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

Audiovizualului Compania „ Teleradio-Moldova” 
nr. 13 din 07.05.2018

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

Invitati/asistenti:
Olga Bordeianu, preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; 
Veaceslav Gheorghişenco, director Radio Moldova;
Ecaterina Stratan, director TV Moldova 1;
Oxana Busuioc, şef Serviciu juridic;
Galina Blanaru, director financiar;
Teodor Guţu, responsabil Eurovision;
Ilona Spătaru, director Moldova 2.

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 
constată că la şedinţă sunt prezenţi 9 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:
S-a votat: „PRO” - 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia 
GUREZ, Stela NISTOR, Vitalie ŢAPEŞ, Marina ŢURCAN, Ludmila 
VASILACHE, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD).

Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a supus votului 
următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarului CO.
2. Lista amenzilor, avertismentelor, penalităţilor încasate de TRM de la CCA.
3. Raportul de activitate al postului TV Moldova 2.
4. Rectificarea planului financiar pe 2018.
5. Diverse.

S-a votat: „PRO” -  9 voturi (N. Spătaru, L. Călugaru, V. Ţapeş,
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Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 1 - Alegerea secretarului CO. 
Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a prezentat-o pe dna 
Marina Salcuţan membrilor CO în calitate de secretar al CO.

Dl Nicolae Spătaru a supus votului următoarea 
HOTĂRÂRE:

7. A o confirma pe dna Marina Salcuţan în calitate de secretar al şedinţei 
CO.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

S-a votat: „PRO” - 9 voturi {Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia 
GUREZ, Stela NISTOR, Vitalie ŢAPEŞ, Marina ŢURCAN, Ludmila 
VASILACHE, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 2 - Lista amenzilor, avertismentelor şi 
penalităţilor încasate de TRM de la Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

Olga Bordeianu, preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, 
a menţionat că CCA a aplicat 2 sancţiuni faţă de posturile de televiziune Moldova 
1 şi Moldova 2, ambele în valoare de 5000 lei. Moldova 1 a fost amendată pentru 
că în cadrul unei ştiri apare o imagine cu o pată de sânge.

Dna Ilona Spătaru a vorbit despre sancţiunea aplicată postului de televiziune 
Moldova 2 şi a spus că motivul a fost unul minor: neprezentarea la timp a grilei.

Dl Nicolae Spătaru a supus votului următoarea
HOTĂRÂRE:

1. Se ia act de raportul cu privire la Lista amenzilor încasate .
2. CO recomandă conducerii IPNA să respecte cu stricteţe hotărârile CCA.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

S-a votat: „PRO” - 9 voturi {Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia 
GUREZ, Stela NISTOR, Vitalie ŢAPEŞ, Marina ŢURCAN, Ludmila 
VASILACHE, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 3 - Raportul de activitate al postului TV 
Moldova 2.

M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, S. Nistor, L. Gurez, V. Vlad).
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Olga Bordeianu, preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, a menţionat 
faptul că postul Moldova 2 are, deocamdată, un personal foarte restrâns. Sunt 
probleme şi cu studioul unde se produc emisiunile. Dna Ecaterina Stratan, 
directorul Moldova 1, a propus ca, după reparaţie, studioul nr. 5 să poată fi folosit 
şi de canalul Moldova 2.
Membrii CO au adresat mai multe întrebări, iar dna Ilona Spătaru a venit cu 
răspunsuri şi completări

Dl Nicolae Spătaru a supus votului următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Se ia act de raportul de activitate al postului de televiziune Moldova 2.
2. Conducerea Companiei va prezenta, în termen de 3 luni, conceptele unor

emisiuni noi postul Moldova 2.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

S-a votat: „PRO” - 9 voturi {Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, 
Lilia GUREZ, Stela NISTOR, Vitalie ŢAPEŞ, Marina ŢURCAN, Ludmila 
VASILACHE, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 4 - Rectificarea planului financiar 2018.

Dl Nicolae Spătaru, preşedintele Consiliului de Observatori, a pus în discuţie 
Nota cu privire la rectificarea planului financiar pentru anul 2018. Dna Galina 
Blanaru, director financiar, a vorbit despre micşorarea cheltuielilor pe următoarele 
capitole:

1. Capitolul „Cheltuieli de personal”:
- „remunerarea muncii” - cu 62,8 mii lei; contribuţii de asigurări sociale de stat 
obligatorii -cu 14,4 mii lei şi prime de asigurări obligatorie de asistenţă medicală - 
cu 2,8 mii lei, economie formată în primul trimestru.

2. Capitolul „Mijloace fixe”:

- „procurarea mijloacelor de transport” - cu 18,6 mii lei, economie formată în urma 
procurării mijloacelor de transport la un preţ mai mic decât cel planificat.

II. Mijloacele financiare se propun a fi direcţionate pentru acoperirea 
următoarelor capitole de cheltuieli:
- „servicii de transport” cu 8,8 mii lei, asigurarea obligatorie de răspundere civilă 
auto internă (RCA) a unităţilor de transport noi procurate (5,8 mii lei), precum şi 
taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM (3,0 
mii lei);
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- „servicii de reparaţii curente” - cu 9,0 mii lei, deservirea tehnică a unităţilor de 
transport în perioada de garanţie.

Consiliul de Observatori consideră de Nota de rectificare a planului financiar 
pentru 2018 este incompletă. Se solicită o argumentare mai amplă pe capitole.

Dl Nicolae Spătaru, a supus votului următoarea

1. Se restituie Nota de rectificare a planului financiar 2018 pentru a fi 
completată.

S-a votat „PRO” - 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia 
GUREZ, Stela NISTOR, Vitalie ŢAPEŞ, Marina ŢURCAN, Ludmila 
VASILACHE, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD).

Au semnat: 
Preşedintele

HOTĂRÂRE:

Consiliului de Observatori

Secretarul
Consiliului de Observatori

Nicolae SPĂTARU
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