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

Audiovizualului Compania „ Teleradio-Moldova”
nr. 6 din 26.02.2018

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

Invitaţi/asistenţi:
Olga Bordeianu, preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”;
Veaceslav Gheorghişenco, director Radiodifuziune;
Ecaterina Stratan, director TV;
Oxana Busuioc, şef Serviciu juridic;
Galina Blanaru, director financiar;
Iana Derenji, şef interimar Serviciu audit intern;
Gutiera Prodan, editor-coordonator emisiunea „Bună dimineaţa”.

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 (N. Spătaru, 
L. Călugăru, L. Gurez, S. Nistor, V. Ţapeş, M. Ţurcan, L. Vasilache,
A. Vasilachi, V. Vlad).

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

1. Raportul de activitate al Serviciului audit intern pe anul 2017.
2. Monitorizarea emisiunii televizate „Bună dimineaţa” pe perioada 12-16 

februarie 2018.

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 1 - Raportul de activitate al 
Serviciului audit intern pe anul 2017.

S-a votat: „PRO” -  9 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, L. Gurez, 
S. Nistor, V. Ţapeş, M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

3. Diverse.
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I-a fost oferit cuvântul dnei Iana Derenji, şef interimar al Serviciului audit 
intern, care a prezentat Raportul de activitate al Serviciului audit intern pe anul
2017.

Iana Derenji: „ în anul 2017, activitatea Serviciului audit intern s-a desfăşurat 
în conformitate cu Planul de activitate pentru anul 2017, aprobat de preşedintele 
Companiei. Pe parcursul acestui an, au fost planificate şi desfăşurate cinci misiuni 
de audit. Totodată, angajaţii Serviciului audit intern au acordat consiliere în 
chestiuni ce ţin de eficientizarea proceselor de muncă şi s-au expus pe marginea 
unor documente venite atât din interiorul Companiei, cât şi din exterior.

Obiectivul principal al activităţii de audit constă în evaluarea şi oferirea 
recomandărilor pentru îmbunătăţirea procesului de guvernare a instituţiei.”

Dna Derenji a prezentat toate misiunile şi activităţile executate de Serviciul 
audit intern pe parcursul fiecărei luni a anului 2017.

Dna Larisa Călugăru a menţionat că Raportul Serviciului audit intern trebuie 
să conţină mai multe date exacte şi explicaţii detaliate pentru fiecare 
misiune/activitate executată.

Ludmila Vasilache: „Consiliul de Observatori supraveghează respectarea de 
către conducerea şi angajaţii Companiei a cadrului juridic în domeniul de 
funcţionare a audiovizualului public, asumându-şi misiunea de garant al aplicării 
corecte, în activitatea Companiei, a legislaţiei în vigoare.

Eu cred că ar fi bine ca atunci când dumneavoastră faceţi o acţiune şi depistaţi 
încălcări, să ne spuneţi, să ne atenţionaţi şi pe noi în acel moment, să nu aşteptăm 
până veţi prezenta Raportul de activitate. Conlucrarea noastră ar trebui să fie mai 
strânsă, să putem reacţiona la momentul potrivit şi să încercăm să găsim o soluţie. 
Sunt cazuri importante, în care au fost depistate lucruri grave şi ar fi bine să 
conlucrăm şi să ne ajutăm reciproc.”

Olga Bordeianu: „Eu propun ca după fiecare misiune de audit să vă prezentăm 
un raport.”

L. Vasilache: „Da, ar fi foarte bine.”
V. Ţapeş: „Eu nu văd mare deosebire între Raportul de activitate şi 

Descrierea activităţilor Serviciului audit intern. Al doilea este doar un pic mai 
desfăşurat. Dumneavoastră spuneţi că este normal să fie un termen şi eu sunt de 
acord cu aceasta. Dar atunci când solicitaţi nişte informaţii, în luna august de 
exemplu, şi încă nu aveţi răspunsuri şi rezultate, eu am semne de întrebare aproape 
la fiecare punct şi eu nu voi vota astăzi pentru acest raport. Voi solicita informaţie 
cu privire la răspunsurile primite, rezultatele controlului efectuat de Serviciului 
audit intern şi măsurile luate.”

I-.. Derenji: „Noi avem fişa de urmărire a implementării recomandărilor. 
Recomandările făcute pe parcursul anului 2017 vor fi urmărite pe parcursul anului
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2018. Avem elaborat registrul recomandărilor făcute în anul 2016. Din 55 de 
recomandări, 35 au fost implementate.”

L. Călugăru: „Vă recomand să examinaţi rapoartele Serviciului audit intern 
din anii trecuţi şi pe viitor să elaboraţi un raport mai detaliat.”

L. Gurez: „Noi nu punem la îndoială efortul depus, cu siguranţă se lucrează 
foarte mult, dar ca să apreciem la justa valoare efortul dumneavoastră, noi trebuie 
să vedem ce s-a schimbat, să vedem rezultatele. Eu propun ca la fiecare trei luni să 
fie prezentat un raport comparativ cu perioada similară a anului trecut.”

L. Călugăru: „Propun ca Serviciul audit intern să prezinte în una din şedinţele 
ulterioare o variantă completată a raportului, care să includă informaţie cu privire 
la rezultatele/efectele recomandărilor.”

Toţi membrii CO au susţinut propunerea dnei L. Călugăru.

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

1. Se ia act de Raportul de activitate al Serviciului audit intern pe anul 2017.
2. Consiliul de Observatori recomandă conducerii IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” să prezinte în una din şedinţele ulterioare o variantă 
completată a raportului, care să includă informaţie cu privire la 
rezultatele/efectele recomandărilor.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.
S-a votat: „PRO” - 9 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, L. Gurez,

S. Nistor, V. Ţapeş, M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 2 - Monitorizarea emisiunii televizate 
„Bună dimineaţa ” pe perioada 12-16 februarie 2018.

L. Vasilache: „Data trecută, când am monitorizat emisiunea „Bună 
dimineaţa”, ne-aţi promis că veţi veni cu un concept nou. Aş vrea să ştiu ce 
schimbări au fost făcute în urma recomandărilor CO.”

Gutiera Prodan: „S-a ţinut cont de recomandările făcute atunci. Din păcate, 
problemele tehnice de la Televiziune aşa şi au rămas. O emisiune bună se face şi 
cu oameni buni, şi cu tehnică. Acum sunt foarte puţini oameni care lucrează la 
această emisiune.”

L. Gurez: „Emisiunea are o audienţă foarte bună. Desigur sunt multe 
probleme, dar la emisiunile în direct şi cu o durată de aproape două ore este absolut 
firesc acest lucru. Nu putem cere „minuni” de la un băiat tânăr, care încă nu 
dispune de o experienţă vastă in acest domeniu. Eu nu am obiecţii faţă de 
prezentator, eu am observat alte probleme. Primul lucru: genericul este de vară.
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Altă problemă ar fi faptul că în cadrul emisiunilor prezentaţi reportaje pe
A.

diferite teme, aceste reportaje fiind preluate din internet. întrebarea mea este: cine 
este autorul? Nu este indicată nici o sursă. Sursa este obligatorie.”

A

S. Nistor: „Mie mi se par stranii aceste „apariţii”. In general, de la un program 
de dimineaţă aştepţi diferite video interesante, reportaje din viaţă. Sunt foarte multe 
video preluate din internet şi fară indicarea sursei. Emisiunea arată sărac la ecran în 
ceea ce priveşte reportajele proprii. Altă problemă este că prea multă atenţie se 
atrage la calendarul zilei, numerologie, horoscop.

Părerea mea este că ar fi mai bine să fie doi prezentatori şi să fie mai 
interactiv.”

E. Stratan: „Până nu demult am avut doar un singur grafician. Acum avem 
mai mulţi şi se lucrează la un nou generic.”

L. Călugăru: „Cine e răspunzător de pagina de Facebook a emisiunii?”
G. Prodan: „Producătorii.”
L. Călugăru: „Dacă deschidem pagina de Facebook a emisiunii Bună 

dimineaţa, apare o emisiune pe lună. Ultima emisiune de pe pagină este cea din 29 
ianuarie.”

Membrii CO au atenţionat conducerea Companiei despre problemele tehnice 
întâmpinate la accesarea emisiunilor pe www.trm.md.

N. Spătaru: „Această emisiune este una bună, cu o audienţă mare, care 
încearcă să acopere aproape toate domeniile (cultură, educaţie, divertisment ş.a.) şi 
ar trebui să investim mai mult în ea. Să depunem eforturi pentru a o îmbunătăţi.”

L. Vasilache: „Se simte că această emisiune nu mai este realizată cu 
entuziasm.”

V. Ţapeş: „Cred că ar trebui făcută o selecţie mai riguroasă a invitaţilor la
A

emisiune. In acest sens, s-ar putea conlucra cu uniunile de creaţie.”
L. Vasilache: „Atâta timp cât vor fi aceleaşi salarii pentru o emisiune bună, 

cât şi pentru una mai puţin bună, situaţia nu se va schimba.”
E. Stratan: „Eu îmi asum responsabilitatea să schimbăm lucrurile la Bună 

dimineaţa''’
L. Gurez: „Doamna Stratan, noi putem stabili acum un termen pentru a reveni 

la acest subiect şi dumneavoastră să ne spuneţi ce aţi reuşit să faceţi?”
E. Stratan: „Propun să discutăm în luna septembrie.”
L. Călugăru: „E un termen prea mare.”
După mai multe dezbateri, membrii CO au decis ca în luna mai să revină la 

acest subiect, iar Directorul TV să prezinte modificările şi strategiile care ar duce 
la îmbunătăţirea emisiunii Bună dimineaţa.

http://www.trm.md


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

1. Se ia act de Monitorizarea emisiunii televizate „Bună dimineaţa” pe  
perioada 12-16 februarie 2018.

2. Consiliul de Observatori va reveni la acest subiect în luna mai 2018.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

S-a votat: „PRO” - 9 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, L. Gurez, S. Nistor,
V. Ţapeş, M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Diverse.
Preşedintele Companiei, dna Olga Bordeianu, a solicitat membrilor CO să 

desemneze câţiva membri pentru a participa la şedinţele de lucru ale Comisiei de 
examinare şi determinare a inutilizabilităţii mijloacelor fixe.

Au fost propuse candidaturile dnei Marina Ţurcan şi dlui Vitalie Ţapeş.
Toţi membrii CO au fost de acord ca dna Marina Ţurcan şi dl Vitalie Ţapeş să 

participe la şedinţele de lucru ale Comisiei de examinare şi determinare a 
inutilizabilităţii mijloacelor fixe.

Durata şedinţei: 15:00-17:30

Au semnat:
Preşedintele
Consiliului de Observatori 

Secretarul
Consiliului de Observatori

Nicolae SPATARU

Emmanuela CERNEI


