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PROCES VERBAL 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

                                        nr. 31 din 25.10.2018 

 

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”; 

 

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” - 7 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Vitalie 

ȚAPEȘ, Ludmila VASILACHE, Marina ȚURCAN, Alexandru VASILACHI, 

Veaceslav VLAD). 

 

Președintele Consiliului de Observatori, domnul Nicolae Spătaru, a supus 

votului următoarea ordine de zi: 

 

1. Raport de activitate al Centrului de Instruire Continuă din cadrul 

Companiei „Teleradio-Moldova”. 

2. Prezentarea raportului de implementare a recomandărilor Curții de 

Conturi. 

3. Diverse. 

 

 

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

ȚAPEȘ, Ludmila VASILACHE, Marina ȚURCAN, Alexandru VASILACHI, 

Veaceslav VLAD). 

 
 

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

Instruire Continuă din cadrul Companiei „Teleradio-Moldova”. 
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Natalia Beregoi, șef Serviciu comunicare și relații internaționale,  a prezentat 

raportul de activitate al Centrului de Instruire Continuă din cadrul Companiei 

„Teleradio-Moldova” și a menționat că „Centrul de instruire continuă, lansat la 14 

iunie 2018, a fost creat cu ajutorul proiectului „Promovarea libertăţii mass-media 

în Republica Moldova”, cu scopul asigurării formării profesionale continue a 

angajaţilor Companiei, contribuind astfel la sporirea calităţii produsului mediatic în 

conformitate cu exigenţele radiodifuzorului public.  

Centrul de Instruire Continuă dispune de o sală amenajată cu echipament de ultimă 

generație, mobilier, care oferă condițiile necesare pentru desfășurarea cursurilor. 

Cursurile sunt realizate de către 9 formatori interni, specialiști în domeniul 

audiovizualului, care în anul 2018 au instruit peste 150 de angajaţi ai Companiei. 

Cursurile de formare din cadrul CIC-TRM au oferit o selecție de sesiuni adaptate la 

nevoile de formare identificate ale companiei precum: „Ştirea Vorbită”, 

„Instituţiile europene şi sursele de informare pentru mass-media. Ghid de orientare 

teoretic şi practic”, „Monitorizarea emisiei. Practici. Experienţe. Concluzii”, 

„Interacţionarea celor 4 tipuri de personalitate. Esenţa Compromisului”, „Cum să 

scriem eficient pentru on-line”, „Preîntâmpinarea şi soluţionarea conflictelor la 

locul de muncă”, „Organizarea şi prezentarea dezbaterii radio/TV”, „Live-

Reporting. Un reporter credibil şi informat”. 

Începând cu anul 2019 Compania „Teleradio-Moldova” va implementa pe o durată 

de 24 luni un proiect care va contribui la dezvoltarea jurnaliştilor, producătorilor cu 

şi fără experienţă, a creatorilor de conţinut audiovizual prin instruire, informare şi 

culturalizare. 

 Proiectul propus se va baza pe 3 filiere/obiective: 

1. Instruirea profesioniștilor media. Asigurarea și informarea participanților cu 

privire la dezvoltarea științifico-tehnologică, inovații și schimbări din 

domeniul producției TV. 

2. Instruiri pentru profesioniști media care activează în instituții media locale / 

regionale. Îmbunătățirea competențelor profesionale ale producătorilor și 

jurnaliștilor din diferite regiuni ale Republicii Moldova prin informarea cu 

privire la standardele cerute în prezent în domeniul mass-media. 

3. Media literacy pentru producători independenți, liberi profesioniști, agenții 

de creație, case de producție.  

 

 

 Larisa CĂLUGĂRU: Aceste cursuri sunt înregistrate video? 

Olga BORDEIANU: Cursurile costă bani și coordonatorii nu permit acest 

lucru. 
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Larisa CĂLUGĂRU: Ar fi bine să avem înregistrările fără publicare 

ulterioară, doar pentru uz intern, și atunci probabil că ne-ar permite. 

Nicolae SPĂTARU:  Care a fost reacția participanților atunci când  au fost  

corectați în ceea ce ține de  pronunțarea unor cuvinte? 

Natalia BEREGOI:  Reacția lor a fost destul de naturală, participanții nu au 

venit la cursuri cu ideea că ei știu totul și pot vorbi perfect. 

Ludmila VASILACHE: Aveţi un mecanism de evaluare? 

Olga BORDEIANU: Noi avem un mecanism de evaluare a trainingului, cei 

care au participat pot evalua cursurile. 

Nicolae SPĂTARU: Ar fi important să aflăm cum au evoluat  participanții și 

cum se resimte acest lucru în activitatea de zi cu zi în cadrul Companiei! 

Olga BORDEIANU: Este complicat să evaluezi participanții, probabil acest 

lucru va fi observat, mai târziu, de directorii subdiviziunilor. 

 

 

 

 
                   Președintele Consiliului de Observatori a supus votului următoarea   

 

                       

                                              HOTĂRÂRE:  

1. Se ia act de Raportul de activitate al Centrului de Instruire Continuă din 

cadrul Companiei „Teleradio-Moldova”.  

2. Consiliul de Observatori recomandă implementarea unui mecanism de 

evaluare a persoanelor din cadrul Companiei care au absolvit cursurile 

de instruire.  

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptări. 

 

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

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

VASILACHI, Veaceslav VLAD). 

 

                         

Se pune în discuție chestiunea cu nr.  2 -  Prezentarea raportului de 

implementare a recomandărilor Curții de Conturi. 

 

Galina Blanaru, director financiar, a prezentat raportul de implementare a 

recomandărilor Curții de Conturi în urma controlului  efectuat: 
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Înregistrarea în evidența contabilă a terenurilor primite în folosinţă (pct. 4.1.1 

din prezentul Raport de audit). 

Măsurile concrete care au fost întreprinse - Terenul cu suprafaţa totală de 

5,8544 ha, primit în folosinţă prin Hotărârea Guvernului nr.615 din 19.05.2008 a 

fost înregistrat în evidența contabilă. 

Implementat - Duplicat al titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de 

teren nr.cadastral 0100216257 din 14.08.2018. 

Evaluarea imobilizărilor corporale cu gradul de uzură de 100%, utilizate în 

activitatea operaţională, precum şi întreprinderea măsurilor de rigoare privind 

mijloacele fixe neutilizate în activitatea Companiei (pct. 4.1.3 din prezentul Raport 

de audit). 

Măsurile concrete care au fost întreprinse - Prin Hotărârea Consiliului de 

Obsevatori nr. 27 din 29.03.18 a fost aprobată casarea a 72 unităţi de mijloace fixe. 

Implementat- Hotărârea Consiliului de Observatori nr. 27 din 29.03.2018. 

Luarea de atitudine vizavi de angajaţii care nu şi-au exercitat funcţiile în modul 

corespunzător. 

Măsurile concrete care au fost întreprinse - A fost desfaşurată ancheta de 

serviciu cu privire la motivele neregulilor reflectate în Raportul auditului financiar 

privind gestiuinea economico-financiară şi administrarea patrimoniului de către 

IPNA Compania “TeleradioMoldova” pentm exerciţiul bugetar 2016. 

Implementat - Ordin nr. 47 din 16.05.2018. 

 

                 Președintele Consiliului de Observatori a supus votului următoarea                                               

                              

                                                    

                                                     HOTĂRÂRE: 

 

 

 

1. Se ia act de raportul de implementare a recomandărilor Curții de Conturi. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptări. 

 

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

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

VASILACHI, Veaceslav VLAD). 
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Durata şedinţei: 15:00 -17:00 

 

Au semnat: 

Preşedintele  
Consiliului de Observatori                                                                   Nicolae SPĂTARU 

                                                                                                        
Secretarul                                                  
Consiliului de Observatori                                     Mihai TURTUREAN 

  


