
PROCES VERBAL 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 32 din 01.11.2018 

 

Au participat membrii Consiliului de Observatori:  

  Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, Vitalie ȚAPEȘ,Marina 

ȚURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD. 

 

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

constată că la ședință sunt prezenți 8 membri ai CO, informând Consiliul că în 

conformitate cu p. 16 al Regulamentului CO, ședințele sunt deliberative dacă la ele 

sunt prezenți cel puțin 5 din numărul total al membrilor (nouă).  

S-a pus la vot începerea ședinței - ora 15:00.  

 

„PRO” - 8 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, Vitalie 

ȚAPEȘ, Marina ȚURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru VASILACHI, 

Veaceslav VLAD). 

 

 

        S-a pus la vot Ordinea de zi, cu următoarele chestiuni:  

 

 1. Grila de iarnă-primăvară a postului TV MOLDOVA1. 

 2. Prezentarea statutului de efectuare a reparațiilor și a lucrărilor de construcție 

conform caietului de sarcini pentru anul 2018. 

3. Diverse. 

 

„PRO” - 8 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, Vitalie 

ȚAPEȘ, Marina ȚURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru VASILACHI, 

Veaceslav VLAD). 

 

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 1- Grila de Iarnă-Primăvară a postului TV 

MOLDOVA1.  

 

În cadrul ședinței a fost prezentată Grila de iarnă-primăvară a postului TV 

MOLDOVA1 și s-a menționat că „noua grilă va intra în vigoare din 1 decembrie, 

odată cu re-brandingul instituţiei. Grila de iarnă-primăvară prevede un şir de 

schimbări cantitative şi calitative. Astfel, volumul săptămânal de emisie proprie va 

constitui 73 ore 15 min, mai mult de 10 ore pe zi. Este o schimbare esenţială, 



prevăzută şi de noul Cod al Serviciilor Audiovizuale. În grila veche, volumul 

emisiei proprii era de 8 ore pe zi. Din 1 decembrie, vor fi puse pe post mai multe 

emisiuni noi: Reporter pentru sănătate (30 min), Musafirul (săptămânal, 30 min), 

Acces limitat (săptămânal, 30 min), Eroi printre oameni (săptămânal, 20 min), 

Moldova de patrimoniu (săptămânal, 30 min), Tema zilei (zilnic, 30 min), O 

emisiune de divertisment şi umor, 60 min, săptămânal. Noua grilă va oferi 

telespectatorilor două seriale, unul difuzat la ora 18.10, altul la ora 21.15. Un loc 

aparte în grilă (duminică, ora 21.15) îl are filmul artistic. În acest scop, au fost 

procurate 33 de filme artistice. De asemenea, în grila de sâmbătă sunt prezente 

desene animate, ora 10.30, cu reluare, luni, 16.30. Atât serialele, cât şi filmele 

artistice vor fi reluate fie a doua zi, fie în decurs de o săptămână. La moment se 

discută un contract cu „Moldova - Film", confom căruia vom putea difuza filme 

din patrimoniul naţional. Se poartă disuţii şi cu ambasada Japoniei în scopul 

preluării a 20 de titluri de seriale, filme artistice şi în desen animat.  

 

Larisa CĂLUGĂRU: Unde este povestea de seară? 

Tatiana VLAS: Noi nu avem o poveste de seară. 

Larisa CĂLUGĂRU: De ce noi nu avem o poveste? Această problemă s-a discutat de 

multe ori! 

Ecaterina STRATAN: În ziua de azi, este complicat să faci o poveste, timpurile s-

au schimbat. Emisiunea care era difuzată cândva de noi nu mai poate să facă față. 

Olga BORDEIANU: Nu mai este în trend povestea de seară, s-au schimbat 

timpurile.  

Ludmila VASILACHE: Aș vrea să cunosc modul în care se face grila? În fond, ar trebui 

să vă axați pe cei trei piloni: să educi, să informezi, să distrezi! Aș dori să cunosc 

dacă luați în considerație aceste 3 obiective? 

Tatiana VLAS: Există un echilibru între aceste obiective, și anume: Magazinul 

Copiilor, Educație pentru cariera, Erudit Café sunt emisiuni educative. 

Ludmila VASILACHE: Denumirile emisiunilor îmi par foarte neinspirate, denumirea 

unei emisiuni trebuie să trezească interesul, să atragă. 

Tatiana VLAS: Sunt ideile colegilor. 

Nicolae SPĂTARU: Un titlu de emisiune trebuie să provoace ascultătorul și 

telespectatorul. În situația în care lumea nu se mai interesează de nimic, nu este 

atrasă de cultură, trebuie să încercăm s-o acaparăm cu emisiuni care au titluri 

frumoase, provocatoare, sugestive.  

                      Președintele CO a supus votului următoarea 
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                                            HOTĂRÂRE: 

 

1. Se ia act de grila de iarnă-primăvară a postului TV MOLDOVA 1. 

2. Consiliul de observatori recomandă ca denumirile emisiunilor să fie 

discutate și în cadrul consiliului artistic. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

 

„PRO” - 8 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, Vitalie 

ȚAPEȘ, Marina ȚURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru VASILACHI, 

Veaceslav VLAD). 

 

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 2 - Prezentarea statutului de efectuare a 

reparațiilor și a lucrărilor de construcție  conform caietului de sarcini pentru anul 

2018.  

  

Miroslav Tudor, director Departament logistică, a prezentat informații ce țin de 

reparațiile și lucrările de construcție,  conform caietului de sarcini pentru anul 2018, 

și a menționat că în cadrul efectuării reparațiilor sunt careva realizări, și anume: 

reparația acoperișului la anexa clădirii ST, reparația acoperișului la Casa Radio, 

blocul cu 10 etaje. Pentru luna mai, au fost planificate lucrări de reparaţie a 

acoperişului complexului CR. La data de 06 iulie 2018, Compania a solicitat de la 

Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor 

efectuarea expertizei tehnice a acoperișului complexului CR (anexa nr.2). Expertiză 

respectivă este necesară pentru deviz la elaborarea devizului de cheltuieli. La 

începutul lunii septembrie 2018, experții ÎS Serviciul de Stat pentru Verificarea şi 

Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor au efectuat în acest scop o verificări la 

obiectul CR. Ulterior, la 18.09.2018, Companiei i-au fost înaintate calculele pentru 

raportul de expertiză, în sumă de 29 634 lei (anexa 3), iar după unele negocieri la 

data de 05.10.2018, a fost semnat un contract între ambele părţi, în baza căruia 

urmează a ne fie eliberat Raportul de expertiză. 

Președintele CO a supus votului următoarea 

 

                                                  HOTĂRÂRE: 

 

1. Se ia act de statutul efectuării reparațiilor și a lucrărilor de construcție conform 

caietului de sarcini pentru anul 2018. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 



„PRO” - 8 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, Vitalie 

ȚAPEȘ, Marina ȚURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru VASILACHI, 

Veaceslav VLAD). 

 

 

Durata ședinței: 15:00-17:00. 

 

Au semnat: 

 

Preşedintele  
Consiliului de Observatori                                                                   Nicolae SPĂTARU  

                                                                                                        
Secretarul                                                  
Consiliului de Observatori                                     Mihai TURTUREAN 
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