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PROCES VERBAL 
Nr.110 din 01.09.2011 

al şedinţei Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a 
Audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova” 

 
Au fost prezenţi 

membrii Consiliului de Observatori: Eugeniu RÎBCA, Viorica BOGATU 
(CUCEREANU), Raisa LOZINSCHI-HADEI, Aurelia PERU-BA LAN, Vitalie 
ŢAPEŞ, Viorica MEŞINĂ-PRODAN. 
 

Au asistat: 
C.Marin – Preşedintele Companiei, A.Dorogan – Directorul radiodifuziunii, 
A.Sîrbu – Directorul televiziunii, E.Josanu – vicedirector TV, D.Ţurcanu – şef al 
Direcţiei monitorizare, relaţii cu publicul şi internaţionale, T.Vlas – şefa Direcţiei 
programare, coordonare şi emisie TV, N.Baltean – contabil-şef, T.Stelea – şefa 
Serviciului economic, V.Cojocaru – directorul Departamentului publicitate şi 
marketing, V.Pasecinic, A.Ţîrdea – reprezentanţii Î.M. „GALISA-LUX” S.R.L.,   
O.Roşca – Media Program asistant OSCE. 
 

Ordinea de zi publicată: 
1. Raportul privind activitatea IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în prima 

jumătate a anului 2011. 
2. Grila de emisie a serviciului de programe „Moldova 1”. 
3. Diverse. 

 
S-a votat începerea şedinţei. 
“Pentru” – unanim (5 voturi – V.Meşină-Prodan a întârziat câteva minute). 
 
S-a propus aprobarea Ordinii de zi cu următoarele modificări: 

1. Alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 01 septembrie 
2011. 

2. Grila de emisie a serviciului de programe „Moldova 1”. 
3. Raportul privind activitatea IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în prima 

jumătate a anului 2011. 
4. Diverse. 

S-a votat: “Pentru” – unanim (5 voturi). 
 

1. Alegerea secretarului şedinţei CO din 01 septembrie 2011. 
Dna R.Lozinschi-Hadei a propus candidatura dnei V.Bogatu la funcţia de 

secretar al şedinţei. 
S-a votat: “Pentru” – unanim (5 voturi). 

 
2. Grila de emisie a serviciului de programe „Moldova 1”. 
a) Reprezentanţii Î.M. „GALISA-LUX” S.R.L. au relatat despre intenţia de a 

realiza o emisiune de divertisment „Euro Bingo” la TV Moldova 1, cu difuzare în 



 

Preşedintele CO __________                      LŞ           Secretarul şedinţei CO ________________ 
 

2 

orele de maximă audienţă în ziua de duminică. Membrii CO au adresat întrebări de 
precizare şi au împuternicit Preşedintele Companiei cu dreptul să iniţieze negocieri 
şi să semneze contractul cu Î.M. „GALISA-LUX” S.R.L. privind realizarea 
programului. Adiţional, Preşedintele CO a menţionat că contractul va intra în 
vigoare după aprobarea acestuia de către Consiliul de Observatori şi modificarea 
Grilei de emisie a serviciului de programe „Moldova 1” . 

S-a votat: “Pentru” – unanim (6 voturi). 
 

b) După relatarea dnei A.Sîrbu despre modificările operate în grila de emisie 
înaintată spre aprobare, membrii CO au adresat întrebări responsabililor de 
elaborarea grilei. S-a menţionat că grila nu corespunde aşteptărilor majorităţii 
membrilor CO. Preşedintele CO a supus votului aprobarea grilei de emisie. 

S-a votat: “Pentru” – 3 voturi (Eu.Rîbca, V.Meşină-Prodan,  
                                                   R.Lozinschi-Hadei). 

                       „Împotriva” – 3 voturi (V.Ţapeş, A.Peru-Balan, V.Bogatu). 
 

După unele discuţii, s-a supus votului revenirea la chestiunea votată anterior. 
S-a votat: “Pentru” – 3 voturi (Eu.Rîbca, V.Meşină-Prodan,                                                      
                                                 V.Bogatu).  

(R.Lozinschi-Hadei a plecat). 
 

Preşedintele CO a propus aprobarea grilei în varianta înaintată, cu menţiunea 
de a fi valabilă până la 01 octombrie 2011. 

S-a votat: “Pentru” – 3 voturi (Eu.Rîbca, V.Meşină-Prodan, V.Bogatu). 
 

3. Raportul privind activitatea IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în 
prima jumătate a anului 2011. 

Membrii CO au adresat întrebări administraţiei pe marginea realizărilor şi 
nereuşitelor menţionate în cadrul raportului. Preşedintele CO a supus votului 
aprobarea Raportului de activitate al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 
pentru primul semestru al anului 2011. 

S-a votat: “Pentru” – unanim (5 voturi). 
 

 
Durata şedinţei: 16:00-19:40 

 

Au semnat: 
1. Eugeniu RÎBCA    __________ Preşedintele Consiliului de Observatori 
2. Viorica BOGATU   _________ Secretarul şedinţei Consiliului de Observatori 
3. Aurelia PERU-BALAN ____________ 
4. Vitalie ŢAPEŞ ___________________ 
5. Raisa LOZINSCHI-HADEI _________ 
6. Viorica MEŞINĂ-PRODAN ____________ 


