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

Audiovizualului Compania „ Teleradio-Moldova” 
nr. 19 din 21.06.2017

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

Au asistat:
Veceslav Gheorghişenco, director Radio.
Ecaterina Stratan, director TV.
Tatiana Vlas, şef Serviciu Programe TV.

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:

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

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

1. Raportul de audienţă al postului de TV Moldova 1 pentru lunile 
ianuarie - mai 2018.

2. Grilele de vară ale posturilor TV Moldova 1 şi Radio Moldova.
3. Diverse.

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

i



Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 1 - Raportul de audienţă al postului de 
TV Moldova 1 pentru lunile ianuarie-mai 2018.

Tatiana Vlas, şeful Serviciului Programe TV, a menţionat că Moldova 1 în 
primele şase luni ale anului 2018 prezintă tendinţe generale de descreştere, din 
iarnă spre vară, şi acest lucru este proporţional descreşterii indicelui TVR% sau, 
altfel spus, audienţei disponibile a telespectatorilor, indiferent de postul TV. În 
iunie, se atestă o excepţie, deşi AMR% este cel mai mic, doar 14,17%, SHR% ( 
cota de piaţă) şi AMR% ( ratingul) este în creştere faţă de aprilie şi mai. Se 
întâmplă acest lucru datorită difuzării Campionatului mondial de fotbal. 
Comparativ cu perioada de referinţă a anului trecut, cotele medii de audienţă sunt 
aproximativ egale, dacă se ia în calcul decreşterea TVR% de la 19,25% în 2017 
la 18,11% în 2018. Comparativ cu alte posturi TV din ţară, TV Moldova 1, se 
situiază pe locul IV la mai multe categorii de telespectatori, după PRIME, 
RTR_Moldova şi Canal 2. O reuşită a postului TV Moldova 1 poate fi considerat 
indicele de audienţă pentru Chişinău şi urban -  locul VIII, faţă de locurile 
IX,X,XI,XII, obţinute anterior.

În comparaţie cu TV Moldova 1, alte posturi obţin audienţe mari cu :
- Filme şi seriale
- Emisiuni-concurs
- Formate internaţionale ş.a.

Pe parcursul perioadei de referinţă, la TV Moldova au fost difuzate două 
seriale: „Piele sălbatică” şi „Vocea libertăţii”. Pentru perioada de vară nu avem 
nimic.
Formate internaţionale -  nimic.
Emisiuni-concurs -  doar „Erudit-cafe” şi „Ring Star” -  ambele pentru copii şi 
tineret. Pentru maturi nu sunt.

Grila urmează a fi diversificată cu emisiuni populare, interactive, pe înţelesul 
publicului şi la care telespectatorul să poată participa într-o măsura mai mare 
decât în prezent. De asemenea, urmează a fi diversificată şi geografia subiectelor.

Tatiana Vlas: La capitolul ştiri noi, avem succese. În ce priveşte emisiunile de 
seară, acestea nu sunt în topuri, pe motiv că seara alte televiziuni au programe 
mai bine făcute. Cele două posturi mai de succes sunt: RTR Moldova şi Canal 2. 
Acestea se bazează pe seriale tv.
Larisa CĂLUGĂRU: După cum a menţionat dna Tatiana VLAS, nouă ne 
lipseşte o emisiune-concurs pentru adulţi. Noi avem producători, studiouri. Nu 
este atât de costisitor pentru a produce o emisiune-concurs.
Ecaterina Stratan: Avem şi idei prentru o emisiune-concurs, dar mai lucrăm 
asupra lor.

Preşedintele CO a supus votului următoarea
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HOTĂRÂRE:

1. Se ia act de Raportul de audienţă al postului de TV Moldova 1 pentru
lunile ianuarie-mai 2018.

2. Hotărârea intră în vigoare în ziua adoptării.

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

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 2 - Grilele de vară ale posturilor TV 
Moldova 1 şi Radio Moldova.

Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a oferit cuvântul dnei 
Tatiana Vlas, directorul Departamentului programe şi planificare, care a vorbit 
despre grila de vară a postului de televiziune “Moldova 1”, afirmând că pe 
perioada verii volumul original de emisie va fi redus şi vor fi planificate şi 
difuzate mai multe emisiuni în reluare. Că cele mai importante evenimente 
calendaristice şi anumite proiecte culturale, economice, sociale şi politice vor fi 
prezentate pe postul public de televiziune şi în perioada verii. La fel, un 
eveniment important este Campionatul Mondial de Fotbal 2018 care este difuzat 
la Moldova 1 cât şi la Moldova 2.
Veaceslav Gheorgişenco, director Radio, a menţionat că în această vară 
Campionatul Mondial de Fotbal este în topuri şi că Radioul difuzează ultimele 20 
minute ale meciurilor, iar dacă este cazul, şi prelungirile.

Preşedintele CO a supus votului următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă Grilele de vară ale posturilor TV Moldova 1 şi Radio 
Moldova.

2. Hotărârea intră în vigoare în ziua adoptării.

„PRO ”-9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, Stela 
NISTOR, Vitalie ŢAPES, Marina ŢURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru 
VASILACHI, Veaceslav VLAD).
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Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 3 - Diverse.

în cadrul şedinţei, s-a examinat demersul cu nr. 1/33 din 21.06.2018, depus 
de dl Nicu Scorapan, prin care se solicită semnarea unui permis de trecere în 
Compania „TELERADIO-MOLDOVA” pentru petiţionari, care, în data de 
26.06.2018, ora 10.00, doresc să aibă o întrevedere cu membrii Consiliului de 
Observatori, cu reprezentanţii Parlamentului RM, OSCE şi conducerea 
Confederaţiei sindicatelor din RM, alţi reprezentanţi ai organelor publice.

Preşedintele CO a supus votului următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Demersul 1/33 din 21.06.2018 se redirecţionează, după competenţă, către 
administraţia TRM.

„PRO” - 8 voturi (Nicolae SPATARU, Larisa CALUGARU, Lilia GUREZ, Stela 
NISTOR, Vitalie ŢAPEŞ, Marina TURC AN, , Alexandru VASILACHI, Veaceslav 
VLAD).
„CONTRA” 1- (.Ludmila VASILACHE).

Durata şedinţei: 15:00-17:30.

Au semnat:
Preşedintele
Consiliului de Observatori 

Secretarul
Consiliului de Observatori

Nicolae SPATARU

Mihai TURTUREAN
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