PROCES VERBAL
al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a
Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
nr. 26 din 06.09.2018
Au participat membrii Consiliului de Observatori:
Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Stela NISTOR,Vitalie ȚAPEȘ, Ludmila
VASILACHE, Alexandru VASILACHI, 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 14:00.
„PRO” - 7 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Stela NISTOR,
Vitalie ȚAPEȘ, Ludmila VASILACHE, Alexandru VASILACHI, Veaceslav
VLAD).
S-a pus la vot ordinea de zi, cu următoarele chestiuni:
1. Monitorizarea buletinelor de știri radio pentru perioada 20-27 august 2018.
2. Monitorizarea programului de știri TV „Mesagerul” pentru perioada 20-27
august 2018.
3. Diverse.
„PRO” - 7 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Stela NISTOR,
Vitalie ȚAPEȘ, , Ludmila VASILACHE, Alexandru VASILACHI, Veaceslav
VLAD).
Se pune în discuție chestiunile 1 şi 2 - Monitorizarea buletinelor de știri radio şi
a programului de știri TV „Mesagerul”, pe perioada 20-27 august 2018.
În cadrul şedinţei s-a pus în discuţie monitorizarea buletinelor de știri radio pentru
perioada 20-27 august 2018 şi a programului de știri TV „Mesagerul”.
Ludmila VASILACHE a menţionat că „vocea este instrumentul prezentatorului
radio, care trebuie să fie foarte convigătoare. Ascultând emisiunile radio, am
observat că Vasilie Maler este un prezentator deja „obosit”. E nevoie de voci mai
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dinamice, mai proaspete. 30 de minute este foarte mult pentru un buletin de știri
radio”.
Veaceslav VLAD: „Sunt de acord cu Ludmila VASILACHE. Este vorba de un alt
tempou, o ştire trebuie dată calitativ. Recomandarea mea ar fi să ne exprimăm mai
prudent. Fiind actor, le-aș recomanda o încălzire a vocii înainte de a intra în
emisie”.
Alexandru VASILACHI: „Nu este dinamicitate nici la radio și nici la TV. Orice
televiziune are o imagine a sa, noi ca televiziune națională, suntem clasici,
ar fi bine să schimbăm ceva, să fim atractivi și să avem un rating bun”.
Stela NISTOR: „În perioada 20 - 27 august, în cadrul monitorizării am depistat că
există multe lucruri la care trebuie să lucrăm. Avem foarte puţine includeri în
direct, standapuri în reportaje. Reportajele noastre sunt clasice, amorfe şi nu
captivează ascultătorii. Aş dori mai multă dinamică şi culoare pentru reportajele
noastre Radio şi TV”.
Larisa CĂLUGĂRU: „Buletinul de știri radio are o durată mare şi este monoton.
Prezentatorii şi studioul arată foarte bine. Tembrul prezentatoarei Maricica
Munteanu este foarte plăcut. Este o plăcere s-o asculți”.
Vitalie ȚAPEȘ: „Ştirile sunt cele mai ascultate şi vizualizate, din acest motiv ele
trebuie să fie interesante şi actuale. Reporterii trebuie să selecteze cele mai
captivante evenimente din ziua respectivă, astfel 30 min sunt binevenite pentru ştiri
şi nu ar trezi monotonie”.
Nicolae SPĂTARU: „Limbajul este bun, curat atât la radio cât şi la televiziune.
Vreau să atrageți atenția la pronunțare. La radio vocile sunt mai muzicale.
Prezentatorul TV, însă, are o voce rigidă. Ca telespectator, aș dori ca prezentatorul
să fie mai flexibil, cu o voce mai caldă, mai familiară”.
Președintele CO a supus votului următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Se ia act de monitorizarea buletinelor de știri radio şi a programului de știri
TV „Mesagerul” pe perioada 20 - 27 august 2018.
2. CO recomandă să se respectate prevederile art. 7 și 51 din Codul
Audiovizualului.
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3. CO recomandă mai multe transmiteri în direct, mai multă dimanică şi culoare
pentru reportajele Radio şi TV.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

„PRO” - 7 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Stela
NISTOR,VitalieȚAPEȘ,Ludmila VASILACHE, Alexandru VASILACHI,
Veaceslav VLAD).

Durata şedinţei: 15:00-17:30.
Au semnat:
Preşedintele
Consiliului de Observatori

Nicolae SPĂTARU

Secretarul
Consiliului de Observatori

Mihai TURTUREAN
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