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PROCESUL VERBAL 

nr. 36 din 02.12.2016 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

 

Au participat membrii Consiliului de Observatori: Nicolae SPĂTARU, Stela 

NISTOR, Vitalie ȚAPEȘ, Ludmila VASILACHE, Marina ȚURCAN. 

 

Au asistat: 

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

Blanaru Galina, director financiar 

Miroslav Tudor, director tehnic 

Vitalie Cojocaru, șef al Serviciului Marketing și vânzări 

        Victor Buţu, şef al Serviciului juridic 

 

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

constată că la şedinţă sunt prezenţi 5 membri ai CO, informând Consiliul că în 

conformitate cu p. 16 al Regulamentului CO, ședințele sunt deliberative dacă la ele sunt 

prezenți cel puțin 5 din numărul total al membrilor (nouă).  

 

S-a pus la vot începerea şedinţei, ora 15:00: „PRO” 5 voturi (N. Spătaru, V. 

Țapeș, L. Vasilache, M. Țurcan, S. Nistor). 

 

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

1. Raportul serviciului Juridic privind litigiile cu caracter penal şi civil (contractele 

de publicitate şi locaţiune). 

2. Raportul cu privire la situaţia în sectorul transport la data de 01 decembrie 2016. 

3. Diverse. 

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

Nistor).  

 

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 1 - Raportul serviciului Juridic privind 

litigiile cu caracter penal şi civil (contractele de publicitate şi locaţiune). 

 

Preşedintele Consiliului de Observatori a oferit cuvântul dlui Victor Buţu, şeful 

serviciului juridic, care a făcut o prezentare amplă a litigiilor civile şi penale, indicând, 

totodată, sumele şi la ce etapă se află la momentul actual dosarele. Membrii CO i-au 

adresat mai multe întrebări pe fiecare dosar în parte. Dl Nicolae Spătaru a observat că 

unii debitori au acumulat sume foarte mari şi a dorit să afle cum se ajunge la o asemenea 

situație. Dna Bordeianu a spus că de fapt este un singur datornic care are o sumă mai 

mare. Este vorba despre Organizaţia internaţionlă „Admedia-M SRL”, care a semnat cu 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” un contract de publicitate în valoare de 500 000 lei. 

A achitat  50 la sută din sumă, adică 200 549,08 lei, și n-a mai dorit să plătească 

diferența, iar între timp Compania a fost lichidată. 

 Un  deosebit interes a stârnit dosarul intentat Companiei  „Lagro-In SRL”, care are 

faţă de IPNA Compania „Teleradio-Moldova” o datorie în mărime de 58 148 lei. Dna 
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Bordeianu a informat CO că juristul care instrumentează acest dosar, din motive obiective, nu 

a reușit să vină la şedinţă, însă a transmis o notă informativă la acest dosar. Dl Spătaru a spus 

că este necesar ca avocatul care instrumentează acest caz să se prezinte în şedinţa următoare 

pentru a prezenta informaţii suplimentare despre mersul anchetei. 

Un alt dosar care a provocat discuții este cauza penală nr. 2016010995. Din urma unui 

accident rutier, au fost deteriorate 4 cabluri de telecomunicaţii. Dl Buţu a spus că se adună 

toate probe pentru a demonstra că anume acel accident rutier a dus la deteriorarea cablurilor. 

Dosarul încă nu a fost transmis în instanţa de judecată, deoarece la momentul actual se 

desfăşoară ancheta penală. 

 

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

supus votului următoarea hotărâre: 

1. Se ia act de raportul serviciului juridic privind litigiile cu caracter penal şi civil. 

2. În luna mai 2017, serviciul juridic va prezenta un nou raport privind litigiile cu 

caracter penal şi civil. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării ei. 

 

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

Nistor). 

 

 

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 2 - Raportul cu privire la situaţia din 

sectorul transport la data de 01 decembrie 2016. 

Dl Miroslav Tudor, directorul tehnic al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, a 

prezentat informații despre situaţia în sectorul transport la momentul actual. Dna Bordeianu a 

mai adăugat că starea tehnică a automobilelor este foarte proastă. Din cele 44 de automobile 

care se află în posesia Companiei, doar 26 sunt funcționale. Totodată, dna Bordeianu a spus că 

este necesar ca unele autoturisme să fie casate. Conform hotărârii Guvernului, din comisia de 

casare este obligatoriu să facă parte și un membru al CO. 

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

supus votului următoarea hotărâre: 

1. Se ia act de raportul cu privire la situaţia din sectorul transport la data de 01 

decembrie 2016. 

2. Dl Nicolae Spătaru, preşedinte al CO, este propus de a face parte din Comisia de 

casare a mijloacelor de transport ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării ei. 

 

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

Nistor). 

 

La finalul ședinței, preşedintele CO a propus Ordinea de zi pentru ședința din 

09.12.2016, ora 15:00. 

1. Raportul departamentului Multimedia cu privire la reorganizarea şi optimizarea 

procesului de muncă. 

2. Aprobarea contractului de locaţiune cu SRL „Arax -Impex”. 

3. Diverse. 
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Ordinea de zi pentru ședința din 09.12.2016 a fost supusă votului: „PRO” – 5 

voturi (N. Spătaru, V. Țapeș, L. Vasilache, M. Țurcan, S. Nistor). 

 

Durata şedinţei: 15:00-17:50. 

 

 

 

Au semnat: 

Preşedintele  

Consiliului de Observatori                                                         Nicolae SPĂTARU 

 

Secretarul  

Consiliului de Observatori                                                 Anastasia MUNTEANU 

 


