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PROCES VERBAL 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

nr. 27 din 11.09.2018 

 

Au participat membrii Consiliului de Observatori:  

Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ,Vitalie ȚAPEȘ, Marina 

ȚURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD. 

 

Invitați/asistenți: 

Olga Bordeianu, președinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; 

Ecaterina Stratan, director TV Moldova 1; 

 

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, ședințele sunt deliberative dacă la ele 

sunt prezenți cel puțin 5 din numărul total al membrilor (nouă).  

S-a pus la vot începerea şedinţei - ora 15:00:  

 

S-a votat: „PRO” - 8 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia 

GUREZ, Vitalie ȚAPEȘ, Marina ȚURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru 

VASILACHI, Veaceslav VLAD). 

 

Președintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a supus votului 

următoarea ordine de zi: 

 

1. Raport de activitate al directorului TV Moldova 1. 

2. Examinarea demersului nr 1/39 din 20.08.2018. 

3. Diverse. 

 

S-a votat: „PRO” – 8 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia 

GUREZ,Vitalie ȚAPEȘ, Marina ȚURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru 

VASILACHI, Veaceslav VLAD). 

 

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 1 - Raport de activitate al directorului 

TV Moldova 1. 

Ecaterina Stratan, director TV Moldova 1, a prezentat raportul de activitate al 

postului TV Moldova 1, care, printre altele, a menționat: 
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„Pe parcursul unui an de activitate, în calitate de director al Postului Public de 

Televiziune, am avut mai multe provocări, unele destul de interesante, altele mai 

puţin interesante, au fost şi provocări cu scop de destabilizare şi dezechilibrare din 

partea unor actori politici dar si a unor colegi, însă cu multă insistenţă, tenacitate şi 

perseverenţă am reuşit împreună cu echipa de la tv să le depăşim şi chiar să facem 

faţă. Cel mai important este că am reuşit pe parcursul acestui an să le oferim 

telespectatorilor un spectru larg de programe aşa încât misiunea de post public să 

fie îndeplinită. 

Această perioadă a fost bogată în proiecte mari pentru televiziune, în 

evenimente politice, culturale şi sportive. Printre acestea pot enumera 60 de ani ai 

televiziunii, Campionatul mondial la fotbal, alegerile primarului general al 

municipiului Chişinău şi invalidarea alegerilor, Eurovisionul 2018, Revelionul, 

implementarea noii organigrame a televiziunii şi multe altele. 

Vreau să menţionez că anul acesta am realizat un altfel de revelion, decât în 

anii precedenţi. A început sărbătoarea cu revelionul copiilor, după care a urmat un 

program frumos cu participarea artiştilor de muzică populară şi folclor,  după care 

a urmat un program pentru iubitorii de muzică clasică, si revelionul cu participarea 

artiştilor de muzică uşoară, un  show muzical cu secvențe de umor,  cu o durată de 

3 ore.  Toate piesele  muzicale au fost filmate pe o scenă fastuoasă  cu decor 

compus din ecrane led și elemente de decor.  Conținutul repertoriului muzical au 

fost cântece lansate pe parcursul anului 2017.  A fost un spectacol muzical cu o 

audiența maximă, pe parcursul  unui segment de timp, fiind și lider pe țară. 

Eurovisionul 2018 a fost organizat la un nivel destul de bun, cu tehnică şi 

sunet de calitate şi cu o scenă impunătoare. Decorul a inclus  ecrane LED, 120 m2, 

un set de lumini pentru show, cu 40 de unități, o scenă performantă cu podea din 

ecrane LED și echipament pentru sunet LIVE. Decorul propus a fost o 

performanță pentru R. Moldova, deoarece pentru prima dată în Moldova doar la 

concursul  Eurovision a fost  un astfel de decor. Acest lucru este și un surplus de 

imagine pozitivă a etapei naționale ESC-2018. 

Am reuşit pentru acest eveniment să găsim resursele financiare necesare pentru 

organizare şi în plus am reuşit să economisim  şi bani şi să ne alegem şi cu locul 

10 la Lisabona. O realizare mare a fost că am reuşit să transmitem semifinalele şi 

finala de la Lisabona în format HD. Banii pe care i-am economisit la realizarea 

proiectului Eurovision 2018, au fost redirecţionaţi la realizarea altui proiect 

important pentru TV - rebranding-ul postului, care acum este în plin proces şi pe 

care îl vom realiza în luna octombrie. 

Un alt proiect mare a fost „60 de ani ai televiziunii”. Şi aici am realizat 

proiecte originale, interesante care au avut priză la public. Către această sărbătoare 

am reuşit să schimbăm conceptual emisiunile  „Bună dimineaţa”, „Erudit café”, 

„Purtătorii de cultură”, dar şi decorul acestora. Am pus pe post emisiuni noi  

Campionatul mondial de fotbal „World Cup, 2018” din iunie-iulie a fost 

proiectul anului pentru televiziune. Am reuşit să-l transmitem în format HD şi ne-a 

adus un rating foarte mare. Cred că avantajul concurenţial faţă de alte instituţii 

media, garantat de transmiterea unor astfel de evenimente, trebuie păstrat şi 
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valorificat la justa valoare şi în continuare, deoarece acest eveniment a însemnat 

pentru mulţi telespectatori acel altceva care i-a sustras de la grijile cotidiene. 

Printre realizările anului precedent aş menţiona lansarea emisiunii “Butonul 

roşu”, care asigură o participare activă a reprezentanţilor partidelor parlamentare, 

extraparlamentare, dar şi a societăţii civile. Această emisiune este una interactivă, 

în care atât partidele, societatea civilă, dar şi telespectatorii au un cuvânt de spus. 

Despre echidistanţă, corectitudine, echilibru politic vorbesc şi monitorizările 

cu referire la reflectarea alegerii primarului general al municipiului Chişinău şi cel 

de Bălţi. 

De Ziua Independenţei Republicii Moldova a fost desfășurată campania cu 

genericul ”Noi suntem ţara”  în care eroii principali (agricultori, primari, activiști, 

oameni de afacere, profesori) au meditat  în cadru despre schimbările care s-au 

produs în țară, în localitatea lor, dar și în viața lor personala, despre patriotismul 

faţă de neam şi ţară.  

Preocupările Diasporei, de asemenea, sunt elucidate la M1 în cadrul emisiunii 

“Moldovenii de pretutindeni”, în ştiri şi ediţii speciale de la  Zilele Diasporei în 

Moldova şi alte evenimente. Momentan, se lucrează la un concept nou al 

emisiunii, care va fi unul mai dinamic şi mai atractiv pentru telespectatori. 

Aspectele sociale ale vieţii cetăţenilor din RM au fost reflectate în emisiunile 

“Moldova în direct”, “Rapsodia satului”, “Bună seara”, “Moldovenii de 

pretutindeni”, “Pur şi simplu”, emisiunile despre etnii, etc.  

De asemenea, protestele organizate de opoziţia extraparlamentară, dar şi de 

diverse mişcări cum ar fi cea unionistă au fost reflectate în buletinele de ştiri şi 

ediţii speciale, fiind plasate pe primele poziţii.  

Au fost organizate  ediții speciale legate de evenimente importante ce au avut 

loc în țară. Între acestea: 

- Ziua comemorării victimelor din Afganistan 

- Prima Conferință interparlamentară de nivel înalt „Georgia, Republica 

Moldova și Ucraina;   

- Ziua Memoriei 

- 32 de ani de la catastrofa de la Cernobîl 

- Olympic Fest 

- Zi de doliu: deportări 

- congresul Diasporei 

- Protestul mișcării de rezistență ACUM 

- Ziua Independenței 

Odată cu rebranding-ul Moldova 1, vom pune pe post mai multe produse 

noi:„Eroi printre oameni”, un ciclu de documentare despre moldoveni care 

inspiră, care realizează lucruri importante pentru destinul lor şi al ţării şi care se 

deosebesc de alţii printr-o poziţie civică activă; „Acces limitat”, emisiunea va fi 

realizată într-o zonă cu acces limitat, care prezintă curiozitate și interes pentru 

cetățeanul de rând. Jurnalistul va petrece o zi în compania unei sau mai multor 
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persoane care reprezintă angajați ai zonei cu acces restricționat. Pe lângă faptul că 

va descrie specificul și subtilitățile zonei, emisiunea va prezenta curiozități și 

informații instructiv-educative ce țin de activitatea specifică a meseriei prezentate; 

„Casa mea”, emisiunea va fi realizată în familii cunoscute şi mai puţin cunoscute, 

iar membrii acesteia vor povesti cum îşi organizează căminul. Programul va 

conţine, respectiv, şi referiri la principiile care stau la baza unei familii puternice; 

„Moldova de patrimoniu”, o emisiune despre locuri şi lucruri din jurul nostru,  care 

pot fi redescoperite (monumente, conace, case autentice, ziduri, poduri, fântâni, 

clopotniţe, movile, beciuri, instrumente, bijuterii, sculpturi, gravuri, tapiserii, 

covoare, ceramica, obiecte de cult, monede, dansuri, tradiţii si obiceiuri). Lucrăm 

acum şi la o nouă emisiune informativă de tip magazin. Va include atât știri, cât și 

discuții cu un invitat sau chiar doi, în funcție de amploarea subiectului.  Subiectul 

discutat va fi din domeniul social, de actualitate. Temele dezbătute se vor regăsi 

într-un reportaj făcut din timp, sau unul la zi, în funcție de evenimente. Emisiunea 

va avea o durată de 30 min si va fi difuzată zilnic, de luni până vineri”.  

Lilia GUREZ: „Emisiunea “Butonul roşu”, a acoperit necesitatea pentru care a 

fost lansat la momentul respectiv?”  

Ecaterina STRATAN: „Toate partidele politice au fost invitate, sau pus în 

discuție diverse teme, consider că a acoperit necesitatea”. 

Președintele Consiliului de Observatori a supus votului următoarea  

 

                                           HOTĂRÂRE: 

 

 

1. Se ia act de raportul de activitate al directorului TV Moldova 1. 

2. Conducerea Moldova 1 și Moldova 2 va depune eforturi susținute pentru a 

stopa exodul de cadre, pentru a îmbunătăți audiența, pentru a majora 

numărul emisiunilor noi și a crește permanent calitatea produsului propriu. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

 

S-a votat: „PRO” – 8 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, 

Lilia GUREZ, Vitalie ȚAPEȘ, Marina ȚURCAN, Ludmila VASILACHE, 

Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD). 

 

                            

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 2 - Examinarea demersului nr 1/39 din 

20.08.2018. 

În cadrul ședinței sa examinat solicitarea dl Simion Ciobanu cu privire la  anularea 

ordinului nr. 214-C din 27 martie 2018.  



5 
 

  

Veaceslav VLAD: „Ordinului nr. 214-C din 27 martie 2018 ține de competența 

administrației TRM, iar demersul dlui S. Ciobanu urmează să-l redirecţionăm, 

după competență, administrației Companiei”. 

Ludmila VASILACHE: „Eu consider că nu s-a făcut totul pentru a evita acest 

conflict major. În acest caz, consider că acești oameni au fost concediați ilegal. 

Respectiv trebuia realizată o evaluare, dacă conducerea Companiei a considerat că 

persoanele în cauză nu mai sunt eficiente”. 

Olga Bordeianu: „Noi avem confirmări de la Inspectoratul de stat al Muncii, în 

care se spune clar că toate acțiunile au fost legale. Suntem în litigiu. Instanța de 

judecată va decide dacă s-a procedat legal”. 

 

           Președintele Consiliului de Observatori a supus votului următoarea   

 

                                         HOTĂRÂRE: 

 
1. Adresarea nr.1/39 din 20.08.2018 este remisă spre soluționare, conform 

competenței, dnei Olga Bordeianu, Președinte al  IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova”. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

 

S-a votat: „PRO” – 7 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa 

CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ,Vitalie ȚAPEȘ, Marina ȚURCAN, 

Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD). 

                 „CONTRA” – 1 vot (Ludmila VASILACHE). 

 

Durata şedinţei: 15:00 -17:30 

 

Au semnat: 

 
 Preşedintele  
 Consiliului de Observatori                                                                   Nicolae SPĂTARU 

                                                                                                        
 Secretarul                                                  
 Consiliului de Observatori                                     Mihai TURTUREAN 

  


