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PROCES VERBAL 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

                                        nr. 29 din 9.10.2018 

 

Au participat membrii Consiliului de Observatori:  

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

NISTOR, Marina ȚURCAN, 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 8 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, Stela NISTOR, Marina ȚURCAN, Alexandru VASILACHI, 

Veaceslav VLAD). 

 

 

Președintele Consiliului de Observatori, domnul Nicolae Spătaru, a supus 

votului următoarea ordine de zi: 

 

 

1. Aprobarea contractului de locaţiune cu „Danilinca”S.R.L. 

2. Monitorizarea subiectelor din Business Review de la postul TV Moldova1. 

3. Informații suplimentare privind activitatea directorului TV Moldova 1. 

4. Diverse. 

 

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

GUREZ, Vitalie ȚAPEȘ, Stela NISTOR, Marina ȚURCAN, Alexandru VASILACHI, 

Veaceslav VLAD). 

 
 

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 1 -Aprobarea contractelor de locaţiune cu 

„Danilinca”S.R.L. 
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Miroslav Tudor, director al Departamentului logistică, a informat membrii CO 

despre faptul că „Danilinca” S.R.L. a solicitat încăperea de la nivelul doi al 

blocului cantinei, cu o suprafață 167 m2, pentru data de 20.10.2018.  Toate 

condițiile sunt stipulate în contract.   

 

 
Președintele Consiliului de Observatori a supus votului următoarea   

 

                       

                                              HOTĂRÂRE:  

 

1. Se aprobă Contractul de locațiune cu „Danilinca”S.R.L pentru data de 

20.10.2018 . 

2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptări. 

 

 

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

Lilia GUREZ, Vitalie ȚAPEȘ, Stela NISTOR, Marina ȚURCAN, Alexandru 

VASILACHI, Veaceslav VLAD). 

 

                            

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 2- Monitorizarea subiectelor din Business 

Review de la postul TV Moldova1. 

   

În cadrul şedinţei, s-a pus în discuţie monitorizarea subiectelor din Business 

Review de la postul TV Moldova.  

Olga Bordeianu, președinte al IPNA, a menționat că, din punct de vedere financiar,  

reportajele comerciale sunt binevenite, dar sunt și subiecte care ar putea afecta 

imaginea noastră. 

Lilia GUREZ: „Pentru a evita problema ce ține de imaginea noastră, vă recomand 

să plasați în cadru difuzării subiectelor din Business Review o bandă jos, în care să 

se menționeze că subiectele prezentate sunt comerciale”.  

Stela NISTOR: „Pentru unele subiecte din Business Review, ar trebui să avem și 

opinia CCA”. 

Lilia GUREZ: „Până vom avea decizia CCA, toate difuzările din cadru Business 

Review vor fi cu marcajul „Reportaj Comercial”. 
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           Președintele Consiliului de Observatori a supus votului următoarea                                               

                                                         

                                                      HOTĂRÂRE: 

1. Conducerea Companiei „Teleradio-Moldova” va solicita Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului să dea o interpretare legală referitoare la unele 

subiecte din cadrul emisiunii Business Review. 

2. Până vom avea o decizie a CCA, toate subiectele din cadrul Business 

Review vor fi marcate cu „Reportaj Comercial. 

 

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

GUREZ, Stela NISTOR, Marina ȚURCAN, Alexandru VASILACHI, Veaceslav 

VLAD). 

„Contra”  - 1 vot (Vitalie ȚAPEȘ). 

 

 
Se pune în discuție chestiunea cu nr. 3 - Informații suplimentare privind 

activitatea directorului TV Moldova 1. 
 

Ecaterina Stratan, director TV,  a menționat că audienţa TV Moldova 1 în 

anul 2018 este în creştere în comparație cu anul 2017 în mediu atât pentru primele 

6 luni ale anului, cât şi pentru 9 luni. Cota de piaţă SHR% a depăşit indicele anului 

trecut pentru 6 luni cu 0,10%, iar ratingul AMR% - cu 0,02% pentru total 

individuals. Pentru Chişinău situaţia e următoarea: SHR% a crescut cu 0,56% în 

primele 6 luni şi cu AMR% a crescut cu 0,08%, deşi ratingul total al televiziunilor 

a scăzut cu 1,40%. 

 

Audienţa medie pentru primele 9 luni ale anului, la fel, este în creştere în 

2018 faţă de perioada de referinţa a anului 2017. Indicele SHR% a crescut cu 

0,31%, iar AMR% - cu 0,03% pentru total individuals. Pentru Chişinău SHR% a 

crescut cu 0,60%, iar AMR% - cu 0,06%. Indicii TVR pentru Chişinău sunt mai 

mici în 2018 faţă de 2017, ceea ce înseamnă că numărul total al telespectatorilor a 

scăzut. Pe acest fundal, creşterea audienţei la T V M l este un lucru de apreciat. 

 

       Volumul de producţie proprie TV Moldova 1, din păcate, este în descreştere 

faţă de anul 2017, atât pentru primele 6 luni, cât şi pentru 9 luni. Se consideră 

producţie proprie emisiunile produse la TV Moldova 1, cât şi cele achiziţionate, 

cum ar fi filmele, care sunt traduse, dublate sau subtitrate sau evenimentele 

sportive, cum ar fi CMF, comentate la TVM l. 

Printre principalele cauze care au determinat scăderea volumului de produs propriu 

T V M l se numără: Plecări din televiziune a oamenilor care produc. Ne referim la 

autorii emisiunilor „Destine de colecţie", „Casa mea", „Natura în obiectiv". -         
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Căutare și schimbare de prezentatori: „Cine vine la noi" - Reluări obligatorii ale 

evenimentelor sportive - „Buna dimineața" în perioada Campionatului mondial de 

fotbal - Substituiri ale unor cicluri de emisiuni cu altele. Campionatul mondial de 

fotbal a substituit „Cine vine la noi" ş.a. - Expirarea contractelor pentru ciclul de 

emisiuni - „Părinți şi copii" - Realizarea altui ciclu de emisiuni - Lucia Ciobanu a 

trecut să realizeze „Moldovenii de pretutindeni" în loc de „Dincolo de cifre". - 

Concedii anuale, concedii de boală etc. 

                          

 

               Președintele Consiliului de Observatori a supus votului următoarea         

 

                                                         HOTĂRÂRE: 

1. Se ia act de „Informațiile suplimentare privind activitatea directorului TV 

Moldova 1”. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptări. 

 

 

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

GUREZ, Vitalie ȚAPEȘ, Stela NISTOR, Marina ȚURCAN, Alexandru VASILACHI, 

Veaceslav VLAD). 

 

Durata şedinţei: 15:00 -17:30 

 

Au semnat: 

 

Preşedintele  
Consiliului de Observatori                                                                   Nicolae SPĂTARU 

                                                                                                        
Secretarul                                                  
Consiliului de Observatori                                     Mihai TURTUREAN 

  


