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PROCES VERBAL 

Nr. 32 din 31.10.2016 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

 

membrii Consiliului de Observatori: GUREZ Lilia, ȚAPEȘ Vitalie, 

VASILACHE Ludmila, ȚURCAN Marina, NISTOR Stela. 

 

Au asistat: 

Mircea Surdu – Directorul televiziunii; 

Veaceslav Gheorghișenco – Directorul radiodifuziunii; 

Blanaru Galina - director financiar; 

Constantin Vulpe – şef Serviciu dezvoltare strategică; 

Vitalie Cojocaru - șef Serviciului Marketing și vânzări; 

Miroslav Tudor - director tehnic. 

 

Deoarece a expirat mandatul Preşedintelui Consiliului de Observatori al IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” , dna Doina Deleu, membrii CO au propus votarea în 

calitate de preşedinte al şedinţei CO pe dna Ludmila Vasilache. 

S-a votat: ”PRO” – 5 voturi (L.Gurez; V.Țapeș; L.Vasilache; M.Țurcan; S.Nistor). 
 

Preşedintele şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-

Moldova”, dna Ludmila Vasilache a constatat, conform pct. 16 din Regulamentul CO ca 

fiind deliberativă şedinţa CO cu prezenţa a 5 membri CO din cei 6, deoarece dnul 

Spătaru Nicolae lipseşte motivat.  

S-a votat începerea şedinţei, ora 15:00: „PRO” 5 voturi (L.Gurez; V.Țapeș; 

L.Vasilache; M.Țurcan; S.Nistor). 

 

Preşedintele şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-

Moldova” a propus ca subiectele din Ordinea de zi să fie discutate în următoarea ordine: 

 1. Modificarea Planului de finanţare al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

pentru anul 2016. 

2. Aprobarea Planului financiar prevăzut de Proiectul Caietului de sarcini al IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017. 

3. Diverse 

S-a votat: ”PRO” – 5 voturi (L.Gurez; V.Țapeș; L.Vasilache; M.Țurcan;  

S.Nistor). 
 

 

 Subiectul nr. 1 - Modificarea Planului de finanţare al IPNA Compania „Teleradio-

Moldova” pentru anul 2016. 

  

 Preşedintele şedinţei Consiliului de Observatori a oferit cuvântul dlui Ţapeş Vitalie 

care a prezentat succint informaţia ce ţine de Modificarea Planului de finanţare al IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016. 

 Dnul Ţapeş a menţionat că în urma unei vizite efectuate împreună cu dnul Grozavu 

în studiourile televiziunii, starea acoperişului dar şi a clădirii în general este dezastruoasă, 
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în acest sens, dnul Ţapeş propune ca suma alocată pentru repararea faţadei Casei Radio, 

în mărime de 207 532,94 lei să fie redirecţionată pentru repararea acoperişului. 

 Dna Vasilache a întrebat unde este mai critică situaţia, la radio sau la televiziune. 

 Dnul Ţapeş a răspuns că situaţia este critică peste tot, inclusiv şi în arhivă unde se 

păstrează peliculele. 

 Dna Vasilache a întrebat dacă suma de 207 532,94 lei va salva situaţia şi dacă este 

suficientă pentru repararea acoperişului. 

 Dnul Miroslav Tudor a menţionat că, studiind un deviz de cheltuieli din anii 

precedenţi şi discutând cu unii specialişti, sunt şanse să se încadreze în suma dată. 

 Dna Gurez a acceptat propunerea dlui Ţapeş privind redirecţionarea banilor şi a 

menţionat ca ar trebui sa fie prezentat devizul de cheltuieli, inclusiv contractele cu agenţii 

economici şi bonurile fiscale ca confirmare a cheltuielilor efectuate. 

 

  Preşedintele şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio 

Moldova” a supus votului propunerea: 

 1. Se aprobă Modificarea Planului de finanțare pentru 2016 al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” cu următoarea rectificare: „redirecţionarea resurselor financiare 

în sumă de 207 532,94 lei planificate pentru lucrările de reparaţie a faţadei Casei Radio 

la reparaţia a circa 2000 m2 de acoperiş a Casei Radio până la finele anului 2016. 

  2. Președintele IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” va  prezenta Consiliului de 

Observatori actele confirmatorii a cheltuielilor efectuate. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

 

S-a votat: „PRO” – 5 voturi (L.Gurez; V.Țapeș; L.Vasilache; M.Țurcan; 

S.Nistor). 
 

Subiectul nr. 2 – Aprobarea Planului financiar prevăzut de Proiectul Caietului de 

sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017. 

Preşedintele şedinţei Consiliului de Observatori a oferit cuvântul dnei Blanaru 

Galina, Director financiar al IPNA Compania „Teleradio Moldova”. 

Dna Blanaru a prezentat succint informaţia ce ţine de Planului financiar prevăzut de 

Proiectul Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017. 

Dna Vasilache s-a arătat nemulţumită de faptul că pentru repararea cablului electric 

au fost alocate 5 milioane lei, la care dna Blanaru a răspuns că este un cablu de 

alimentare cu energie electrică a Casei radio de o importanţă majoră, care în urma 

construcţiei magazinului „LINELLA” din neatenţie a fost deteriorat, iar această sumă 

este planificată în capitolul „Cheltuieli suplimentare”. 

Dna Nistor a întrebat de ce „LINELLA” nu repară acest cablu. La care dnul 

Miroslav Tudor a menţionat că este litigiu în Instanţa de judecată, însă acest litigiu poate 

dura până la câţiva ani, iar cablul necesită o reparaţie urgentă, căci există probabilitatea 

ca clădirea Casei radio să rămână fără energie electrică în orice moment, din aceste 

considerente, cablul necesită a fi înlocuit totalmente şi nu reparat. 

Dna Gurez a solicitat să fie invitat Juristul să comunice la ce etapă este litigiul pe 

cazul dat. 

Dnul Ţapeş a declarat că nu va susţine prin vot Planul financiar pentru anul 2017, 

deoarece suma cerută în cheltuieli suplimentare este prea mare. 
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Preşedintele şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio 

Moldova” a supus votului: 

1. Se aprobă Planul financiar, parte componentă al Caietului de sarcini al IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

 

S-a votat: „PRO” – 4 voturi (L.Gurez; L.Vasilache; M.Țurcan; S.Nistor). 

„CONTRA” -  1 vot (V.Țapeș) 

 

Pe finalul ședinței, preşedintele şedinţei CO a concretizat și a supus votului 

Ordinea de zi pentru următoarea ședință CO care va avea loc la data de 04.11.2016 ora 

15:00: 

 

1.Cu privire la Declaraţia IPNA compania,Teleradio-Moldova, privind politica 

editorială pentru campania electorală in alegerile prezidenţiale (turul II). 

2.Prezentarea raportului privind publicitatea electorală la IPNA 

compania,Teleradio-Moldova în Campania electorală al alegerilor prezidenţiale. 

3.Diverse 

S-a votat: „PRO” – 5 voturi (L.Gurez; V.Țapeș; L.Vasilache; M.Țurcan; 

S.Nistor). 
 

Preşedintele şedinţei CO a constatat epuizarea subiectelor și a supus votului 

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

 

Durata şedinţei: 15:00-17:00. 

 

 

Au semnat: 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului de Observatori                                      Ludmila VASILACHE 

 

Secretarul  

Consiliului de Observatori                                      Anastasia MUNTEANU 

 


