef Serviciu dezvoltare strategică; 

Vitalie Cojocaru - șef Serviciului Marketing și vânzări; 

Svetlana Cojocaru – Director interimar Departamentul Multimedia. 

 

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

constatat că la şedinţă sunt prezenţi 6 membri CO, totodată, i-a informat pe membrii 

Consiliului că în conformitate cu p. 16 al Regulamentul CO, ședințele CO sunt 

deliberative dacă la ele sunt prezenți cel puțin 5 din numărul total al membrilor (nouă).  

S-a pus la vot începerea şedinţei, ora 15:00: „PRO” 6 voturi (N.Spătaru; V.Țapeș; 

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

 

Dna Ludmila Vasilache a propus modificarea ordinei de zi şi ca subiectele să fie 

discutate în următoarea ordine: 

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

Moldova”. 

2.Cu privire la Declaraţia IPNA compania Teleradio-Moldova privind politica 

editorială pentru campania electorală in alegerile prezidenţiale (turul II). 

3.Prezentarea raportului privind plublicitatea electorală la IPNA compania 

Teleradio-Moldova în Campania electorală al alegerilor prezidenţiale. 

4. Diverse 

S-a votat: ”PRO” – 6 voturi (N.Spătaru; V.Țapeș; L.Vasilache; S.Nistor; 

M.Țurcan; L.Gurez). 
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Chestiunea nr. 1 - Alegerea Preşedintelui Consiliului de Observatori al IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova”. 

Deoarece mandatul Preşedintelui Consiliului de Observatori al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” dnei Doina Deleu a expirat, dna Ludmila Vasilache a propus 

votarea în calitate de preşedinte al CO candidatura dlui Nicolae Spătaru, considerând că 

dumnealui este o persoană responsabilă și va face față cerințelor.    

 Ceilalţi membri au susţinut propunerea dnei Vasilache. 

Astfel, membrii Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio 

Moldova” au supus votului următoarea Hotărâre 

1. Se constată vacantă funcţia de preşedinte al Consiliului de Observatori. 

2. În funcţia de preşedinte al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice 

Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” este ales dnul Nicolae 

Spătaru. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

S-a votat: „PRO” 6 voturi (N.Spătaru; V.Țapeș; L.Vasilache; S.Nistor; 

M.Țurcan; L.Gurez). 

  

Chestiunea nr. 2 – Cu privire la Declaraţia IPNA compania Teleradio-Moldova 

privind politica editorială pentru campania electorală in alegerile prezidenţiale (turul 

II). 

 

Preşedintele şedinţei Consiliului de Observatori a oferit cuvântul dlui Veaceslav 

Gheorghișenco, directorul radiodifuziunii al IPNA Compania „Teleradio Moldova”. 

Dl Gheorghișenco a prezentat succint informaţia, a menţionat ca se va lucra in turul 

II exact ca şi în primul. Dl Veaceslav a mai menţionat că în turul II doi candidaţi vor avea 

o singură dezbatere pe data de 10 noiembrie, totodată au fost incluse două emisiuni 

interactive în direct cu aceşti candidaţi. 

Dna Gurez a întrebat daca candidaţii vor veni sigur la dezbateri. 

Dnul Gheorghișenco a răspuns că a anunţat candidaţii verbal, însă urmează a fi 

expediată şi o scrisoare oficială. 

Dl Ţapeş a întrebat care este situaţia la televiziune. 

Dna Vlas a răspuns că la televiziune iniţial au fost preconizate 3 dezbateri, însă 

colegii sunt foarte ocupaţi şi au fost nevoiţi să renunţe la una, astfel vor avea loc două 

dezbateri, pe data de 7 şi 10 noiembrie. 

Dna Vlas a mai adăugat că volumul publicităţii electorale a fost redus. 

Dna Stela Nistor a întrebat dacă ambii candidaţi se va prezenta la dezbateri, la care 

dna Vlas a răspuns că candidaţii au confirmat prezenţa la invitaţia propusă de către 

Compania „Teleradio-Moldova”. 

Dnul Ţapeş a întrebat dacă aceste dezbateri sunt contra plată. 

Dna Vlas a răspuns că dezbaterile sunt gratuite. 

 

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

supus votului: 

1. Se aproba Declaraţia IPNA compania Teleradio-Moldova privind politica 

editorială pentru campania electorală in alegerile prezidenţiale (turul II). 
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2. Anexa „Declarația IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind politica 

editorială pentru campania electorală în alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 

(turul II)” este parte integrantă a prezentei hotărâri. 

3. Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va transmite Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului până la 7 noiembrie 2016, conform art. 641 alin.2 din 

Codul electoral, „Declarația IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind politica 

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

4.  Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

S-a votat: „PRO” 6 voturi (N.Spătaru; V.Țapeș; L.Vasilache; S.Nistor; 

M.Țurcan; L.Gurez). 

 

Chestiunea nr. 3 – Prezentarea raportului privind plublicitatea electorală la IPNA 

compania Teleradio-Moldova în Campania electorală al alegerilor prezidenţiale. 

Preşedintele şedinţei Consiliului de Observatori a oferit cuvântul dlui Vitalie 

Cojocaru, șef Serviciului Marketing și vânzări al IPNA Compania „Teleradio Moldova”. 

Dl Cojocaru a prezentat pe scurt informaţia, a menţionat că concurenţii electorali 

sunt numerotaţi şi stabiliţi în ordinea corespunzătoare. 

Totodată dl Cojocaru a menţionat că din motiv că un concurent electoral şi-a retras 

candidatura, Compania a fost nevoită sa-i restituie banii pentru ultimele trei zile de 

Campanie electorală. 

Dna Gurez a întrebat câţi bani au fost restituiţi, la care dl Cojocaru a răspuns că în 

jur la 2000 euro. 

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

supus votului: 

1. Se ia act de Raport privind plublicitatea electorală la IPNA compania,Teleradio-

Moldova în Campania electorală al alegerilor prezidenţiale (se anexează). 

2. Departamentul Marketing al IPNA compania Teleradio-Moldova va prezenta în 

şedinţa următoare informaţia ce ţine de plublicitatea electorală în Campania electorală a 

alegerilor prezidenţiale (turul II). 

3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

S-a votat: „PRO” 6 voturi (N.Spătaru; V.Țapeș; L.Vasilache; S.Nistor; 

M.Țurcan; L.Gurez). 

 

Pe finalul ședinței, preşedintele CO a concretizat și a supus votului Ordinea de zi 

pentru următoarea ședință CO care va avea loc la data de 07.11.2016 ora 16:00: 

 

1. Raportul preşedintelui IPNA compania Teleradio-Moldova cu privire la 

deplasările de seviciu efectuate şi cele planificate până la sfârşitul anului 2016.  

2. Raportul serviciului Juridic al IPNA compania Teleradio-Moldova cu privire la 

dosarul ce ţine de deteriorarea cablului electric al Casei radio. 

 3.Diverse. 

S-a votat: „PRO” – 6 voturi (N.Spătaru; V.Țapeș; L.Vasilache; S.Nistor; 

M.Țurcan; L.Gurez). 
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Preşedintele şedinţei CO a constatat epuizarea subiectelor și a supus votului 

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

 

Durata şedinţei: 15:00-17:00. 

 

 

 

 

 

 

Au semnat: 

Preşedintele  

Consiliului de Observatori                                                Nicolae SPĂTARU 

 

Secretarul  

Consiliului de Observatori                                                 Anastasia MUNTEANU 

 


