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PROCES VERBAL 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

Nr. 28 din 18.09.2018 

 

Au participat membrii Consiliului de Observatori:  

Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Stela NISTOR, Lilia GUREZ, 

Vitalie ȚAPEȘ, Alexandru VASILACHI, Ludmila VASILACHE,Veaceslav VLAD. 

 

 

 

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

constată că la şedinţă sunt prezenţi 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 şedinţei - ora 15:00.  

 

„PRO” - 8 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Stela NISTOR, Lilia 

GUREZ, Vitalie ȚAPEȘ, Alexandru VASILACHI, Ludmila VASILACHE,Veaceslav 

VLAD). 

 

 

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

 

 

1. Raport de activitate al Studioului „Telefilm-Chişinău”. 

2. Prezentatorii TV: Informații cu privire la pregătirea profesională, 

experiența profesională, proiectele pe care le prezintă. 

3. Aprobarea contractelor de locaţiune cu „Nesauto-Go S.R.L” și „Martcros 

S.R.L”. 

4. Diverse. 

 

„PRO” - 8 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Stela NISTOR, Lilia 

GUREZ, Vitalie ȚAPEȘ, Alexandru VASILACHI, Ludmila VASILACHE,Veaceslav 

VLAD). 

 

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 1 - Raport de activitate al Studioului 

„Telefilm-Chişinău”. 
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Mircea Surdu a menționat că Studioului „Telefilm-Chişinău” a fost creat acum un 

an, în baza Hotărârii Consiliului de Observatori nr. 55 din 03.07.2017. Până în 

acest moment au fost lansate două filme. Alte două vor fi lansate în timpul 

apropiat. Pentru realizarea acestor filme au fost cheltuiți , din banii Companiei, 

doar 3600 lei. 

 

Se pune în discuție chestiunea cu nr.2 - Prezentatorii TV: Informații cu privire la 

pregătirea profesională, experiența profesională, proiectele pe care le prezintă. 

În cadru ședinței, Teodor Guțu a prezentat informații despre prezentatorii TV. Mai 

jos, dăm câteva medalioane despre angajații Companiei: 

 Angela Gavriliuc, redactor- prezentator: activează în cadrul 

companiei din anul 1995 fiind crainic TV, apoi realizatoare și prezentatoare a 

emisiunilor pentru copii.  Din anul 2008,  este prezentatoare de știri în acest 

departament. Actualmente este prezentatoarea jurnalelor informative în  limba 

română, ora de emisie : 07.00, 07.30, 08.00, 13.00. 

 Dorina Iurcu, redactor prezentator: activează în cadrul 

departamentului din anul 2014 în calitate de  prezentatoare a  edițiilor de știri  

Mesager de la ora 19.00 și edițiilor de știri de la ora 21.00. Din 2017 este  și 

prezentatoarea emisiunii  ”Butonul Roșu”, talk show politic,  ziua de emisie: 

miercuri, ora 19.55. 

 Vadim Cheptănaru, reporter,  prezentator:  activează din anul  

2014 în funcția de reporter de știri, iar din anul 2017 este prezentatorul  

programului informativ  Mesager de la ora 19.00 și a edițiilor de știri de la ora 

21.00 . Din anul 2017 este și prezentatorul emisiunii ”Moldova în direct”, talk 

show social-politic, ziua de emisie: marți și joi , ora 19.55. 

 Sergiu Beznițchi și Evelina Vîrlan, prezentatorii emisiunii ”Ring 

Star”, un show muzical pentru copii și adolescenți, emisie: duminică, ora 10.00.  

Sergiu Beznițchi este angajat pe 0.5 salariu în funcția de redactor prezentator, 

Evelina Vîrlan este prezentator netitular. De asemenea, Sergiu și Evelina, din 2016, 

sunt și prezentatorii proiectelor muzicale Eurovison, etapa națională și programelor 

de Revelion. 

 Aurelia Vartic, producător  TV: activează în televiziune  din anul 

1992.  Actualmente este realizatoarea și  prezentatoarea emisiunii  ”La noi în sat”, 

un proiect muzical  lansat în anul 2002, care îmbină  cântecul și tradiția populară și 

asigură participarea ansamblurilor folclorice și de dans popular, meșterilor 

populari, etnografilor, dar și artiștilor consacrați, rapsozi și instrumentiști. Emisie: 

sâmbăta, ora 18.15. 
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 Lucia Ciobanu-redactor, prezentator al emisiunii ”Moldovenii de 

pretutindeni”, care  reflectă activitatea diasporei moldoveneşti din diferite țari ale 

lumii, dar și prezintă istorii de viață ale conaționalilor noștri. Emisie: duminica, ora 

12.00. 

Anterior, Lucia Ciobanu a fost  prezentatoarea proiectului televizat 

„Dincolo de cifre”. 

 Evelina Șvidcenco , redactor-prezentator al emisiunii ”Unda 

Bugeacului”. Emisie: marți , ora 16.30, bilunară. 

 Magazin televizat cu subiecte despre viața, tradițiile și cultura 

reprezentanților comunității bulgare,  care locuiesc pe teritoriul RM.  De asemenea, 

sunt mediatizate evenimentele culturale organizate de către această etnie. 

 Elena Sîrbu, redactor-prezentator al emisiunii „Petalo 

Romano”. Emisie: joi, ora 16.30, lunar. 

Emisiune-magazin despre viața, cultura și procesul de integrare a 

romilor. 

Discuția pe acest subiect a continuat. Au pus întrebări. Au venit cu 

sugestii pentru îmbunătățirea activității de creație  a angajaților 

Companiei.   

 

Președintele CO a supus votului următoarea 

 

                                                  HOTĂRÂRE: 

 

 

1. Se ia act de Nota de informare despre prezentatorii TV: pregătirea 

profesională, experiența profesională, proiectele pe care le prezintă. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptări. 

 

 

„PRO” – 8 voturi  (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Stela NISTOR, Lilia 

GUREZ, Vitalie ȚAPEȘ, Alexandru VASILACHI, Ludmila VASILACHE,Veaceslav 

VLAD). 

 

 

Se pune în discuție chestiunea cu nr.3 - Aprobarea contractelor de locaţiune 

cu „Nesauto-Go S.R.L” și „Martcros S.R.L”. 
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Miroslav Tudor, director Departament logistic, a informat membrii CO despre 

faptul că „Nesauto-Go S.R.L” a solicitat Box nr 40,41 cu o suprafață 102 m2, 

încăpere auxiliară cu o suprafață de 105 m2 și terenul adiacent, cu o suprafață 880 

m2. Toate condițiile sunt stipulate în contractul nr.195 din 25.05.2018. 

 

Al doilea contract de locațiune este cu „Martcros S.R.L”, care solicită terenul 

asfaltat cu o suprafață de 2165m2.Toate condițiile sunt stipulate în contractul nr. 

189 din 01.10.2018. 

 

Președintele CO a supus votului următoarea 

 

                                           HOTĂRÂRE: 

 

1. Se aprobă Contractul de locațiune cu „Nesauto-Go S.R.L” (nr.195 din 

25.05.2018). 

2. Se aprobă Contractul de locațiune cu „Martcros S.R.L” (nr.189 din 

01.10.2018). 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptări. 

 

 

„PRO” – 8 voturi  (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, Stela 

NISTOR, Vitalie ȚAPEȘ, Alexandru VASILACHI, Ludmila VASILACHE, Veaceslav 

VLAD). 

 

Durata şedinţei: 15:00-17:30. 

 

Au semnat: 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                                Nicolae SPĂTARU 

                                                        
Secretarul 

Consiliului de Observatori                                                   Mihai TURTUREAN 

 

 

 

 


