
PROCES VERBAL 

Nr. 21 din 28.07.2016 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

 

Au fost prezenți 

membrii Consiliului de Observatori: DELEU Doina, ȚAPEȘ Vitalie, 

VASILACHE Ludmila, SPĂTARU Nicolae, GUREZ Lilia, NISTOR Stela, 

GROZAVU Petru, CĂLUGĂRU Larisa, ȚURCAN Marina 

 

Invitați: 

Olga Bordeianu, președintele Companiei IPNA „Teleradio-Moldova” 

  

     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 6 membri CO, dnul Grozavu, dnul Spătaru și dna 

Călugăru întârzie, prin urmare a propus începerea şedinţei CO. 

     S-a votat începerea şedinţei, ora 15:00: 

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

  

     Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-

Moldova” a citit Ordinea de zi ce a fost plasată pe web: 

 

1. Întrevederea membrilor Consiliului de Observatori al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” cu reprezentanții EBU. 

2. Examinarea petițiilor parvenite la Consiliul de Observatori al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova”  

3. Diverse. 

 

     S-a votat: 

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

 

     Dnul Grozavu, dnul Spătaru,dnul Ţapeş și dna Călugăru au intrat la 15:10.  

 

     Subiectul Nr. 1 -  Întrevederea membrilor Consiliului de Observatori al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” cu reprezentanții EBU. 

 

     Președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-

Moldova” a prezentat membrilor CO reprezentanţii EBU, dnul Boris Bergant, 

consultant senior şi dna Radka Betcheva, consilier în Uniunea Europeană de 

Radiodifuziune (EBU/UER), care în perioada 25 – 29 iulie curent au avut o vizită 

de lucru la IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. Scopul vizitei a fost susţinerea 

radiodifuzorului public în procesul de reformare şi documentarea despre 

modificările legislative de amendare a Codului Audiovizualului. Până la întâlnirea 

cu membrii CO, experţii au avut întrevederi cu Olga Bordeianu, Preşedinta 



Companiei; Veaceslav Gheorghişenco, Directorul Radiodifuziunii şi Mircea Surdu, 

Directorul Televiziunii şi au făcut o excursie de informare prin studiourile radio şi 

TV. 

 

     Reprezentanţii EBU au relatat despre întrevederile avute cu Preşedintele 

Comisiei parlamentare, dnul Hotineanu şi Preşedintele CCA, dnul Ciocan și 

subiectele discutate. Au iniţiat discuţii pe marginea celor mai importante subiecte, 

cum ar fi gestionarea Companiei, dezvoltarea ei, dar au intrebat membrii CO 

despre opinia lor privind proiectul Codului Audiovizualului. 

 

     În pofida faptului că reuniunea a fost planificată pentru o oră, discuţiile dintre 

membrii CO şi reprezentanii EBU au fost atât de interesante, încât s-a hotărât 

pentru a contramanda celelalte subiecte pentru următparea şedinţă CO, iar 

reprezentanţii EBU au contramandat la rândul lor întâlnirile care urmau. 

     Întâlnirea a durat până la 18:30. 

      

     La finalul şedinţei Preşedintele CO a propus ca membrii CO să identifice datele 

şedinţelor, iar ţinând cont de perioada de vacanţe să se facă o pauză până în luna 

septembrie. Membrii CO au propus ca şedinţa să fie pe 5 şi pe 8 august. Dna 

preşedinte CO a propus mai multe subiecte, cum ar fi: 

1. Monitoriarea emisiunilor de dezbateri şi actualităţi la Radio Moldova. 

2. Raportul serviciului de Audit intern pentru 6 luni ale 2016. 

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

2015 / 6 luni 2016). 

4. Raportul deparlamentului Multimedia pe 6 luni ale 2016. 

 

     Dna Vasilache a propus ca monitorizarea emisiunilor de dezbateri şi de 

actualităţi la Radio Moldova să se efectueze în luna septembrie, în schimb a propus 

un subiect nou – randamentul activităţii consilierilor preşedintelui IPNA. Dnul 

Grozavu a susţinut subiectul şi a propus să fie examinat inclusiv subiectul privind 

arhiva. Dna Călugăru a menţionat că cunoaște despre ultimele deplasări ale 

preşedintelui IPNA, dar vrea sa cunoască detalii despre realizările deplasărilor. 

Astfel a propus să fie discutat raportul eficienţei deplasărilor presedintelui și a 

directorilor ca scop, cost şi rezultat. 

     În urma discuţiilor, Preşedintele CO a supus votului data următoarei şedinţe –

vineri, 05 august 2016 ora 14:00 cu ordinea de zi: 

1. Examinarea petiţiilor parvenite la Consiliul de Observatori al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova”  

2. Raportul departamentului Multimedia pentru 6 luni ale 2016. 

3. Randamentul activității consilierilor Președintelui IPNA Compania „Teleradio-

Moldova”. 

  

     Şi luni, 08 august 2016 ora 15:00 cu ordinea de zi: 

1. Raportul serviciului de Audit intern pentru 6 luni ale 2016. 



2. Raportul comparat de activitate al Serviciului Marketing și vânzări (6 luni 2015 

/ 6 luni 2016). 

3. Raport cu privire la deplasările Președintelui IPNA Compania „Teleradio-

Moldova”, a directorilor radiodifuziunii și televiziunii  

IPNA Compania „Teleradio-Moldova”: scop, cost, eficiență. 

 

     S-a votat: 

     „PRO” – 8 voturi  (D.Deleu; L.Vasilache; V.Ţapeş; S.Nistor; 

L.Călugăru; L.Gurez; P.Grozavu; N.Spătaru) 

         

     Preşedintele CO a constatat epuizarea subiectelor şi a supus votului încheierea 

şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

 

     S-a votat: 

    „PRO” – 8 voturi  (D.Deleu; L.Vasilache; V.Ţapeş; S.Nistor; 

L.Călugăru; L.Gurez; P.Grozavu; N.Spătaru) 

     Durata şedinţei: 15:00-19.00. 

  

     A semnat: 

     Preşedintele 

     Consiliului de Observatori                                                         Doina DELEU 

  

 


