
PROCES VERBAL 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

nr. 6 din 27.02.2017 

 

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”; 

Galina Blanaru, director financiar; 

Miroslav Tudor, director tehnic; 

Victor Buţu, șef serviciu juridic; 

Petru Sinica, șef serviciu resurse umane; 

Victor Stahi, director departament ÎTFM; 

Iurie Orbu, electrician montator în Departamentul logistică; 

Simion Ciobanu, preşedinte al Consiliului sindical. 

 

 

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. Devizul de cheltuieli privind elaborarea proiectului de reconstrucţie a 

celor două linii de cablu (Hotărârea CO nr. 121 din 07.11.2016). 

2. Raport privind reciclarea deşeurilor de echipamente electronice şi 

electrice (lista echipamentelor, contractarea agentului economic). 

3. Locatarul SC Valhrus SRL: de la angajamente la realitate. 

4. 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- Devizul de cheltuieli privind elaborarea 

proiectului de reconstrucţie a celor două linii de cablu (Hotărârea CO nr. 121 din 



07.11.2016). 

Preşedintele Consiliului de Observatori a oferit cuvântul dlui Iurie Orbu, 

electrician montator în Departamentul logistică, care a raportat despre acţiunile 

întreprinse până în acest moment în vederea soluţionării problemelor legate de 

reconstrucţia celor două linii de cablu. El a informat CO că Primăria mun. Chişinău 

a eliberat un nou plan pentru traseul celor două linii de cablu, în baza căruia o 

firmă specializată, deplasându-se la fața locului, a efectuat investigațiile necesare și 

a elaborat devizul de cheltuieli. 

Acum urmează să fie elaborat proiectul cu privire la reconstrucția celor două 

linii de cablu, cu date mult mai exacte și abia atunci se va ști suma necesară pentru 

demararea și finalizarea lucrărilor de reconstrucție. 

Dl Spătaru a dorit să afle pe unde a trecut vechiul traseu al celor două linii de 

cablu și de ce, pe unele porțiuni, el a fost coborât în pământ de la 70 cm la trei 

metri. 

Dl Orbu a explicat pe unde a trecut traseul vechi, de la Casa Radio și până la 

stația centrală de alimentare și, din cauză că, între timp, pe traseu au apărut mai 

multe construcții noi, a fost nevoie ca pe unele porțiuni liniile să fie coborâte la o 

adâncime de trei metri, adică sub temelia acestor edificii. 

Dna Bordeianu a menționat că, pentru o mai bună securitate, ar fi bine ca 

traseul vechi să fie deconectat total, iar pe traseul nou să fie instalate cablurile noi. 

Dna Bordeaianu a mai propus ca administrația Companiei și Consiliul de 

Observatori să alcătuiască o scrisoare comună și să fie adresată Parlamentului, 

Guvernului și Ministerului Finanțelor în care să fie expuse problemele legate de 

reconstrucția noului traseu, gravitatea lor, și, totodată, să se solicite un ajutor 

financiar. 

De asemenea, Dna Bordeianu a menționat că au deja pregătite schemele 

topografice, traseul nou și devizul de cheltuieli și urmează doar să găsească 

modalități prin care să obțină finanțare. 



 

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio 

Moldova” a supus votului următoarea hotărâre: 

1.Se ia act de devizul de cheltuieli privind elaborarea proiectului de 

reconstrucţie a celor două linii de cablu. 

2. Devizul de cheltuieli privind elaborarea proiectului de reconstrucţie a 

celor doua linii de cablu este parte integrantă a prezentei hotărâri. 

3. Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va prezenta Consiliului 

de Observatori o variantă de demers, iar după ce acesta va fi discutat în ședința 

CO, el va fi adresat Parlamentului Republicii Moldova în vederea obținerii unei 

finanțări pentru reconstrucţia celor două linii de cablu.   

4.Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

 

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

Țurcan, S. Nistor). 

 

 

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 2 - Raport privind reciclarea deşeurilor de 

echipamente electronice şi electrice (lista echipamentelor, contractarea agentului 

economic). 

Dna Bordeianu a menționat că din lista mijloacelor fixe propuse spre casare 

au fost selectate doar acelea care pot fi supuse reciclării și a fost întocmită o listă 

nouă cu mijloacele fixe casate propuse spre reciclare.  

Dna Bordeianu a mai spus că s-a stabilit ca reciclarea să fie efectuată de către 

compania “MoldRec”, deoarece aceasta va recicla gratuit deșeurile de echipamente 

electrice și electronice ale IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”. 

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio 

Moldova” a supus votului următoarea hotărâre: 

1.Se ia act de raportul privind reciclarea deşeurilor de echipamente 

electronice şi electrice (lista echipamentelor, contractarea agentului 

economic). 

2. Raportul privind reciclarea deşeurilor de echipamente electronice şi 

electrice (lista echipamentelor, contractarea agentului economic) este parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

 

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

Țurcan, S. Nistor). 

 



Se pune în discuție chestiunea cu nr. 3 - Locatarul SC Valhrus SRL: de la 

angajamente la realitate. 

La ședința Consiliului de Observatori au fost invitați domnii Hrustovshi Ivan, 

directorul SC “Valhrus” SRL și Buțu Victor, șeful Serviciului juridic al IPNA 

Compania „Teleradio Moldova” . 

Dna Bordeianu a prezentat o notă informativă despre modul în care SC 

“Valhrus” SRL și-a  onorat obligațiunile contractuale privind locațiunea și 

solicitările înaintate de către Locatar.  

Dna Bordeianu a spus că dl Hrustovshi, pe parcursul mai multor luni, nu a 

întreprins nimic pentru a-și onora obligațiunile și abia când conducerea Companiei 

a adresat demersuri Comitetului sindical și Consiliului de Observatori,  SC 

“Valhrus” SRL  a început să achite plățile restante. Astfel, în data de 13.02.2017, 

Locatarul a achitat suma de 55000,0 (cincizeci și cinci mii) lei, iar pe 15.02.2017 

suma de 5000,0 (cinci mii) lei. 

Dna Bordeianu a mai menționat că până în prezent SC “Valhrus” SRL nu a 

achitat plățile curente pentru locațiune și serviciile comunale pentru perioada de 

după semnarea acordului de reeșalonare a datoriilor nr. 180 din 24.10.2016, creanța 

pentru locațiune și serviciile comunale, la data de 23.02.2017, constituind 

155802,64 lei. 

Dl Hrustovschi a menționat că în perioada septembrie 2015 – februarie 2016 a 

efectuat reparația scărilor de la intrarea în clădirea unde se află cantina, având 

promisiuni verbale că toate cheltuielile suportate vor fi compensate din contul 

plății pentru arendă și serviciile comunale.  

În urma discuțiilor, Dl Hrustovschi a solicitat neaplicarea sancțiunilor pentru 

neachitarea în termen a plății pentru locațiune și serviciile comunale, semnarea 

contractului de locațiune din octombrie 2016 și recalcularea sumei pentru 

octombrie - decembrie 2016. 

Dna Vasilache l-a întrebat pe dl Buțu dacă există vreo metodă legală de 

soluționare a problemei. 

Dl Buțu a spus că au fost epuizate toate căile legale de rezolvare a acestui 

litigiu și că urmează să fie înaintată acțiunea în instanța de judecată. 

        I s-a oferit cuvântul dlui Ciobanu Simion, care și-a expus părerea pe marginea 

acestui subiect și a propus să nu-i fie aplicate SC „Valhrus” SRL sancțiunile pentru 

neachitarea în termen a plății pentru locațiune și servicii comunale. 

Dna Bordeianu a menționat că noul contract de locațiune cu SC „Valhrus” 

SRL va fi semnat doar după ce Locatarul va achita datoriile. 

Dna Vasilache a propus ca Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

şi reprezentantul SC „Valhrus” SRL să caute soluţii de rezolvare a problemei pe cale 



amiabilă şi să raporteze despre acestea la următoarea şedinţă a Consiliului de 

Observatori, în caz contrar, acțiunea va fi înaintată în instanța de judecată. 

 

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio 

Moldova” a supus votului următoarea hotărâre: 

1. Se ia act de nota informativă referitoare la contractul de locaţiune 

încheiat cu SC SRL „Valhrus”. 

2. Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi reprezentantul SC 

„Valhrus” SRL vor căuta soluţii de rezolvare a problemei pe cale amiabilă şi vor 

raporta despre aceasta la următoarea şedinţă a Consiliului de Observatori. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

 

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

„CONTRA” – un vot (V. Țapeș). 

 

 

 

Durata şedinţei: 15:00-17:20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au semnat: 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                    Nicolae SPĂTARU 

 

Secretarul 

Consiliului de Observatori                                     Emmanuela CERNEI 

 
 


