
PROCES VERBAL
al şedinţei Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a 

Audiovizualului Compania „ Teleradio-Moldova ” 
nr. 10 din 05.04.2018

Au participat membrii Consiliului de Observatori:
Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, Stela NISTOR,
Vîtalie JAPEŞ, Marina ŢURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru VASILACHI, 
Veaceslav VLAD.

Invitaţi/asistenţi:
Olga Bordeianu, preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”;
Ecaterina Stratan, director TV;
Oxana Busuioc, şef Serviciu juridic;
Ion Chiorpec, şef Serviciu programe Radio Moldova Muzical (RMM);
Andrei Jovmir, şef Serviciu programe Radio Moldova Actualităţi (RMA);
Constantin Vulpe, şef Serviciu dezvoltare strategică;
Iana Derenji, şef interimar Serviciu audit intern;
Vitalie Cojocaru, şef Departament marketing şi vânzări.

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 
constată că la şedinţă sunt prezenţi 6 membri ai CO, informând Consiliul că în 
conformitate cu p. 16 al Regulamentului CO, şedinţele sunt deliberative dacă la ele 
sunt prezenţi cel puţin 5 din numărul total al membrilor (nouă).

S-a pus la vot începerea şedinţei, ora 15:00: „PRO” - 6 voturi (N. Spătaru, 
V. Ţapeş, M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

După ce dna Olga Bordeianu a venit cu solicitarea de a fi modificată ordinea 
de zi, preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a supus votului 
următoarea ordine de zi:

1. Raportul de activitate al Serviciului marketing şi vânzări pentru primul 
trimestru al anului 2018.

2. Declaraţia IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind politica 
editorială pentru campania electorală în alegerile locale noi ale primarilor 
în unele localităţi ale Republicii Moldova, din 20 mai 2018.

3. Raportul de activitate al Serviciului audit intern pe anul 2017.
4. Diverse.

S-a votat: „PRO” -  6 voturi (N. Spătaru, V. Ţapeş, M. Ţurcan,
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L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).
A

In şedinţă a intrat dna Larisa Călugăru.

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 1 - Raportul de activitate al 
Serviciului marketing şi vânzări pentru primul trimestru al anului 2018.

O. Bordeianu: „Dumneavoastră aţi solicitat Raportul Serviciului marketing şi 
vânzări pentru primul trimestru al anului înainte de a se sfârşi luna martie. Aţi 
venit cu această solicitare înainte de a se termina termenul, iar facturile nu au fost 
închise. Din această cauză, informaţia prezentată astăzi este incompletă.

I-a fost oferit cuvântul dlui Vitalie Cojocaru, şeful Departamentului marketing 
şi vânzări.

/V

V. Cojocaru: „In raport nu am făcut referinţă la cifrele exacte/facturate, dar 
am făcut referinţă la comenzi.”

în şedinţă au intrat dna Lilia Gurez şi dna Stela Nistor.
Dl Cojocaru a prezentat Raportul Serviciului marketing şi vânzări pe primul 

trimestru al anului 2018.
L. Gurez: „Cum a fost acest trimestru, în procente, în comparaţie cu primul 

trimestru din 2017?”
V. Cojocaru: „Valoarea contractelor semnate este mai mare acum, în schimb, 

valoarea serviciilor executate este un pic mai mică.”
Membrii CO au recomandat ca următoarele rapoarte ale departamentului să 

conţină mai multă informaţie şi date mai exacte şi au solicitat informaţii 
suplimentare pentru următorul raport.

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio- 
Moldova” a supus votului următoarea hotărâre:

1. Se ia act de informaţia cu privire la activitatea Serviciului marketing şi 
vânzări pentru primul trimestru al anului 2018.

2. Conducerea IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va prezenta în una din 
şedinţele ulterioare varianta finală a Raportului de activitate al Serviciului 
marketing şi vânzări pentru primul trimestru al anului 2018.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.
S-a votat: „PRO” - 9 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, L. Gurez, S. Nistor,
V. Ţapeş, M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 2 - Declaraţia IPNA Compania 
„ Teleradio-Moldova ” privind politica editorială pentru campania electorală în 
alegerile locale noi ale primarilor în unele localităţi ale Republicii Moldova, din 
20 mai 2018.



Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a oferit cuvântul 
dlui Constantin Vulpe, şef al Serviciului dezvoltare strategică, care a prezentat 
Declaraţia IPNA Compania „ Teleradio-Moldova ” privind politica editorială 
pentru campania electorală în alegerile locale noi ale primarilor în unele 
localităţi ale Republicii Moldova, din 20 mai 2018 şi a menţionat că au fost 
respectate toate regulile/procedurile de elaborare a declaraţiei.

După mai multe discuţii, membrii CO au declarat că sunt de acord cu textul 
declaraţiei, iar preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania 
„Teleradio-Moldova” a supus votului următoarea hotărâre:

1. Se aprobă Declaraţia IPNA Compania „ Teleradio-Moldova ” privind 
politica editorială pentru campania electorală în alegerile locale noi ale 
primarilor în unele localităţi ale Republicii Moldova, din 20 mai 2018.

2. Declaraţia IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind politica 
editorială pentru campania electorală în alegerile locale noi ale primarilor 
în unele localităţi ale Republicii Moldova, din 20 mai 2018 este parte 
integrantă a prezentei hotărâri.

3. Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va transmite Declaraţia 
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind politica editorială pentru 
campania electorală în alegerile locale noi ale primarilor în unele localităţi 
ale Republicii Moldova, din 20 mai 2018 Consiliului Coordonator al 
Audiovizualului, până la 6 aprilie 2018.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.
S-a votat: „PRO” - 9 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, L. Gurez, S. Nistor, 

V. Ţapeş, M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 3 - Raportul de activitate al 
Serviciului audit intern pe anul 2017.

I-a fost oferit cuvântul dnei Iana Derenji, şef interimar al Serviciului audit 
intern, care a prezentat Raportul de activitate al Serviciului audit intern pe anul 
2017 completat în urma solicitărilor membrilor Consiliului de Observatori.

Membrii CO au pus mai multe întrebări cu privire la informaţia prezentată, iar 
dna Derenji a oferit informaţii suplimentare.

Membrii CO au apreciat munca depusă de Serviciul audit intern în elaborarea 
acestui raport şi au remarcat că prezentul raport este unul foarte reuşit şi conţine 
date exacte.

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio- 
Moldova” a supus votului următoarea hotărâre:
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1. Se ia act de Raportul de activitate al Serviciului audit intern pe anul 2017.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.
S-a votat: „PRO” - 9 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, L. Gurez, S. Nistor,

V. Ţapeş, M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Diverse.
Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a informat 

audienţa despre faptul că în adresa CO a venit o scrisoare de la angajaţii Secţiei 
Regie sunet TV.

I-a fost oferit cuvântul dnei Ecaterina Stratan, care a vorbit despre situaţia 
descrisă în această scrisoare.

După mai multe dezbari, membrii CO au decis să remită această scrisoare 
după competenţă preşedintelui IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio- 
Moldova” a supus votului următoarea hotărâre:

1. Se ia act de Scrisoarea nr. 1/17 din 05.04.2018 de la Secţia Regie sunet TV.
2. Scrisoarea nr. 1/17 din 05.04.2018 de la Secţia Regie sunet TV se remite 

spre examinare după competenţă preşedintelui IPNA Compania „Teleradio- 
Moldova”.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.
S-a votat: „PRO” - 7 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, L. Gurez, V. Ţapeş,
M. Ţurcan, A. Vasilachi, V. Vlad);
„CONTRA” -  2 (S. Nistor, L. Vasilache).

Durata şedinţei: 15:00-17:30

Au semnat:
Preşedintele
Consiliului de Observatori 

Secretarul
Consiliului de Observatori
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