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PROCES VERBAL 

Nr. 34 din 07.11.2016 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

 

membrii Consiliului de Observatori: Nicolae SPĂTARU, GUREZ Lilia, ȚAPEȘ 

Vitalie, VASILACHE Ludmila, ȚURCAN Marina. 

 

Au asistat: 

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

Blanaru Galina - director financiar; 

Miroslav Tudor - director tehnic; 

Orbu Iurie – energetician; 

Covali Vitalie – juristul IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”. 

 

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

constatat că la şedinţă sunt prezenţi 5 membri CO, deoarece dna Marina Ţurcan a anunţat 

că întârzie iar dna Stela Nistor lipseşte motivat. Totodată, i-a informat pe membrii 

Consiliului că în conformitate cu p. 16 al Regulamentul CO, ședințele CO sunt 

deliberative dacă la ele sunt prezenți cel puțin 5 din numărul total al membrilor (nouă).  

 

S-a pus la vot începerea şedinţei, ora 16:00: „PRO” 5 voturi (N.Spătaru; 

V.Țapeș; L.Vasilache; M.Țurcan; L.Gurez). 

 

S-a pus la vot Ordinea de zi, cu următoarele chestiuni: 

1.Raportul serviciului Juridic al IPNA compania Teleradio-Moldova cu privire la 

dosarul ce ţine de deteriorarea cablului electric al Casei radio.  

2.Raportul preşedintelui IPNA compania Teleradio-Moldova cu privire la 

deplasările de seviciu efectuate şi cele planificate până la sfârşitul anului 2016. 

3.Diverse. 

 

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

L.Gurez). 
 

Chestiunea nr. 1 - Raportul serviciului Juridic al IPNA compania Teleradio-

Moldova cu privire la dosarul ce ţine de deteriorarea cablului electric al Casei radio. 

 

Preşedintele Consiliului de Observatori a oferit cuvântul dnei Olga Bordeianu, 

președinte al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”. Dna Bordeianu a menţionat că, 

raportul nu va fi prezentat de către Serviciul juridic, deoarece pe cazul dat nu au fost 

intentate careva procese juridice şi din aceste considerente a fost invitat dnul Iurie Orbu, 

energeticianul companiei care cunoaşte situaţia mai bine pentru a oferi detalii pe 

marginea acestui caz. 

Dl Orbu a prezentat pe scurt informaţia, a menţionat că termenul de exploatare a 

cablului electric a expirat încă în anul 2009. 

Dna Vasilache a întrebat care vor fi costurile pentru schimbarea cablului. 

Dnul Orbu a răspuns ca informaţia referitor la costuri o va cunoaşte după ce va 
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obţine rezultatele topografice. 

 

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

supus votului următoarea Hotărâre: 

1. Se ia act de Raportul Serviciului juridic cu privire la dosarul ce ţine de 

deteriorarea cablului electric al Casei radio. 

2. Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va prezenta în prima şedinţă 

a lunii decembrie Devizul de cheltuieli pentru elaborarea proiectului de reconstrucţie a 

celor doua linii în cablu. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

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

L.Gurez). 

  

Chestiunea nr. 2 – Raportul preşedintelui IPNA compania Teleradio-Moldova cu 

privire la deplasările de seviciu efectuate şi cele planificate până la sfârşitul anului 

2016. 

Preşedintele Consiliului de Observatori a rugat preşedinta IPNA Compania 

„Teleradio Moldova” să prezinte informaţii ce ţine de deplasările de serviciu a acesteia. 

Dna Olga Bordeianu a menţionat că au avut loc câteva deplasări de serviciu cum ar 

de ex în Polonia, unde au avut loc câteva interviuri şi o prezentare a postului de „Radio 

Actualităţi”, totodată dna Bordeianu a menţionat că in urma acestei deplasări a acumulat 

multă experienţă ce ţine de digitalizare în radio. 

După care a mai avut loc o deplasare in China în scopul semnării unui contract. 

Totodată dna Bordeianu a menţionat că va avea loc o deplasare de serviciu în 

Geneva în luna decembrie a anului curent. 

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

supus votului: 

1.Se ia act de Raportul preşedintelui IPNA compania „Teleradio-Moldova” cu 

privire la deplasările de seviciu efectuate şi cele planificate până la sfârşitul anului 

2016. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

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

L.Gurez). 

 

 

Pe finalul ședinței, preşedintele CO a concretizat și a propus Ordinea de zi pentru 

următoarea ședință CO. 

1. Raportul departamentului Multimedia pentru reorganizarea şi optimizarea 

procesului de muncă.  

2. Raportul serviciului Juridic privind multitudinea  litigiilor judiciare iniţiate drept 

rezultat al datoriilor formate din contractele de publicitate şi locaţiune.  

3. Diverse. 

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

L.Gurez). 
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Preşedintele şedinţei CO a constatat epuizarea subiectelor și a supus votului 

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

 

Durata şedinţei: 16:00-18:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au semnat: 

Preşedintele  

Consiliului de Observatori                                                Nicolae SPĂTARU 

 

Secretarul  

Consiliului de Observatori                                                 Anastasia MUNTEANU 

 


