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PROCES VERBAL 

Nr. 35 din 17.11.2016 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

 

Membrii Consiliului de Observatori: Nicolae SPĂTARU, NISTOR Stela, ȚAPEȘ 

Vitalie, VASILACHE Ludmila, ȚURCAN Marina 

 

 

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

constatat că la şedinţă sunt prezenţi 5 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” 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 sesizarea parvenită din partea Consiliului Coordonator al 

Audiovizualului din Republica Moldova. 

 

2. Diverse.  

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

Nistor).  

 

Chestiunea nr. 1 - Cu privire la sesizarea parvenită din partea Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova.  

 

Președintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a informat că Consiliul 

de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a primit din partea Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova scrisoarea Cu privire la 

aprobarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 

2017. În această sesizare se menționează faptul că CO trebuie să aprobe Caietul de 

Sarcini al Companiei (varianta finală) și să prezinte hotărârea la CCA. Deoarece membrii 

CO au discutat Caietul de Sarcini în cadrul mai multor ședințe, au fost aprobate două 

hotărâri: 1. cu privire la politica editorială și 2. cu privire la planul financiar. Aceste 

hotărâri au fost aprobate cu un număr diferit de voturi de către membrii CO. Explicația 

este următoarea: între timp au expirat mandatele a trei membri – Doina Deleu 

(președintele CO), Larisa Călugăru și Petru Grozavu, iar da Lilia Gurez se află în 

concediu de maternitate. În acest sens, este necesar să fie din nou discutată varianta finală 

a Caietului de Sarcini al IPNA Compania Teleradio-Moldova pentru anul 2017, cu cele 

două părți componente, pentru a fi aprobată și prezentată la CCA. 

A urmat o nouă rundă de discuții pe marginea politicii editoriale, în urma căreia dna 

Marina Țurcanu și-a schimbat opțiunea, votând de data aceasta „pro” caietul de sarcini, 

subliniind totodată că este necesar să se facă totul pentru a nu bloca activitatea IPNA 

Compania Teleradio Moldova și ca obiectivele stabilite să fie atinse. 

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



2 

 

supus votului următoarea Hotărâre: 

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

anul 2017.  

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

  

S-a votat: „PRO” – 4 voturi (N. Spătaru, L.Vasilache, M.Țurcan, S.Nistor); 

         „CONTRA”– un vot (V.Țapeș). 

 

Din cauza motivelor enumerate mai sus, Consiliul de Observatori a aprobat această 

hotărâre doar cu patru voturi, ceea ce constituie, conform prevederilor art. 16 al 

Regulamentului CO, majoritatea simplă din numărul membrilor prezenți la ședință.  

 

Chestiunea nr. 2 -  Diverse. 

 

Dl V.Țapeș a propus ca în una din ședințele viitoare să fie discutată problema 

reluării emisiunii Felicitări muzicale la Moldova 1. Dna L.Vasilache a spus că acea 

emisiune a fost sistată pentru că era depășită de timp, nepotrivită pentru grila de emisie  

unui radiodifuzor public. Dl V. Țapeș nu a renunțat la ideea sa, cerând să se facă un 

studiu de fezabilitate pentru astfel de emisiuni. Și dacă se va stabili că este rentabilă. 

Propunrerea nu a fost supusă votului, iar dl Țapeș urmează să facă demersurile de rigoare 

pentru a clarifica starea de lucruri. 

  

La finalul ședinței, preşedintele CO a propus Ordinea de zi pentru ședință din 

02.12.2016, ora 15:00. 

1. Raportul serviciului Juridic privind litigiile cu caracter penal şi civil (contractele 

de publicitate şi locaţiune) 

2. Raport cu privire la situaţia in sectorul transport la data de 01 decembrie 2016 

3. Diverse 

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

S.Nistor). 

 

Preşedintele CO a supus votului încheierea şedinței Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”. 

 

Durata şedinţei: 15:00-16:30. 

 

 

Au semnat: 

Preşedintele  

Consiliului de Observatori                                                Nicolae SPĂTARU 

 

Secretarul  

Consiliului de Observatori                                                 Anastasia MUNTEANU 

 

 

 


