
 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

nr. 36 din 11.12.2018 

 

Au participat membrii Consiliului de Observatori:  

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

Veaceslav VLAD, Ludmila VASILACHE, Alexandru VASILACHI. 

 

Invitați/asistenți: 

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

Svetlana Cojocaru, director Departament multimedia. 

 

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, Stela NISTOR, Ludmila VASILACHE, Veaceslav VLAD, Alexandru 

VASILACHI). 

 

 

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

următoarea ordine de zi: 

 

1. Monitorizarea emisiunii „Matinal național” de la postul Radio Moldova. 

2. Informații privind noul portal al Companiei „TELERADIO–MOLDOVA”. 

3. Diverse. 

 

 

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

Vitalie ȚAPEȘ, Stela NISTOR, Ludmila VASILACHE, Veaceslav VLAD, Alexandru 

VASILACHI). 

 
 

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 1- Monitorizarea emisiunii „Matinal 

național” de la postul Radio Moldova. 

Nicolae SPĂTARU-  Vreau să menționez că emisiunile monitorizate sunt bune, și 

muzica care se dă pe post la fel este la nivel. În cele două emisiuni pe  care le-am 



 

 

privit, nu am auzit muzică care m-a deranjat, în fond au fost melodii foarte 

frumoase, și le-am ascultat cu plăcere. Dar aș vrea să mai atrageți atenția la 

maxima zilei, nici o dată nu se spune cui aparține maxima, eu cred că ar fi bine să 

menționați în fiecare emisiune despre autorul acesteia. În rest am rămas plăcut 

uimit de aceste emisiune. 

 

Lilia GUREZ- Părerea mea este că persistă foarte multă muzică în aceste emisiuni. 

M-a deranjat și faptul că chiar dacă se numește emisiunea „Matinal național” sunt 

date multe știri externe și respectiv am avut impresia precum că emisiunea sar 

numi „Matinal internațional”.  

        

        Stela NISTOR- Sunt de acord cu Lilia GUREZ despre faptul că persistă foarte 

multă muzică în aceste emisiuni, de parcă ar  fi un program muzical. Dar totuși dacă dați 

muzică, ar fi bine să fie mai diferită, nu doar hituri, ci și muzică populară, clasică. Eu 

înțeleg că menirea acestei emisiuni e să aducă ascultătorilor buna dispoziția, dar după 

părerea mea emisiunea trebuie să fie mai diverse. 

      

 

                      Președintele Consiliului de Observatori a supus votului următoarea   

 

                       

                                                     HOTĂRÂRE:  

 

1. Se ia act de Monitorizarea emisiunii „Matinal național” de la postul Radio 

Moldova. 

2. Co recomandă ca muzica dată la emisiunea „Matinal național” să fie mai diverse 

și mai dozată. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptări. 

 

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

Vitalie ȚAPEȘ, Stela NISTOR, Ludmila VASILACHE, Veaceslav VLAD, Alexandru 

VASILACHI). 

 

 

                            

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 2-  Informații privind noul portal al 

Companiei „TELERADIO–MOLDOVA”. 

 

Svetlana Cojocaru, director Departament multimedia a prezentat informații privind 

noul portal al Companiei „TELERADIO–MOLDOVA”  și anume varianta Beta. 



 

 

Portalul web este deocamdată la nivel de test, migrat pe server dar se lucrează la 

anumite ajustări, si paginile rămase despre Companie, telefilm si centrul de 

instruire continua.  Până în prezent au fost elaborate și completate cu informație si 

traduse in limbile engleza si rusă. Toate informațiile ce țin de pagina de start, 

paginile celor cinci canale de tv si radio, ce conțin alte sub meniuri  despre noi, 

emisiuni, campanii, evenimente speciale. A fost elaborată si pagina știri . Timp de 

o luna de zile au fost încărcate concomitent știrile si pe pagina web nou, dar si pe 

cel prezent. 

 

 

 

   

                   Președintele Consiliului de Observatori a supus votului următoarea                                               

                                                         

                                                          HOTĂRÂRE: 

1. Se ia act de informarea privind noul portal al Companiei „TELERADIO–

MOLDOVA”. 

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, Ludmila VASILACHE, Veaceslav VLAD, 

Alexandru VASILACHI). 

 

 

         

 

Durata şedinţei: 15:00 -17:00 

 

 


