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PROCES VERBAL 

Nr. 17 din 17.06.2016 

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, 

GROZAVU Peru, CĂLUGĂRU Larisa 

 

Invitați: 
Mircea Surdu – director Moldova 1. 

 

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 lipsește motivat și domnul Spătaru întârzie, 

respectiv a propus începerea şedinţei CO. 

S-a votat începerea şedinţei, ora 15:00: „PRO” – 7 voturi  (D.Deleu; 

L.Vasilache; V.Țapeș; S.Nistor; L.Călugăru; M.Țurcan; P.Grozavu) 

 

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

cerut scuze pentru incomoditatea creată prin contramandarea ședinței de joi, 16 iunie 

2016 pentru ziua de vineri, 17 iunie 2016, și a mulțumit colegilor, membrilor CO pentru 

că au acceptat ziua de vineri ca zi de ședință, inclusiv a menționat că este îmbucurător 

faptul că participă dna Marina Țurcan, deoarece în ședința din joi nu ar fi putut asista. 

Dna Vasilache și dna Călugăru au manifestat Președintelui CO nemulțumirea de 

faptul că ședința CO a fost contramandată și au menționat că nu există scuze pentru astfel 

de situații. Președintele CO a explicat că motivul contramandării a fost deplasarea în 

teritoriu de la serviciul de bază, deoarece spre deosebire de doamne este angajată în 

câmpul muncii și are obligații contractuale, iar despre necesitatea deplasării a aflat doar 

la ora 08.00 în aceași zi. Astfel a considerat că ar putea sosi cu întârziere la ședință, ceea 

ce este inacceptabil, deoarece punctualitatea este unul din principiile de bază de care se 

ține în activitatea ei, astfel pentru a nu face colegii, membrii CO să o aștepte, a anunțat la 

08.00 Secretarul CO despre acest fapt și l-a rugat să telefoneze fiecare membru CO în 

parte pentru a afla opinia lui și pentru a decide dacă va fi sau nu ședința pe 17 iunie 2016 

sau a numi o altă zi care convine membrilor CO. În același timp, Regulamentul CO a fost 

modificat în așa fel, încât membrii CO chiar și în lipsa Președintelui CO se pot întruni și 

desfășura ședința, de aceea nu înțelege nemulțumirea manifestată, dar înțelege că 

membrii au dat acceptul dacă toți sunt prezenți, cu excepția celor care sunt peste hotarele 

țării, fapt pentru care le-a mulțumit din suflet. 

Doamna Vasilache a propus amânarea examinării subiectului nr.1 din ordinea de zi 

pentru o altă ședință, deoarece din cauza contramandării datei ședinței nu sunt prezenți 

reprezentanții Moldova 1. 

Preşedintele CO a menționat că personal nu a invitat reprezentanții de la ”Moldova 

1”, doar cunoștea că va veni directorul TV dnul Surdu cu întârziere. Între timp consideră 
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că este posibilă începerea discuțiilor pe marginea monitorizării emisiunii ”Moldova în 

direct”, chiar în pofida faptului că membrii CO trebuiau să transmită Secretarului CO 

notițele și recomandările în formă scrisă, pe care ulterior să le anexeze la procesul verbal, 

dar Secretarul nu a primit vreun mesaj în scris. 

Dnul Surdu a sosit la 14.40.  

Membrii CO și dnul Surdu au susținut poziția dnei Vasilache și au solicitat ca la 

discutarea acestui subiect să participe producătorii și realizatorii emisiunii ”Moldova în 

direct”. 

Președintele CO a supus votului propunerea dnei Vasilache de examinare a 

subiectului nr.1 din ordinea de zi pentru o altă ședință. 

S-a votat: 

„PRO” – 6 voturi  (L.Vasilache; V.Țapeș; S.Nistor; L.Călugăru; M.Țurcan; 

P.Grozavu) 

„CONTRA” – 1 vot (D.Deleu). 

Domnul Spătaru a venit la ora 15:41. 

 

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania a amintit că în ședința din 

10 iunie 2016, CO a adoptat Hotărârea Nr. 55 prin care în pct. 3 a însărcinat ”Președintele 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” reia negocierile cu agentul economic SC „Valhrus” 

SRL în cadrul cărora Consiliului de Observatori va fi reprezentat de dna Larisa Călugăru, 

iar rezultatul negocierilor va fi examinat în următoarea ședință a Consiliului de 

Observatori”. Respectiv a întrebat dacă dna Călugăru are vreo informație pe care ar vrea 

s-o relateze la acest subiect. Dna Călugăru a spus că este pregătită. 

În acest sens, dnul Țapeș a menționat că s-a deplasat cu reprezentanții IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” la mai multe pensiuni din or. Vadul lui Vodă, pentru a găsi o 

modalitate de a organiza odihna salariaților în condițiile conservării bazei de odihnă ”Unda”. 

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

propus Ordinea de zi cu următoarele subiecte: 

1. Informarea Consiliului de Observatori, de către membrul CO, doamna 

Călugăru, cu privire la sesizarea SC „Valhrus” SRL. 

2. Informarea Consiliului de Observatori, de către membrul CO, domnul Țapeș, cu 

privire la posibilitățile de organizare a odihnei pentru salariații IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” în sezonul estival 2016, în condițiile conservării bazei de odihnă 

„UNDA”. 

3. Diverse. 

S-a votat: 

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

M.Țurcan; P.Grozavu; N.Spătaru) 

 

   Subiectul Nr. 1 – Informarea Consiliului de Observatori, de către membrul CO, 

doamna Călugăru, cu privire la sesizarea SC „Valhrus” SRL. 

Doamna Călugăru a relatat succint despre cele observate în spațiul pe care SC 

„Valhrus” SRL îl deține în locațiune. Membra CO a menționat că ospătăria se află într-o 

stare bună. Bufetul cantinei nu are încălzire termică. Podul ospătăriei este deteriorat din 

cauza umezelei. O parte din reparații au fost efectuate de către directorul SC „Valhrus” 
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SRL, însă mai e mult de lucru la acest capitol și din partea IPNA Compania „Teleradio-

Moldova”. Condițiile pentru luarea mesii sunt decente. Prețurile sunt accesibile. 

Mâncarea este gustoasă. Din cauza tarifelor mari pentru locațiune, firma se află în impas 

financiar. Dna Călugăru a menționat că i-a fost greu de una singură să facă această 

investigație și ar vrea ca încă un membru CO să o susțină. 

Luînd în considerație cele relatate de către doamna Călugăru, doamna Vasilache a 

propus crearea unei comisii specializate care din numele CO să examineze situația în care 

se află SC „Valhrus” SRL și să găsească soluții de menținere a acestui locatar, în care vor 

fi incluse următoarele persoane:  

1. din partea Consiliului de Observatori – domnul Petru Grozavu și doamna 

Larisa Călugăru;  

2. din partea Comitetului Sindical – domnul Vasile Ernu; 

3. din partea IPNA Compania „Teleradio-Moldova” – domnul Constantin Vulpe, 

domnul Buțu Victor, doamna Natalia Novac și domnul Petru Sinica.  

 

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

totalizat propunerile și le-a supus votului: 

1. Se creează Comisia, care va examina situația în care se află SC „Valhrus” SRL 

și va găsi soluții de menținere a acestui locatar, în următoarea componență: 

1. Petru Grozavu, membru al Consiliului de Observatori. 

2. Larisa Călugăru, membru al Consiliului de Observatori. 

3. Vasile Ernu, membru al Comitetului Sindical. 

4. Petru Sinica, șef serviciu resurse umane IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

5. Constantin Vulpe, șef serviciu dezvoltare strategică al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova”. 

6. Victor Buțu, șef serviciu juridic al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

7. Natalia Novac, șef serviciu audit intern al IPNA Compania „Teleradio-

Moldova”. 

2. Președintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va oferi comisiei toată 

informația cu referire la activitatea SC „Valhrus” SRL. 

3. Membrii CO, Petru Grozavu și Larisa Călugăru informează Consiliul de 

Observatori despre rezultatele activității comisiei până la data de 1 iulie 2016. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

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

S.Nistor; L.Călugăru; M.Țurcan; P.Grozavu) 

 

   Subiectul Nr. 2 – Informarea Consiliului de Observatori, de către membrul CO, 

domnul Țapeș, despre posibilitățile de organizare a odihnei pentru salariații IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” în sezonul estival 2016, în condițiile conservării bazei de 

odihnă „UNDA”. 

   Domnul Țapeș a relatat succint despre posibilitățile de organizare a odihnii pentru 

salariații IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în sezonul estival 2016, în condițiile 

conservării bazei de odihnă „UNDA”. 

   Domnul Țapeș a menționat că a vizitat baza de odihnă de cîteva ori, împreună cu 

reprezentanții Companiei. S-a constatat că vizitatori (clienți) sunt foarte puțini și foarte 
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rar. Starea bazei de odihnă este una relativ bună.  

   Comitetul Sindical a anunțat că va prezenta până la 1 iulie 2016 un raport cu 

privire la numărul de salariați care doresc să-și petreacă sezonul estival la baza de odihnă 

din or. Vadul lui Vodă. 

 

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

supus votului: 

1. În scopul organizării odihnei salariaților IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

în perioada estivală 2016, Președintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va prezenta 

Consiliului de Observatori în scris până la data de 1 iulie 2016, 5 (cinci) oferte la pensiunile 

din or. Vadul lui Vodă și numărul de angajați care doresc și planifică să se odihnească în luna 

iulie și în luna august 2016.  

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

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

S.Nistor; L.Călugăru; M.Țurcan; P.Grozavu) 

 

La finalul şedinţei Preşedintele CO a supus votului data următoarei şedinţe – 28 

iunie 2016 ora 15:00: 

1. Implementarea Caietului de Sarcini (planul financiar) în trimestrul I al anului 

2016. 

2. 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.Călugăru; M.Țurcan; P.Grozavu) 

 

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.Călugăru; M.Țurcan; P.Grozavu) 

 

Durata şedinţei: 15:00-18.00. 
 

Au semnat: 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                      Doina DELEU 

 

Secretarul 

Consiliului de Observatori                                         Dumitru PULBERE 


