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PROCES VERBAL 

Nr. 4 din 11.02.2016 

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, ȚAPEȘ Vitalie, VASILACHE Ludmila, 

NISTOR Stela 

 

Invitați: 

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

Mircea Surdu – Director al postului public de televiziune ”Moldova 1”; 

Petru Sinica - șef serviciu resurse umane; 

Galina Blanaru – șef departament financiar; 

Vitalie Cojocaru – șef serviciu marketing și vînzări. 
 

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, menționând că dnul Grozavu și dna Călugăru întârzie,  

respectiv a propus începerea şedinţei CO. 

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

Gurez; V.Țapeș; L. Vasilache, P. Grozavu, S. Nistor). 

„AU LIPSIT” – P. Grozavu; L. Călugăru 

 

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

propus și supus votului Ordinea de zi cu următoarele subiecte: 

1. Regulamentul și fișa de post al ombudsmanului, conform recomandărilor 

Asociaţiei Presei Electronice Libere (APEL) și Consiliului de Presă din Republica 

Moldova. 

2. Strategia de dezvoltare a Serviciului Marketing pentru 2016. 

3. Anunţarea concursului pentru funcţia de director al radiodifuziunii IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova”. 

4. Examinarea sesizării parvenite din partea Comisiei economie, buget și finanțe 

al Parlamentului RM. 

S-a votat: 

„PRO” – 5 voturi  (D. Deleu; L. Gurez; V. Țapeș; L. Vasilache; S. Nistor). 

„AU LIPSIT” – P.Grozavu; L.Călugăru 

 

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

Doina Deleu a propus organizarea ședinței în modul următor: raportorul subiectului 

se expune în termen de până la 15 minute, urmează etapa ”Întrebări și dezbateri” care 

durează 20 minute, cu posibilitatea de prelungire a timpului după necesitate. Membrii 

CO se vor respecta reciproc, înaintând întrebări pe rând la ridicarea mâinii și 

ascultând fără a dezbate vorbitorul.   
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În același timp, a dat citire cap. V din Regulamentul CO ”Procedura de votare 

în cadrul ședințelor CO”, în special pct. 22: ”Votul deschis se exprimă prin ridicarea 

mâinii (…). Înainte de votare Preşedintele formulează clar problema ce se pune la 

vot. Secretarul şedinţei număra voturile şi le înscrie în procesul-verbal, iar 

Preşedintele anunţă rezultatele votării.” Și a amintit despre necesitatea respectării 

pct. 30 din Regulament, cităm: ”În timpul votării membrii Consiliului de 

Observatori nu pot lua cuvântul şi nu sunt acceptate nici un fel de comentarii”. 

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

Doina Deleu a supus votului propunerea de organizare: raportorului se oferă 15 min, 

pentru întrebări și dezbateri se acorda 20 min cu posibilitatea de prelungire a 

timpului, membrii CO ridică mâna pentru ca președintele CO să le oferire cuvânt, 

pentru ca să formuleze întrebări, votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii, iar în 

timpul votării membrii Consiliului de Observatori nu pot lua cuvântul şi nu sunt 

acceptate nici un fel de comentarii. 

S-a votat: 

„PRO” – 5 voturi (D. Deleu; L. Gurez; V.Țapeș; L. Vasilache; S.Nistor). 

„AU LIPSIT” – P.Grozavu; L.Călugăru. 

 

P.Grozavu a venit la ora 14:05 

L.Călugăru a venit la ora 14:07 

S.Nistor a plecat la ora 16:15 

 

Subiectul Nr. 1 - Regulamentul și fișa de post al ombudsmanului, conform 

recomandărilor Asociaţiei Presei Electronice Libere (APEL) și Consiliului de Presă 

din Republica Moldova. 

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

amintit membrilor CO despre faptul că la data de 23 decembrie 2015 a avut loc ședința 

CO cu privire la Raportul de activitate al ombudsmanului pentru anii 2013-2015, în 

urma căreia au fost aprobată Hotarîrea CO nr.131 și au fost adoptate următoarele sarcini: 

1. Președintele IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” va prezenta 

Consiliului de Observatori în cadrul ultimei ședințe din luna februarie 2016 

Regulamentul și fișa de post al ombudsmanului în variantă nouă și actualizată, 

elaborate în colaborare cu recomandările Asociaţiei Presei Electronice Libere (APEL) 

și Consiliului de Presă din RM. 

2. Se recomandă Președintelui IPNA Compania ”Teleradio Moldova” să 

asigure elaborarea și difuzarea unui anunț la televiziunea, radiodifuziunea și pe 

pagina web a Companiei despre activitatea ombudsmanului și datele lui de contact 

(nr. de telefon și adresa electronică). 

Preşedintele CO a solicitat Preşedintelui Companiei să prezinte materialele 

subiectului, iar Președintele IPNA Compania ”Teleradio Moldova” i-a acordat cuvînt 

ombudsmanului pentru susținerea subiectului. Carmelia Albu a menționat că 

materialele prezentate membrilor CO au fost efectuate în colaborare cu APEL și 

Consiliul de presă al RM, inclusiv au fost consultate regulamentele și fișele de post 

ale ombudsmanului în România, Elveția, Suedia și Franța. 

Membrii CO au propus următoarele modificări la Regulament: 
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Doamna Gurez a propus redactarea punctului 3.6 a textului (este o greșeală 

gramaticală în text); 

Doamna Gurez, doamna Vasilache și doamna Călugăru au propus redactarea 

punctului 4.1 – sintagma „se poate institui sau poate” se înlocuiește cu sintagma „încuraja 

și recomanda”; 

Domnul Țapeș, doamna Călugăru și doamna Vasilache au propus excluderea 

punctului 4.2; 

Domnul Țapeș și doamna Deleu au propus redactarea punctului 4.4 - se adaugă 

sintagma „și/ori”; 

Doamna Deleu și doamna Călugăru au propus redactarea punctului 4.7 – se adaugă 

sintagma „sesizare conform atribuțiilor funcționale și oferă răspuns, conform legii cu 

privire la petiționare”; 

Domnul Grozavu a propus să fie cumulate punctele 4.7 și 4.11; 

Doamna Deleu a propus redactarea punctului 4.13 – se adaugă sintagma „față de 

terți”; Domnul Grozavu, doamna Deleu și doamna Călugăru au propus excluderea 

punctului 4.16 prin cumularea punctelor 4.16 și 4.18; 

Domnul Țapeș a propus redactarea punctului 4.17 – se exclude cuvîntul „periodic”; 

Membrii CO au propus următoarele modificări la Fișa Postului: 

Doamna Călugăru a propus redactarea punctului 7 lit. b și 7 lit. c – se include 

sintagma „nu există”; 

Doamna Călugăru și doamna Nistor au propus redactarea punctului 8 – se exclude 

sintagma „colectivele de creație”, și se include sintagma „5 ani în domeniu jurnalismului 

sau/și jurisprudenței și cel puțin 3 ani în domeniul audio-vizualului”; 

Domnul Țapeș a propus redactarea punctului 9 sub. 9 – se exclude cuvîntul „poate” 

Doamna Deleu și doamna Nistor au propus redactarea rubricii „legale și etice” – se 

exclude sintagma „elaborate de Consiliul de presă și Asociația Presei Independente; 

Domnul Țapeș și doamna Călugăru au propus ca graficul de lucru să nu fie 

„flotant” ci „stabil”. 

Dna Vasilache a întrebat Președintele CO dacă vom lua act sau vom adopta 

documentele prezentate. Președintele CO a răspuns că conform cap. 7 p. 2 lit. c din 

Statutul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, Președintele Companiei în calitatea sa de 

angajator aprobă regulamentele și instrucțiunile de serviciu. Respectiv în ședința 

anterioară, s-a discutat că CO nu-și va asuma atribuțiile Președintelui IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova”. 

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

totalizat propunerile și le-a supus votului. 

1. Se ia act de Regulamentul și fișa de post al ombudsmanului, conform 

recomandărilor Asociaţiei Presei Electronice Libere (APEL) și Consiliului de Presă 

din RM. 

2. Anexa „Regulamentul și fișa de post al ombudsmanului” sunt parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

3. Președintele IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” va ține cont de 

recomandările membrilor Consiliului de Observatori la aprobarea Regulamentului și 

fișei de post al ombudsmanului. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 
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S-a votat: 

„PRO” – 6 voturi (D. Deleu; L. Gurez; L. Călugăru; V. Țapeș; L. 

Vasilache, P. Grozavu) 

 

  Subiectul Nr. 2 - Strategia de dezvoltare a Serviciului Marketing și Vânzări 

pentru 2016. 

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

menționat că în cadrul ședinței CO din 3 decembrie 2015 a fost adoptată hotărârea nr. 124 

în care au fost stipulate următoarele obiective pentru activitatea Serviciului Marketing: 

1. Președintele IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” va prezenta în prima 

ședință a lunii ianuarie 2016 Raportul de activitate a Serviciului Marketing și vânzări 

pentru 2015 și a Strategia de dezvoltare a Serviciului Marketing și vânzări pentru 

2016. 

2. Președintele IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” va prezenta lunar în 

anul 2016 Raportul de activitate a Serviciului Marketing și vânzări. 

Pentru şedinţa de azi au fost prezentate mai multe materiale care conțin Strategia 

serviciului: 

a) Regulamentul privind modul de contractare, de producere și de difuzare a 

publicității emisiunilor (reportajelor) comerciale/sponsorizate, de stabilire a tarifelor 

și de utilizare a veniturilor comerciale. 

b) Diagrama privind veniturile realizate de SMk VSC pe anul 2014/2015 mii 

lei. 

c) Lista de prețuri pentru difuzare publicitate TV Moldova 1 / Radio 

Moldova /Radio Moldova Tineret / www.trm.md. 

d) Analiza comparativa la tarifelor de publicitate (euro/min) pentru posturile 

tv din RM. 

e) Oferta comercială pentru UEFA EURO 2016 difuzare  exclusivă la TV 

Moldova 1 / Radio Moldova / www.trm.md perioada 10 iunie - 10 iulie 2016. 

f) Ordinul cu privire la stabilirea politicilor comerciale și de promovare 

pentru produsele mediatice oferite de IPNA ”Teleradio Moldova”.   

g) Shop List.  

Preşedintele CO a propus raportorului să explice cum vor fi aplicate actele 

prezentate în anul 2016. 

Dnul Cojocaru, şeful Serviciului Marketing şi Vânzări a explicat noțiunile și a făcut 

o prezentare succintă a raportului. 

Doamna Vasilache a solicitat implementarea unei strategii de dezvoltare a 

publicității la radiodifuziune. A menționat la fel că sunt și probleme în interferență la 

Radiodifuziune, respectiv ele urmează a fi eliminate, iar pentru următoarea ședință trebuie 

invitat directorul tehnic de la Radio Moldova. 

Doamna Gurez a întrebat care e prognoza venitului pentru anul 2016. La care dl 

Cojocaru a răspuns că venitul pentru 2015 a fost 10 mln lei, iar pentru 2016 a fost 

planificat venitul de 12 mln lei. 

Doamna Gurez a menționat că analizînd tarifele prezentate, a constatat că sunt 

prea mari și consideră că urmează a fi micșorate, iar serviciul marketing trebuie să 

prezinte în luna aprilie 2016, un raport comparat pentru lunile ianuarie – martie 

http://www.trm.md/
http://www.trm.md/
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2015/2016, separat pentru fiecare lună, pentru a  putea fi evaluată tendința veniturilor. 

Domnul Grozavu a calificat activitatea Departamentului drept una statică, 

intrată în niște scheme comode de activitate. Întrebată câte ședințe comune cu cei doi 

directori de la Radio și TV, cu Departamentul Marketing, cu Departamentul 

Economie și Finanțe și cu Direcția de programe a convocat pentru a identifica soluții 

noi de atragere a publicității, dna  președinte IPNA ”Teleradio-Moldova”, Olga 

Bordeianu, nu a avut un răspuns explicit. Drept urmare, Petru Grozavu a propus să fie 

efectuată o expertizare a pachetului de documente, prezentat CO și în dependență de 

aceasta sa fie luată o decizie dacă are sau nu nevoie Compania de acest Departament 

sau urmează a fi găsită o altă soluție. 

Doamna Gurez a menționat că este imposibil de găsit un expert care să expertizeze 

toate documentele și să le dea explicație la toate. 

Domnul Țapeș a apreciat efortul celor care au contribuit la elaborarea documentelor 

prezentate, dar consideră că politica de abordare a clienților este prea vagă și nu toate 

persoanele corespund cerințelor. 

Preşedintele CO a totalizat propunerile membrilor CO şi le-a supus votului. 

1. Se ia act de documentele prezentate care conțin Strategia de dezvoltare a 

Serviciului Marketing și Vînzări pentru 2016: 

a) Regulamentul privind modul de contractare, de producere și de difuzare a 

publicității emisiunilor (reportajelor) comerciale/sponsorizate, de stabilire a tarifelor 

și de utilizare a veniturilor comerciale. 

b) Diagrama privind veniturile realizate de SMk VSC pe anul 2014/2015 mii 

lei. 

c) Lista de prețuri pentru difuzare publicitate TV Moldova 1 / Radio 

Moldova /Radio Moldova Tineret / www.trm.md. 

d) Analiza comparativa la tarifelor de publicitate (euro/min) pentru posturile 

tv din RM. 

e) Oferta comercială pentru UEFA EURO 2016 difuzare  exclusivă la TV 

Moldova 1 / Radio Moldova / www.trm.md perioada 10 iunie - 10 iulie 2016. 

f) Ordinul cu privire la stabilirea politicilor comerciale și de promovare 

pentru produsele mediatice oferite de IPNA ”Teleradio Moldova”.   

g) Shop List. 

1. Actele enumerate mai sus care conțin Strategia de dezvoltare a Serviciului 

Marketing și Vînzări pentru 2016 sunt parte integrantă a prezentei hotărâri. 

2. Președintele IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” va prezenta 

Consiliului de Observatori, în luna aprilie 2016, un raport comparat 2015/2016 pentru 

lunile ianuarie – martie 2015/2016, separat pentru fiecare lună. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat: 

„PRO” – 6 voturi  (D.Deleu; L.Gurez; L.Calugăru; V.Țapeș; L.Vasilache, 

P.Grozavu). 

 

Subiectul Nr. 3 - Anunţarea concursului pentru funcţia de director al 

radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

 Preşedintele CO a amintit că postul de director al radiodifuziunii IPNA 

http://www.trm.md/
http://www.trm.md/
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Compania „Teleradio-Moldova” este vacant din 06 februarie 2015, de la expirarea 

mandatului Directorului radio, exercitat de Alexandru Dorogan și urmează inițierea 

concursului pentru stabilirea candidatului în funcția de director al radiodifuziunii 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. Președintele CO a propus un proiect de 

Hotărâre CO care să conțină de Regulamentul ad-hoc cu criterii privind Anunţarea 

concursului pentru funcţia de director al radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-

Moldova”, în care a concretizat perioada de depunere a actelor de către participanții 

la concurs, 29 februarie 2016 - 04 martie 2016, ziua ședinței pentru totalizarea 

dosarelor depuse să fie indicată 10 martie 2016 ora 14.0 și ziua de concurs să fie data 

de 11 martie 2016 ora 10.00, însă membrii CO au propus ca Regulamentul să fie citit 

fiecare punct și adoptat după modelul vechi. 

Membrii CO au propus ca: 

 Candidaţii la funcţia de director al radiodifuziunii al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” depun dosarele de participare la concurs, inclusiv în format 

electronic – co@trm.md, pe parcursul a 10 zile lucrătoare din momentul publicării 

anunţului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (între orele 09.00-12.30 şi 

13.30-17.00), pe adresa: mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio, et.5, bir.505. 

 Membrii Consiliul de Observatori au hotărît să nu fie indicată data concretă a 

ședințelor cu privire la concurs și au stabilit că se vor va întruni în ședințe separate, 

conform Regulamentului ad-hoc cu privire la concursul pentru funcţia de director al 

radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

 La pct. 3 din Regulamentul ad-hoc, președintele CO a propus să fie 

introduse mai multe acte pentru a fi prezentate de participanții la concurs: cazierul 

juridic, pentru a nu a scoate suspiciunile de infracțiune, copia carnetului de muncă 

pentru a studia experiența în domeniul audiovizualului și a radiodifuziunii. S-a 

propus introducerea pct.8 care prevede situația în care unul dintre membrii CO 

dorește să participe la concurs. Mambrii co le-au acceptat. 

Însă au solicitat excluderea pct. 16 din Regulament: 
 ”În procesul de evaluare a proiectelor de intenţie privind gestionarea-dezvoltarea radiodi-

fuziunii membrii Consiliului de Observatori se vor expune cu privire la: 

a) gradul de conformitate a proiectelor de intenţie privind gestionarea-dezvoltarea 

radiodifuziunii pentru perioada 2016-2021 ale candidaţilor cu legislaţia în vigoare şi cu actele 

normativ-juridice interne ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; 

b) adeziunea la valorile jurnalismului democratic, în general, şi a audiovizualului public, în 

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

totalizat propunerile, a dat citire textului Regulamentului, Anunțului și le-a supus votului. 

S-a votat: 6 voturi (D.Deleu; L.Gurez; L.Călugăru; V.Țapeș; L.Vasilache, 

P. Grozavu) 

 

Subiectul nr. 4 - Examinarea sesizării parvenite din partea Comisiei 

economie, buget și finanțe al Parlamentului RM. 

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

a relatat membrilor CO că la data de 5 februarie 2016 în adresa CO a parvenit scrisoarea 

din partea Comisiei economie, buget și finanțe al Parlamentului RM, prin care Comisia a 

solicitat prezentarea Parlamentului a informației cu privire la evaluarea performanței a 
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IPNA Compania „Teleradio-Moldova” și a conducerii ei, ținându-se cont de constatările 

Curții de Conturi, pentru estimarea creanțelor instituționale și operarea modificărilor în 

scopul afirmării principiului bunei guvernări. 

Preşedintele CO a amintit despre Hotărârea CO nr. 93 din 11 septembrie 2015 prin 

care CO a luat act de Planul de realizare/implementare a recomandărilor Curţii de 

Conturi din Raportul nr. 13 din 30.04.2015 privind auditul conformităţii gestionării 

fondurilor publice asociat auditului situaţiilor financiare la Instituţia Publică 

Naţională Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-

2014 prezentat de Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

Respectiv a propus să fie actualizat acest Plan de acţiuni la ziua de azi, căci 

Planul conținea sarcini planificate inclusiv până în aprilie 2016, termen de prezentare 

Curţii de Conturi a implementării recomandărilor ei. 

Prin urmare Președintele CO a propus: 

1. Se ia act de sesizarea Comisiei parlamentare Economie, buget şi finanţe. 

2. Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” asigură actualizarea 

executării  Planului de realizare/implementare a recomandărilor Curţii de Conturi din 

Raportul nr. 13 din 30.04.2015 privind auditul conformităţii gestionării fondurilor 

publice asociat auditului situaţiilor financiare la Instituţia Publică Naţională Audiovi-

zualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-2014, prezentat şi de care a 

luat act Consiliul de Observatori prin Hotărârea CO nr. 93 din 11 septembrie 2015, 

axându-se pe cele 4 recomandări ale Curţii de Conturi. 

3. Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” prezintă membrilor Con-

siliul de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” varianta electronică a 

executării Planului de realizare/implementare a recomandărilor Curţii de Conturi din 

Raportul nr. 13 din 30.04.2015 privind auditul conformităţii gestionării fondurilor 

publice asociat auditului situaţiilor financiare la Instituţia Publică Naţională Audiovi-

zualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-2014 până la 16 februarie 

2016, ora 14.00. 

4. Consiliul de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” se întru-

neşte în şedinţă pe data de 18 februarie 2016, ora 14.00 pentru examinarea executării 

Planului de realizare/implementare a recomandărilor Curţii de Conturi din Raportul 

nr. 13 din 30.04.2015 privind auditul conformităţii gestionării fondurilor publice aso-

ciat auditului situaţiilor financiare la Instituţia Publică Naţională Audiovizualului 

Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-2014. 

5. Pentru evaluarea performanţei organelor de conducere a IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova”, Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va prezen-

ta: 

a. Raportul de activitate al directorului interimar al Radiodifuziunii IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” pînă la 25 februarie 2015. 

b. Raportul de activitate al Preşedintelui IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

pîna la prima ședință din luna martie 2016. 

c. Raportul de activitate al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pînă la 15 

martie 2016. 

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 
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S-a votat: „PRO” – 6 voturi (D.Deleu; L.Gurez; L.Călugăru; V.Țapeș; 

L.Vasilache, P. Grozavu) 

 

La finalul şedinţei Preşedintele CO a supus votului data următoarei şedinţe – 

18 februarie 2016 ora 14.00, cu următoarele subiecte: 

1. Studiu de caz efectuat de CJI „CO Între reforme și stabilitate”. 

2. Actualizarea Planului de realizare/implementare a recomandărilor 

Curţii de Conturi din Raportul nr. 13 din 30.04.2015 privind auditul conformităţii 

gestionării fondurilor publice asociat auditului situaţiilor financiare la Instituţia 

Publică Naţională Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-

2014, prezentat şi de care a luat act Consiliul de Observatori prin Hotărârea CO nr. 

93 din 11 septembrie 2015, axându-se pe cele 4 recomandări ale Curţii de Conturi. 

3. Soluționarea problemei interferenței pe municipiul Chișinău a Radio 

Moldova Actualități. 

S-a votat: „PRO” – 6 voturi (D.Deleu; L.Gurez; L.Călugăru; V.Țapeș; 

L.Vasilache, P. Grozavu) 

 

Preşedintele CO a constatat epuizarea subiectelor și a supus votului încheierea 

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

S-a votat: „PRO” – 6 voturi (D.Deleu; L.Gurez; L.Călugăru; V.Țapeș; 

L.Vasilache, P. Grozavu) 

 

Durata şedinţei: 14:00-19.00. 

 

Au semnat: 

 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                      Doina DELEU 

 

Secretarul 

Consiliului de Observatori                                         Dumitru PULBERE 


