
PROCES VERBAL

al şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania "Teleradio-Moldova"

Nr.14 din 14.05.2018

Au participat membrii CO: Nicolae Spătaru, Larisa Călugăru, Stela Nistor,
Alexandru Vasilachi, Veaceslav Vlad, Vitalie Ţapeş, Lilia Gurez, Marina Ţurcan, .. 
Ludmila Vasilache.

Preşedintele CO al IPNA Compania "Teleradio-Moldova", d-nul N.Spătaru 
constată că la şedinţă sunt prezenţi 9 membri ai Consiliului de Observatori, astfel 
şedinţa poate fi declarată deliberativă.

S-a pus la vot începerea şedinţei, ora 15.00.

PRO -  9 voturi (N.Spătaru, L. Călugăru, S.Nistor, A.Vasilachi, V.VIas,
V.Ţapeş.L.Gurez, M.Ţurcan,L.Vasilache)

Membrii CO au constatat lipsa Secretarului CO şi au propus să fie inclusă în 
Ordinea de zi: alegerea secretarului şedinţei din 14 mai 2018.

Preşedintele Consiliului de Observatori a supus votului următoarea Ordine de zi:

1.Alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 14 mai 2018.
2.Elaborarea rapoartelor de evaluare a performanţei administraţiei IPNA 
Compania "Teleradio-Moldova" pentru anii 2016-2017.
3. Diverse.

S-a votat PRO- 9 voturi: (N.Spătaru, L. Călugăru, S.Nistor, A.Vasilachi, V.VIad, 
V.Ţapeş.L.Gurez, M.Ţurcan,L.Vasilache)

Se pune în discuţie chestiunea nr. 1: Alegerea secretarului şedinţei 
Consiliului de Observatori din 14 mai 2018.

//



Doamna L. Vasilache şi-a propus candidatura.

Preşedintele CO a supus votului această propunere.

S-a votat PRO- 9 voturi (N.Spătaru, L. Călugăru, S.Nistor, A.Vasilachi, V.Vlad, 
V.Ţapeş.L.Gurez, M.Ţurcan,L. Vasilache)

Se pune în discuţie chestiunea nr. 2: Elaborarea Rapoartelor de evaluare a 
performanţei administraţiei IPNA Compania "Teleradio-Moldova" pentru 
anii 2016-2017.
Preşedintele CO, d-nul N. Spătaru a anunţat membrii CO despre faptul, că în 
termen de două (uni urmează să prezinte Consiliului Coordonator al 
Audiovizualului Rapoartele de evaluare a performanţei administraţiei IPNA 
Compania "Teleradio-Moldova" pentru anii 2016-2017.

Au urmat discuţiile cu privire la structura rapoartelor, conţinut şi 
recomandările Consiliului de Observatori.

Doamna L.Gurez a propus structura rapoartelo:l.Momente de referinţă

2.Realizările IPNA Compania "Teleradio-Moldova" în anii 2016-2017.
3. Problemele şi carenţele în activitatea administraţiei Companiei.
4. Concluzii şi recomandări.

. Membrii Consiliului de Observatori au aprobat structura rapoartelor, apoi au 
discutat despre conţinut. Au fost consultate Rapoartele de activitate a Companiei 
pentru anii 2016-2017, au fost ridicate şi consultate toate Hotărîrile CO din aceste 
perioade, toate recomandările pe care le-a făcut Consiliul de Observatori şi cum 
au fost implementate de administraţia Companiei.

Doamna L. Vasilache a propus o serie de recomandări, care urmează să fie parte 
component şi foarte important a rapoartelor. După o rundă de discuţii s-a 
elaborat prima variantă a rapoartelor, care urmează să fie studiată şi completată 
de fiecare membru al Consiliului de Observatori pentru a fi adoptată în una din 
şedinţele următoare.



Preşedintele CO, d-nul N. Spătaru a propus ca la Diverse să fie discutată Adresarea 
din 20 aprilie 2018 num. 1/19, parvenită de la un grup de angajaţi ai Companiei.

După discuţii, Membrii CO au convenit asupra conţinutului răspunsului la această 
adresare.

Preşedintele Consiliului de Observatori a supus votului textul Scrisorii, care a fost - 
anexat la Hotărîrea nr. 45.

S-a votat PRO - 9 voturi (N.Spătaru, L.Călugăru, S.Nistor, A. Vasilachi, V.VIad, V. 
Ţapeş, L.Gurez, M. Ţurcan, L.Vasilache)

Preşedintele CO a declarat şedinţa închisă.

Durata şedinţei:15.00-18.30 S-a votat PRO - 9 voturi (N.Spătaru, L.Călugăru

Au semnat:

Preşedintele Consiliului de 
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