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

Audiovizualului Compania „ Teleradio-Moldova ”
nr. 2 din 19.01.2018

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

Invitati:»
Olga Bordeianu, preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”;
Veaceslav Gheorghişenco, director Radiodifuziune;
Ecaterina Stratan, director TV;
Tatiana Lupaşcu, specialist principal Serviciul juridic;
Galina Blanaru, director financiar;
Oxana Busuioc, şef Serviciu juridic;

A_
Victor Stahi, director Departament înregistrări şi colective muzicale (ITFM);
Petru Sinica, şef Serviciu resurse umane;
Vasile Emu, manager principal Direcţia management producţie;
Victor Bădulescu, specialist principal Centrul tehnic RD;
Simion Ciobanu, preşedinte al Consiliului Sindical Ramural.

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 
constată că la şedinţă sunt prezenţi 7 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” - 7 voturi (N. Spătaru,
S. Nistor, V. Ţapeş, M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a cerut /jN
modificarea ordinei de zi, propunând ca subiectul cu privire la Examinarea 
Demersului nr. 1/03 din 12.01.2018 din partea angajaţilor Secţiei emisie TV să fie 
discutat al doilea.

A fost supusă votului următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Statelor de personal şi a Organigramei IPNA Compania 

,, Teleradio-Moldova ” pentru anul 2018.
2. Examinarea Demersului nr. 1/03 din 12.01.2018 din partea angajaţilor 

Secţiei emisie TV.
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3. Perspective de activitate ale colectivelor muzicale din cadrul IPNA 
Compania „ Teleradio-Moldova ” şi întocmirea planului de acţiuni în 
vederea menţinerii lor în cadrul Companiei.

4. Diverse.
S-a votat: „PRO” -  7 voturi (N. Spătaru, S. Nistor, V. Ţapeş, M. Ţurcan, 

L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 1 - Aprobarea Statelor de personal şi 
a Organigramei IPNA Compania „ Teleradio-Moldova "pentru anul 2018.

/V

In şedinţă a intrat dna Larisa Călugăru.
Pentru a prezenta noua organigramă a Televiziunii, preşedintele Consiliului 

de Observatori, dl Nicolae Spătaru, i-a oferit cuvântul dnei Ecaterina Stratan, 
director TV. Scopul principal al acestui document, a menţionat domnia sa, este de 
a eficientiza procesul de producere a emisiunilor şi obţinerea unei delimitări clare a 
responsabilităţilor fiecărui angajat.

In şedinţă a intrat dna Lilia Gurez.,
Dna Stratan a explicat toate modificările operate în statele de personal: 

transfer de funcţii între subdiviziuni, reducerea unor funcţii şi includerea altora, 
informând audienţa că, în urma modificărilor efectuate, numărul de state se va 
micşora cu 26 de unităţi.

Noua organigramă TV are următoarea structură: Departamentul Producţie, 
Departamentul Ştiri şi Dezbateri, Departamentul Management producţie şi Centrul 
Tehnic.

Dna Stratan a declarat că Departamentul Producţie va conţine trei redacţii şi 
un serviciu de programe, create în baza structurilor existente: Redacţia social- 
economică, diasporă şi etnii; Redacţia cultură, educaţie, copii şi tineret; Redacţia 
divertisment şi Serviciul Programe.

Dna Ludmila Vasilache a dorit să stie de ce cele trei redacţii ale
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Departamentului Producţie au aproape acelaşi număr de angajaţi ca şi 
Departamentul Ştiri şi Dezbateri. Este normal acest lucru atâta timp cât 
Televiziunea publică are ca scop principal promovarea culturii, valorilor 
patrimoniului naţional, ştiinţei, civilizaţiei naţionale şi internaţionale? Aceasta, 
adică Televiziunea, nu ar trebui să se transforme doar în una de ştiri şi dezbateri 
politice, a concluzionat dna Vasilache.

Dna Ecaterina Stratan a declarat că din colectivul de creaţie al 
Departamentului Producţie nu a fost redusă nici o unitate, ba din contră, au fost 
create noi funcţii, iar numărul angajaţilor din cadrul Departamentelor este stabilit 
conform volumului de muncă.



Dna Olga Bordeianu, preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, a 
declarat că modificările efectuate în statele de personal pentru anul 2018 cu privire 
la salariile de funcţie se încadrează în limitele mijloacelor alocate pentru
remunerarea muncii.

I-a fost oferit cuvântul dlui Veaceslav Gheorghişenco, director al
Radiodifuziunii, care a prezentat modificările efectuate în organigrama
Radiodifuziunii pentru anul 2018: transfer de funcţii între subdiviziuni,
modificarea denumirii unei funcţii şi reducerea a 0,5 unitate.

Dna Larisa Călugăru: Care sunt modificările efectuate în statele de personal 
ale serviciilor comune?

Dna Bordeianu a explicat toate modificările efectuate: transfer de funcţii între 
subdiviziuni, reducere, includere de noi funcţii, printre care funcţia de consilier 
juridic în subdiviziunea Cabinetul Preşedintelui.

Dna Larisa Călugăru: Nu sunt de acord cu includerea funcţiei de consilier 
juridic în subdiviziunea Cabinetul Preşedintelui, deoarece în Serviciul juridic al 
Companiei activează trei specialişti care îşi îndeplinesc bine obligaţiunile de 
serviciu şi care pot consilia preşedintele Companiei şi că actualul preşedinte al 
Companiei este de doi ani şi mai bine în funcţie şi poate activa deja fară consilier 
juridic.

Dl Ţapeş a menţionat că preşedintele Companiei ar fi trebuit să prezinte fişa 
de post a consilierului juridic.

Dna Bordeianu a declarat că funcţia de consilier juridic este necesară ca 
urmare a volumului sporit de lucru, care este în continuă creştere.

Dna Călugăru: Propun excluderea funcţiei de consilier juridic în
subdiviziunea Cabinetul Preşedintelui din noua organigramă.

N. Spătaru a supus votului propunerea venită din partea dnei Călugăru.
S-a pus la vot excluderea funcţiei de consilier juridic în subdiviziunea 

Cabinetul Preşedintelui:
S-a votat: „PRO” -  2 voturi (L. Călugăru, L. Vasilache);
„CONTRA” -  7 voturi (N. Spătaru, L. Gurez, S. Nistor, V. Ţapeş,

M. Ţurcan, A. Vasilachi, V. Vlad).
Propunerea de a se exclude din statele de personal funcţia de consilier 

juridic în subdiviziunea Cabinetul Preşedintelui nu a acumulat numărul 
necesar de voturi.

Dl Ciobanu: Aş sugera administraţiei Companiei să nu se grăbească cu
9 /V

implementarea noilor state de personal. încă nu este confirmat statutul de 
pensionar pentru limita de vârstă.

Dna Bordeianu: Am trimis deja la Casa Naţională de Asigurări Sociale un 
demers în această problemă. Vă asigur că vorri respecta toate etapele, în
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conformitate cu Codul Muncii. Ne vom consulta şi cu Comitetul Sindical. Sper ca 
până la 1 aprilie să obţinem toate informaţiile necesare pentru a putea implementa, 
începând cu această dată, noile state de personal. Mai degrabă nu vom reuşi.

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

1. Se aprobă Statele de personal ale IPNA Compania „ Teleradio-Moldova " 
pentru anul 2018.

2. Se aprobă Organigrama IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 
anul 2018.

3. Statele de personal ale IPNA Compania „ Teleradio-Moldova "pentru anul 
2018 şi Organigrama IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 
2018 sunt parte integrantă a prezentei hotărâri.

4. Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va asigura publicarea 
pe www.trm.md a Organigramei IPNA Compania „ Teleradio-Moldova ” 
pentru anul 2018.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.
S-a votat: „PRO” - 8 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, L. Gurez, S. 

Nistor, V. Ţapeş, M. Ţurcan, A. Vasilachi, V. Vlad);
„CONTRA” -  1 vot (L. Vasilache).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 2 - Examinarea Demersului nr. 1/03 
din 12.01.2018 din partea angajaţilor Secţiei emisie TV.

Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a informat 
audienţa despre demersul adresat Consiliului de Observatori din partea unor 
angajaţi ai Secţiei Emisie TV.

Membrii CO au examinat demersul şi au solicitat directorului TV să raporteze 
despre situaţia din cadrul Secţiei Emisie TV şi acţiunile ce au fost întreprinse în 
vederea rezolvării problemelor expuse în demers.

Dna Ecaterina Stratan, director al Televiziunii, a informat membrii CO despre 
toate măsurile luate în vederea îndeplinirii solicitărilor angajaţilor Secţiei Emisie 
TV.

De la şedinţă a plecat dna Marina Ţurcan.
Membrii CO au luat act de informaţia prezentată şi au decis să-l remită spre 

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

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

http://www.trm.md


1. Se ia act de Demersul nr. 1/03 din 12.01.2018 din partea angajaţilor 
Secţiei emisie TV.

2. Demersul nr. 1/03 din 12.01.2018 din partea angajaţilor Secţiei emisie 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” - 8 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, L. Gurez, S. Nistor, V. 
Ţapeş, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 3 - Perspective de activitate ale 
colectivelor muzicale din cadrul IPNA Compania „ Teleradio-Moldova ” şi 
întocmirea planului de acţiuni în vederea menţinerii lor în cadrul Companiei.

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio- 
Moldova” a oferit cuvântul dnei Olga Bordeianu, care a informat membrii CO 
despre şedinţa privind colectivele muzicale la care a participat şi coordonatorul 
acestei acţiuni, delegatul Consiliului de Observatori, dl Alexandru Vasilachi, şi a 
prezentat planul de acţiuni privind menţinerea colectivelor muzicale în cadrul 
Companiei.

Participanţii şedinţei privind colectivele muzicale au elaborat o scrisoare 
adresată Parlamentului Republicii Moldova.

Membrii CO au examinat planul de acţiuni privind menţinerea colectivelor 
muzicale în cadrul Companiei şi proiectul scrisorii adresate Parlamentului şi au 
făcut câteva recomandări privind textul scrisorii.

Dna Larisa Călugăru a propus câteva completări.
Dna Ludmila Vasilache a declarat că această scrisoare este prea lungă şi are 

nevoie de redactare.
Membrii CO au decis să aprobe această scrisoare cu completările ulterioare.

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

1. Se aprobă Scrisoarea privind menţinerea colectivelor muzicale în cadrul 
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” adresată Parlamentului Republicii 
Moldova.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.
S-a votat: „PRO” - 8 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, L. Gurez, S. Nistor, V. 
Ţapeş, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Durata şedinţei: 15:00-17:30



Au semnat:
Preşedintele
Consiliului de Observatori 

Secretarul
Consiliului de Observatori

Nicolae SPĂTARU
ii

Emmanuela CERNEI


