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PROCES VERBAL 

Nr. 20 din 18.07.2016 

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, GUREZ Lilia, NISTOR Stela, 

GROZAVU Petru, CĂLUGĂRU Larisa, ȚURCAN Marina  

 

Invitați: 
Olga Bordeianu, președinta Companiei IPNA „Teleradio-Moldova” 

Mircea Surdu – director Moldova 1. 

Petru Sinica - șef resurse umane IPNA „Teleradio-Moldova” 

Natalia Novac - șef serviciul audit IPNA „Teleradio-Moldova” 

Victor Buțu - șef serviciul juridic IPNA „Teleradio-Moldova” 

Șefi de direcții și colaboratori ai Companiei 

 

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, dnul Grozavu și dna Nistor au anunțat că întârzie, prin urmare a 

propus începerea şedinţei CO. 

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

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

 

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

Ordinea de zi care a fost plasată pe web și a menționat că unii colegi au propus ca 

subiectele să fie discutate în următoarea ordine: 

1. Analiza rezultatelor de audiență ale postului de televiziune „Moldova 1” pentru 6 

luni ale anului 2016. 

2. Draft-ul contractului locațiune cu SC „Valhrus” SRL la toate condițiile, conform 

Notei Informative a Comisiei din 25 iunie 2016. 

S-a votat: 

„PRO” – 7 voturi  (D.Deleu; L.Vasilache; V.Țapeș; M.Țurcan; 

L.Călugăru;L.Gurez; N. Spătaru) 

Dna Vasilache a menționat necesitatea alegerii secretarului ședinței. Dna Deleu a 

menționat că se descurcă singura, nu are nevoie de secretar, căci oricum de fiecare dată a 

scris și semnat toate hotărârile CO, astfel a mai citat pct. 43 din Regulamentul CO, că ține 

de competența Președintelui Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-

Moldova” semnarea hotărârilor CO și a altor acte, iar Secretarul, conform pct. 44 lit. b) 

„semnează, după caz, actele emise de CO”. Dna Călugăru a propus candidatura proprie la 

funcția de Secretar al ședinței CO și majoritatea membrilor CO au susținut necesitatea 

alegerii secretarului ședinței CO.  

S-a votat: 

„PRO” – 7 voturi  (D.Deleu; L.Vasilache; V.Țapeș; M.Țurcan; 
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L.Călugăru;L.Gurez; N. Spătaru) 

 

Subiectul Nr. 1 - Analiza rezultatelor de audiență ale postului de televiziune 

„Moldova 1” pentru 6 luni ale anului 2016. 

Președinta IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, dna Olga Bordeianu și dna Tatiana 

Vlas au prezentat raportul, după care a urmat runda de întrebări-răspunsuri.  

Președintele CO a întrebat dacă poate fi plasate pe web această analiză, dar 

directorul Moldova 1 a rugat respectuos ca aceasta sa fie anexată doar în mapa CO. 

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

supus votului propunerea: 

1. Se ia act de Analiza rezultatelor de audienta ale postului de televiziune „Moldova 

1” pentru 6 luni ale anului 2016. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat: 

„PRO” – 9 voturi  (D.Deleu; L.Vasilache; V.Țapeș; S.Nistor; L.Călugăru; 

L.Gurez; P.Grozavu; M.Țurcan; N.Spătaru) 

 

Subiectul Nr. 2 - Draft-ul contractului locațiune cu SC „Valhrus” SRL la toate 

condițiile, conform Notei Informative a Comisiei din 25 iunie 2016. 

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania a observat că pct. 1.2. din 

contractul de locațiune nu este explicit indicată informația despre suprafețele date în locațiune și 

a rugat ca fiecare să fie indicată separat din rând nou și să aibă anexa ei, planul poziționării ei în 

ansamblu. La pct. 1.3. a menționat că este descrisă doar suprafața dată pentru pregătirea și 

comercializarea bucatelor, în schimb s-a omis depozitul care se taxează altfel. A rugat ca aceasta 

să fie indicată corect. La pct. 1.4. a explicat că este bine ca fiecare contract de locațiune să fie 

încheiat până la 31.12.2016. Această evidență îi va disciplina pe locatari și va permită ducerea 

unei evidențe stricte a tuturor datoriilor. 

La aceste precizări, dna Călugăru a propus ca fiecare punct să fie discutat în parte pentru 

a nu lăsa scăpări. Astfel fiecare pct. a fost discutat aparte si au urmat redactări în special la pct. 

4.3 și pct. 4.4 din contract.  

Dl P. Grozavu a avut mai multe obiecţii la textul Contractului. În opinia sa, 

Contractul este disproporţionat din punct de vedere juridic, Locatorul îşi atribuie mai 

multe drepturi şi foarte puţine obligaţii, situaţia fiind absolut inversă în cazul Locatarului 

(Valhrus SRL). „Se crează impresia că Locatorul a mers, intenţionat, pe varianta unui 

contract, pe care Locatarul să-l refuze din start. Care ar fi explicaţiile urmează să le 

presupunem” a generalizat Grozavu. Reieşind din cele propuse de dnii Călugăru şi 

Grozavu, fiecare punct din Contract a fost discutat aparte și s-au propus o serie de 

redactări. Petru Grozavu a propus ca, Contractul să fie ajustat conform obiecţiilor şi 

propunerilor făcute în cadrul şedinţei şi să fie prezentat CO în variantă finală într-o nouă 

şedinţă la care să fie prezent şi reprezentantul „Valhrus” SRL. Dna Deleu a propus ca până 

la semnarea unui nou contract de locațiune, SRL „Valhrus” să prezinte un Acord de 

stingere a datoriei scadente, despre care Preşedinta IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

va relata CO în următoarea ședință. 

S-a votat: 

„PRO” – 9 voturi  (D.Deleu; L.Vasilache; V.Țapeș; S.Nistor; L.Călugăru; 
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L.Gurez; P.Grozavu; M.Țurcan; N.Spătaru) 

      

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

iulie 2016 ora 14:00 cu ordinea de zi: 

1. Întrevederea membrilor Consiliului de Observatori al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” cu reprezentanții EBU. 

2. Examinarea petițiilor parvenite la Consiliul de Observatori al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova”  

3. Diverse. 

 

S-a votat: 

„PRO” – 9 voturi  (D.Deleu; L.Vasilache; V.Țapeș; S.Nistor; L.Călugăru; 

L.Gurez; P.Grozavu; M.Țurcan; N.Spătaru) 

  

Preşedintele CO a constatat epuizarea subiectelor și a supus votului încheierea 

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

S-a votat: 

„PRO” – 9 voturi  (D.Deleu; L.Vasilache; V.Țapeș; S.Nistor; L.Călugăru; 

L.Gurez; P.Grozavu; M.Țurcan; N.Spătaru) 

Durata şedinţei: 15:00-19.30. 

 

Au semnat: 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                            Doina DELEU 

 

Secretarul ședinței 

Consiliului de Observatori                       Larisa CĂLUGĂRU  


