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PROCES VERBAL 

Nr. 28 din 29.09.2016 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

 

Au fost prezenți 

membrii Consiliului de Observatori: DELEU Doina, GUREZ Lilia, GROZAVU 

Petru, NISTOR Stela, ȚAPEȘ Vitalie,VASILACHE Ludmila, SPĂTARU Nicolae, 

 

Au fost prezenți: 

Olga Bordeianu - Președinte al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”; 

Mircea Surdu - Director al postului public de televiziune ”Moldova 1”și ”Moldova 

2”; 

Petru Sinica - șef serviciu resurse umane; 

Blanaru Galina - director financiar; 

Miroslav Tudor - 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 din cei 9, dna Marina Ţurcan lipsește motivat, iar dna Larisa 

Călugăru întîrzie, respectiv a propus începerea şedinţei CO.  

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

P.Grozavu; L.Gurez; V.Țapeș; L.Vasilache; S.Nistor;). 

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

citit ordinea de zi publicată pe web și a propus includerea unui subiect nou - Examinarea 

petițiilor parvenite în adresa Consiliului de Observatori, datorită faptului că au parvenit 

2 petiții, care prealabil au fost transmise membrilor CO prin posta electronică. 

Președintele IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” a solicitat verbal și prin 

demers prealabil de a introduce în ordinea de zi încă un subiect pe care îl consideră 

important: Reeşalonarea datoriei formate de SC „Valhrus” SRL  faţă de IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova”. Datoriei SC „Valhrus” SRL faţă de IPNA Compania „Teleradio-

Moldova” la data de 21.09.2016 pentru serviciile de locaţiune şi serviciile comunale 

constituie sumă de 143006,19 lei. 

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

menționat că acest subiect este destul de complex și crede că urmează a fi discutat în ședința 

următoare, deoarece ordinea de zi este încărcată. 

Dna Vasilache a sugerat ideea de a transfera subiectul raportul Serviciului Juridic 

pentru o altă ședință, iar în locul lui să fie discutat subiectul propus de Președinta IPNA. 

Dnul Țapeș și dna Nistor au menționat că sunt de părerea de a nu modifica ordinea 

de zi, deoarece nu este bine pregătit subiectul despre ”Valhrus”. 

Dnul Spătaru și dna Gurez au explicat că acest subiect este important pentru 

întreprindere, de aceea cel puțin la cererea Președintei IPNA ar trebui să inceapă 

dezbaterile pentru a soluționa măcar o parte din acesta.  

Preşedintele CO a totalizat propunerile și a supus votului ordinea de zi cu 

modificări: 

1. Aprobarea modificării planului de finanțare pentru 2016 al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova”, conform Legii bugetului de stat pentru anul 2016. 
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2. Reeşalonarea datoriei formate de SC „Valhrus” SRL  faţă de IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova”. 

3.  Raportul serviciului resurse umane, în tabel. 

4. Examinarea petițiilor parvenite în adresa Consiliului de Observatori. 

S-a votat:  

 „PRO” – 5 voturi (D.Deleu; N.Spătaru; P.Grozavu; V.Țapeș; L.Vasilache). 

„CONTRA” – 2 voturi (V.Țapeș; S.Nistor). 

 

Subiectul nr. 1 – Aprobarea modificării planului de finanțare pentru 2016 al 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, conform Legii bugetului de stat pentru anul 

2016. 

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

oferit cuvânt dnei Galina Blanaru, director financiar. 

Dna G.Blanaru a prezentat informaţia adițională solicitată de membrii CO (calculele 

pentru repararea faţadei; contractele, facturile, inclusiv cheltuielile lunare pentru apă şi energie 

electrică; etc). 

Dl. V.Ţapeş a solicitat să fie prezentată informaţia privind consumul de apă, canalizare 

și energie electrică pentru ultimii 3 ani, evaluată în metri cubi şi în bani. 

Dl. P.Grozavu a întrebat cum va arăta în final faţada după reparaţie, la care dl Miroslav 

a răspuns că s-a ajuns la concluzia că elementele faţadei să fie îmbrăcate în ţiglă metalică care 

va corespunde cu culorile care deja sunt la intrare in casa radio (alb-albastru) însă pentru o 

imagine mai concreta este nevoie de a apela la un specialist, fapt care necesita cheltuieli 

suplimentare.  

Dl. P.Grozavu a menționat că este necesar să fie prezentat un proiect care să fie aprobat 

de CO, nu doar banii care urmează a fi cheltuiți. Dar a mai spus că este necesar ca suma de 

207,5 mii lei să fie motivată și explicată, nu doar prin prezentarea unui deviz de cheltuieli scris 

de mina de nu știu cine. 

Dna Vasilache și dna Nistor au menționat că nu votează modificarea planului financiar 

cu includerea acestor cheltuieli care nu sunt motivate. 

Dna Gurez a menționat că ar fi de acord să voteze cu condiția ca rubrica va avea o altă 

denumire, gen expertiza sediilor, sau tec. nu reparații curente. 

Dl. P.Sinica s-a dat cu părerea că este foarte important de început cu ceva, măcar cu un 

edificiu deoarece din iunie 1985 nu a fost efectuată nici o reparație, astfel a propus de a mai 

consulta specialiştii pentru efectuarea expertizei. 

Preşedintele IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” a menţionat că este nevoie de 

o astfel de expertiză ca dovadă că clădirea Casei Radio este peste vârsta admisibila din 

punct de vedere al securităţii şi ca temei pentru  sesiza Parlamentul pentru obținerea de 

finanţare. 

Pentru o claritate, Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” a propus votului aprobarea Planului de finanţare cu excepţia 

rubricii: ”Servicii de reparații curente”, pentru care să fie oferit termen rezonabil 

suplimentar colegilor care să argumenteze necesitatea acestor cheltuieli.  

S-a votat:  

„PRO” – 4 voturi (D.Deleu; N.Spătaru; L.Gurez; V.Țapeș;). 

„CONTRA” – 3 voturi (P.Grozavu; S.Nistor; L.Vasilache). 

Subiectul nu a fost votat! 
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Președintele IPNA a menționat că conform răspunsului nr. 01-43/1 din 22 

septembrie 2016 dat de Serviciul de Stat pentru verificarea și expertiza proiectelor și 

construcțiilor: costul serviciilor de expertiză pentru toată clădirea Casei Radio alcătuiesc 

61717 lei, inclusiv TVA 7286 lei, iar costul serviciilor de expertiză tehnică a pereților va 

alcătui 11430 lei, inclusiv TVA 1905 lei. Astfel a rugat să fie acordat măcar o suma de 

una suta mii lei, pentru a  începe expertiza.  

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

a propus votului aprobarea Planului de finanţare cu rubrica ”Servicii de reparații 

curente”, în mărime de 100000 (una suta mii) lei. 

S-a votat:  

„PRO” – 4 voturi (D.Deleu; N.Spătaru; L.Gurez; V.Țapeș;). 

„CONTRA” – 3 voturi (P.Grozavu; S.Nistor; L.Vasilache). 

Subiectul nu a fost votat! 

 

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

explicat membrilor CO, că reieşind din situația creată, dar și conform pct. 16 al 

Regulamentului Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a 

Audiovizualului Compania "Teleradio Moldova"(adoptat prin Hotărârea Consiliului de 

Observatori nr. CO- 1/3 din 09.02.2007, modificat prin Hotărârea CO nr. 11 din 

17.03.2015 și Hotărârea CO nr. 52 din 23.05.2016) ”În cazul când există paritate de 

voturi, chestiunea este votată nu mai târziu de următoarea şedinţă”. 

În acest context, subiectul dat rămâne a fi discutat în şedinţa următoare, iar 

persoanele responsabile să prezinte suplimentar informaţia necesară.  

 

Subiectul nr. 2 - Reeşalonarea datoriei formate de SC „Valhrus” SRL  faţă de 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

Preşedintele IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” a prezentat cererea SC 

„Valhrus” SRL și informaţia privind datoria SC „Valhrus” SRL faţă de IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” în sumă de 143006,19 lei (datorie formată până la data de 

21.09.2016) şi cere ca această datorie să fie reeşalonată pentru 12 luni). 

Preşedintele Consiliului de Observatori a menționat că datoria este destul de mare 

pentru a permite o reeșalonare pentru un termen  atît de mare, de aceea a explicat că un termen 

de 3 luni ar fi suficient, între timp locatarul ar trebui să găsească soliții, să ia un credit pentru a 

se achita cu Compania, să găsească alte modalități de stingere a datoriei. Pentru aceasta a 

propus să fie înaintată o reclamație conform Codului civil în care să fie notat termenul scadent 

de stingere a datoriei, explicând locatarul că ulterior vor fi taxate penalitățile și rata de 

refinanțare a BNM, inclusiv venitul ratat.  În cazul în care locatarul nu va răspunde reclamației, 

se va depune o cerere de chemare în judecată cu solicitarea asigurării acțiunii prin aplicarea 

sechestrului pe bunurile și pe conturile bancare ale locatarului. 

Dna Vasilache a propus un termen mai mare pentru ca locatarul să găsească o modalitate 

de stingere a datoriei – 6 luni. Dna Gurez, dna Nistor și dnul Tapeș au susținut ideea. 

Dl. P.Grozavu a propus de a discuta acest subiect în şedinţa următoare, la care să 

participe administratorul SC „Valhrus” SRL şi organul sindical. 

Preşedintele CO a totalizat propunerile și a supus votului: 

1. Se aprobă reeşalonarea datoriei SC „Valhrus” SRL faţă de IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” pentru serviciile de locaţiune şi serviciile comunale în sumă de 

143 006,19 lei (datorie formată până la data de 21.09.2016) pentru un termen de 6 luni. 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

„PRO” – 7 voturi (D.Deleu;N.Spătaru;P.Grozavu;L.Gurez;V.Țapeș; L.Vasilache; 

S.Nistor). 

 

Subiectul nr. 3 - Raport serviciul resurse umane, în tabel. 

Dl P.Sinica a prezentat în scris informaţia solicitată. Membrii CO a luat act de 

Raportul serviciului resurse umane, dar au menționat că acest subiect este solicitat de 

Larisa Călugăru, care lipsește și au rugat să fie transferat pentru o altă ședintă. 

S-a votat:  

„PRO” – 7 voturi (D.Deleu;N.Spătaru;P.Grozavu;L.Gurez; V.Țapeș; L.Vasilache; 

S.Nistor;). 

 

Subiectul nr. 4 – Examinarea petițiilor parvenite în adresa Consiliului de 

Observatori. 

În cadrul CO a parvenit scrisoarea din partea ÎM ”Orange Moldova” SA cu nr. de 

înregistrare 1/44 din 22.09.2016 prin care solicită modificarea contractului de locaţiune şi 

anume, excluderea articolului privind plata de garanţie, ca motiv invocând faptul că plata 

pe contractele nominalizate (art.2.3) este efectuată cu avans, iar locatarul este de bună-

credință. 

Preşedintele CO a supus votului: 

1. Se ia act de sesizarea ÎM ”Orange Moldova” SA nr. 1/44 din 22.09.2016. 

2. Se aprobă excluderea plății de garanție din contractul de locațiune cu locatorul 

ÎM ”Orange Moldova” SA.  

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

„PRO” – 7 voturi (D.Deleu;N.Spătaru;P.Grozavu;L.Gurez;V.Țapeș; L.Vasilache; 

S.Nistor). 

Totodată, în cadrul CO a mai parvenit invitaţia din partea Ministerului Muncii 

Protecţiei Sociale şi Familiei prin care solicită delegarea unui membru CO la seminarul 

de instruire cu genericul „Aplicarea practică a standardelor pentru o publicitate 

nediscriminatorie” care va avea loc la data de 30.09.2016 în incinta Centrului de 

Buisness Le Roi. 

Preşedintele CO a supus votului: 

1. Se delegă dnul Ţapeş Vitalie din partea Consiliului de Observatori pentru 

participarea la seminarul ”Aplicarea practică a standardelor pentru o publicitate 

nediscriminatorie” 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

„PRO” – 7 voturi (D.Deleu;N.Spătaru;P.Grozavu;L.Gurez; V.Țapeș; L.Vasilache; 

S.Nistor;). 

 

Pe finalul ședinței, preşedintele CO a concretizat și a supus votului Ordinea de zi 

pentru următoarea ședință CO care va avea loc la data de 07.10.2016 ora 15:00: 

1. Reeşalonarea datoriei formate de SC „Valhrus” SRL  faţă de IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova”şi semnarea unui nou contract de locaţiune. 

2. Raport serviciul resurse umane, în tabel. 
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3. Raportul serviciului juridic pe 2016, în tabel.   

S-a votat:  

„PRO” – 7 voturi (D.Deleu;N.Spătaru;P.Grozavu;L.Gurez; V.Țapeș; L.Vasilache; 

S.Nistor;). 

 

Preşedintele CO a constatat epuizarea subiectelor și a supus votului încheierea 

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

S-a votat:  

„PRO” – 7 voturi (D.Deleu; N.Spătaru; P.Grozavu; L.Gurez; V.Țapeș; 

L.Vasilache; S.Nistor). 

 

Durata şedinţei: 14:00-17:00. 

 

 

Au semnat: 

 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                            Doina DELEU 

 

Secretarul  

Consiliului de Observatori                                       Anastasia MUNTEANU 

 


