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PROCES VERBAL 

Nr. 16 din 10.06.2016 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

 

Au fost prezenți 

membrii Consiliului de Observatori: DELEU Doina, ȚAPEȘ Vitalie, 

VASILACHE Ludmila, SPĂTARU Nicolae, ȚURCAN Marina, NISTOR Stela, 

GUREZ Lilia, CĂLUGĂRU Larisa 

 

Invitați: 
Olga Bordeianu – Președinte al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”; 

Victor Buțu – șeful serviciului juridic; 

Petru Sinica – șeful secției resurse umane; 

Miroslav Doru – director tehnic. 

 

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a 

constatat, conform pct. 16 din Regulamentul CO, ca fiind deliberativă şedinţa CO cu 

prezenţa a 7 membri CO, doamna Gurez întârzie, respectiv a propus începerea şedinţei 

CO. 

S-a votat începerea şedinţei, ora 14:00: „PRO” – 7 voturi  (D.Deleu; 

L.Vasilache; N.Spătaru; V.Țapeș; S.Nistor; M.Țurcan; L.Călugăru) 
 

 Doamna Deleu a menționat că Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a 

adus la cunoștință faptul că venituri din granturi și proiecte pentru anul 2015 nu au fost, iar 

pentru 2016 încă nu a fost aplicat la vreun proiect, prin urmare a propus excluderea acestui 

subiect din ordinea de zi. 

  Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a 

supus votului Ordinea de zi cu următoarele subiecte: 

1. Examinarea sesizărilor parvenite în adresa Consiliului de Observatori. 

2. Raport informativ cu privire la spațiile disponibile pentru locațiune la IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova”. 

S-a votat: 

„PRO” – 7 voturi  (D.Deleu; L.Vasilache; N.Spătaru; V.Țapeș; S.Nistor; 

M.Țurcan; L.Călugăru) 

 

Doamna Gurez a venit la ora 14:20 

 Domnul Grozavu a lipsit.  

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Doina Deleu a propus organizarea ședinței în modul următor: raportorul subiectului se 

expune în termen de până la 15 minute, urmează etapa ”Întrebări și dezbateri” care 

durează 20 minute, cu posibilitatea de prelungire a timpului după necesitate. Membrii CO 

se vor respecta reciproc, înaintând întrebări pe rând la ridicarea mâinii și ascultând fără a 

dezbate vorbitorul.   

În același timp, a dat citire cap. V din Regulamentul CO ”Procedura de votare în 
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cadrul ședințelor CO”, în special pct. 22: ”Votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii 

(…). Înainte de votare Preşedintele formulează clar problema ce se pune la vot. 

Secretarul şedinţei număra voturile şi le înscrie în procesul-verbal, iar Preşedintele 

anunţă rezultatele votării.” Și a amintit despre necesitatea respectării pct. 30 din 

Regulament, cităm: ”În timpul votării membrii Consiliului de Observatori nu pot lua 

cuvântul şi nu sunt acceptate nici un fel de comentarii”. 

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

Doina Deleu a supus votului propunerea de organizare: raportorului se oferă 15 min, 

pentru întrebări și dezbateri se acorda 20 min cu posibilitatea de prelungire a timpului, 

membrii CO ridică mâna pentru ca președintele CO să le oferire cuvânt, pentru ca să 

formuleze întrebări, votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii, iar în timpul votării 

membrii Consiliului de Observatori nu pot lua cuvântul şi nu sunt acceptate nici un fel 

de comentarii. 

S-a votat: 

„PRO” – 7 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; N.Spătaru; V.Țapeș; S.Nistor; 

M.Țurcan; L.Călugăru) 

 

Subiectul Nr. 1 – Examinarea sesizărilor parvenite în adresa Consiliului de 

Observatori. 

Președintele CO a oferit cuvânt secretarului CO care a informat membrii CO că la 

data de 05.05.2016 în adresa Consiliului de Observatori a parvenit cererea din partea SC 

„Valhrus” SRL cu privire la spațiul pe care agentul economic care îl deține în chirie. La 

data de 03.06.2016, în adresa CO a parvenit solicitarea doamnei Cornelia Stefoglu cu 

privire la eliberarea copiilor autentice ale Hotărârii CO nr. 7 din 21.01.2016, inclusiv și a 

anexelor. 

Doamna Deleu a menționat că CO asigura în activitatea sa principiul transparenței, 

toate hotărârile sunt publice, fiind plasate pe www.trm.md, dar la solicitarea 

petiționarului poate elibera actele solicitate în copii autentificate, astfel a propus 

eliberarea informației solicitate dnei Stefoglu. 

Domnul Sinica, șeful secției resurse umane, a solicitat Președintele CO dreptul de a 

lua cuvânt și a menționat că are poziția diametral opusă, adică de a nu elibera aceste acte, 

deoarece dnei Stefoglu i s-au eliberat de mai multe ori toate actele necesare, la lichidarea 

funcției i s-a propus una echivalentă și ca obligații și ca motivare financiară, iar dna nu a 

acceptat-o.   

Președintele CO a supus votului propunerea de a aproba eliberarea actele solicitate 

dnei Stefoglo în copii autentificate. 

S-a votat: 

„PRO” – 7 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; N.Spătaru; V.Țapeș; S.Nistor; 

M.Țurcan; L.Călugăru) 

 

 Pentru examinarea sesizării SC „Valhrus” SRL, Președintele CO a oferit cuvânt  

Președintelui IPNA Teleradio-Moldova și șefului serviciului juridic, care au expus succint 

propunerile cu privire la solicitarea SC „Valhrus” SRL: 

1. Reieşind din interesul economic al Companiei, se transmite spre semnare SC 

„Valhrus” SRL noul contract de locaţiune aprobat prin Hotărîrea Consiliului de 

http://www.trm.md/
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Observatori nr. nr.16 din 29.01.2016 cu spaţiul curent deţinut de locatar. Această opţiune 

nu a fost susţinută de către administratorul SRL „Valhrus” pe motivul dificultăţilor 

financiare pe care pretinde că le întâmpină. În acest sens nu au fost prezentate de către 

SRL „Valhrus” careva date contabile plauzibile (rapoarte financiare etc.). Cert este că 

locatarul curent înregistrează datorii la plata locaţiunii.  

2. Se transmite spre semnare SC „Valhrus” SRL noul contract de locaţiune 

aprobat prin Hotărârea Consiliului de Observatori nr. nr.16 din 29.01.2016 cu micşorarea 

spaţiului transmis în locaţiune, şi anume sala de deservire adiacentă bucătăriei cu 

suprafaţa de 247m² se restituie de către locatar Companiei, în rest suprafeţele se menţin, 

conform actualului contract de locaţiune. Opţiunea respectivă a fost susţinută de către 

administratorul SRL „Valhrus”, însă nu a fost binevenită de sindicat, care a motivat că în 

aşa mod se înrăutăţesc condiţiile salariaţilor. În cazul implementării curentei opţiuni, sala 

de deservire va fi separată printr-o barieră (uşă etc.) de bucătărie şi restul spaţiilor. Sala 

de deservire va fi deschisă pentru a fi accesibilă salariaţilor care vor dori să ia masa, însă 

nu va fi accesibilă locatarului SRL „Valhrus”. 

3. Opţiunea este similară cu cea indicată în punctul 2, însă, suplimentar poate fi 

examinată posibilitatea extinderii suprafeţei de 84,37 m² din holul Televiziunii pînă la 

intrarea în hol. Opţiunea respectivă a fost binevenită de sindicat, iar administratorul SRL 

„Valhrus” şi-a manifestat voinţa de a negocia condiţiile eventualei transmiteri în 

locaţiune a spaţiului suplimentar.   

 

 Dna Bordeianu a menționat că agentul economic nu a venit cu vreo propunere, 

toate acestea au fost analizate și înaintate de către salariații IPNA ”Teleradio-Moldova„, 

astfel consideră că agentul economic nu știe ce dorește, în afară de faptul că vrea să 

dețină întreg spațiul arendat și să achite doar jumătate din prețul lui real.  

Președintele CO a solicitat proiectul spațiului luat în locațiune de acest agent 

economic și a rugat directorul tehnic să explice ce și unde se află. În lipsa acestor 

comentarii, președintele CO a considerat că este necesar de a lua o pauză de cel puțin o 

săptămână în care directorul tehnic să prezinte planul spațiilor deținute în locațiune de 

SRL „Valhrus”, să fie reluate negocierile cu agentul economic pentru a înțelege care sunt 

intențiile lui, din partea CO la negocieri va participa dna Călugăru, iar rezultatele lor vor 

fi discutate în următoarea ședință CO. 

S-a votat: 

„PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; N.Spătaru; V.Țapeș; S.Nistor; 

M.Țurcan; L.Călugăru; L.Gurez) 

 

Subiectul Nr. 2 – Raport informativ cu privire la spațiile disponibile pentru 

locațiune la IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

Doamna Olga Bordeianu, a prezentat succint Raportul informativ cu privire la 

spațiile disponibile pentru locațiune la IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

La întrebările formulate de membrii CO, dna Bordeianu a răspuns că informația 

despre spațiile disponibile pentru locațiune a fost transmisă, prin scrisori oficiale, în 

adresa mai multor agenți economici și instituții de stat, actualmente sunt așteptate 

răspunsuri. 

La întrebarea președintelui CO dacă dnul Țapeș este mulțumit de informația 
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prezentată la solicitarea dlui, dnul Țapeș a răspuns că este mulțumit de calitatea 

raportului. 

Prin urmare președintele CO a propus să se ia act de info prezentată și a întrebat 

dacă mai sunt alte propuneri. Propuneri nu au parvenit. 

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a 

supus votului: 

1. Se ia act de Raportul informativ cu privire la spațiile disponibile pentru 

locațiune la IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (se anexează). 

2. Președintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” prezintă la începutul lunii 

iulie 2016 Raportul cu privire la lucrările de reparație efectuate în perioada 2010 – 2015 

separat pentru Casa Radio și clădirea Televiziunii. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în momentul adoptării. 

     S-a votat: „PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; N.Spătaru; V.Țapeș; 

S.Nistor; L.Gurez; M.Țurcan; L.Călugăru) 

 

Doamna Călugăru a anunțat membrii CO despre faptul că a aflat precum că la Casa 

Radio au fost demontate toate caloriferele de la etajele care au fost închise, respectiv 

solicită răspuns la întrebarea cine a dispus acest fapt și unde se află acum aceste 

calorifere. În același timp a solicitat să fie prezentată informația despre agentul economic 

care activitatea căruia constituie spălătoria auto, la ce etapă sunt litigiile cu acesta și ce 

urmează să efectueze Compania în acest semn. 

Domnul Sinica a propus ca să fie creată o comisie specială cu un reprezentant de la 

Inspecția în construcții pentru a evalua toate clădirile de pe teritoriul Companiei și a 

solicita statului să scoată de la balanța Companiei acele spații care nu corespund 

criteriilor de a fi numite imobile. 

La finalul şedinţei Preşedintele CO a supus votului data următoarei şedinţe – 16 

iunie 2016 ora 15:00, cu un singur subiect: 

1. Monitorizarea emisiunii „Moldova în Direct” pentru luna mai 2016. 

 S-a votat: „PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; N.Spătaru; V.Țapeș; 

S.Nistor; L.Gurez; M.Țurcan; L.Călugăru) 
 

Preşedintele CO a constatat epuizarea subiectelor și a supus votului încheierea 

şedinței Consiliului de Observatori al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”. 

„PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; N.Spătaru; V.Țapeș; S.Nistor; 

L.Gurez; M.Țurcan; L.Călugăru) 

 

Durata şedinţei: 14:00-16.00. 
 

Au semnat: 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                      Doina DELEU 

 

Secretarul 

Consiliului de Observatori                                         Dumitru PULBERE 


