
PROCES VERBAL
al şedinţei Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a 

Audiovizualului Compania „ Teleradio-Moldova ” 
nr. 31 din 14.11.2017

Au participat membrii Consiliului de Observatori:
Nicolae SPĂTARU, Stela NISTOR, Lilia GUREZ, Vîtalie ŢAPEŞ, Marina 
ŢURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD.

Au asistat:
Olga Bordeianu, preşedinte al IPNA Compania ’Teleradio-Moldova”;
Veaceslav Gheorghişenco, director Radio;
Simion Ciobanu, preşedinte al Consiliului Sindical Ramural;
Oxana Busuioc, şef Serviciu juridic;
Vitalie Covali, specialist principal Serviciul juridic;
Tatiana Lupaşcu, specialist principal Serviciul juridic;
Galina Blanaru, director financiar;
Victor Stahi, director Departament înregistrări şi colective muzicale;
Miroslav Tudor, director Departament logistică;
Ivan Hrustovshi, director SC „Valhrus” SRL;
Angela Morari, administrator „Danilinca” SRL.

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 
constată că la şedinţă sunt prezenţi 8 membri ai CO, informând Consiliul că în 
conformitate cu p. 16 al Regulamentului CO, şedinţele sunt deliberative dacă la ele 
sunt prezenţi cel puţin 5 din numărul total al membrilor (nouă).

S-a pus la vot începerea şedinţei, ora 15:00: „PRO” - 8 voturi (N. Spătaru, 
S. Nistor, L. Gurez, V. Ţapeş, M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a cerut 
modificarea ordinei de zi, propunând ca subiectul cu privire la Examinarea 
proiectului contractului de locaţiune cu „DANILINCA ” SRL să fie discutat primul.

A fost supusă votului următoarea ordine de zi:
1. Examinarea proiectului contractului de locaţiune cu „DANILINCA ” SRL.
2. Raport privind activitatea formaţiilor muzicale ale IPNA Compania 

„ Teleradio-Moldova”.
3. Monitorizarea buletinelor de ştiri radio din data de 6 noiembrie 2017.
4. Diverse.
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S-a votat: „PRO” -  8 voturi (N. Spătaru, S. Nistor, L. Gurez, V. Ţapeş,
M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 1 - Examinarea proiectului 
contractului de locaţiune cu „DANILINCA ” SRL

Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a oferit cuvântul 
dnei Galina Blanaru, care a informat membrii CO că în adresa IPNA Compania 
„Teleradio-Moldova” a parvenit o cerere comună din partea SC „Valhrus” SRL şi 
„Danilinca” SRL, prin care se solicită semnarea unui contract de locaţiune cu 
„Danilinca” SRL şi, totodată, rezilierea contractului de locaţiune cu SC „Valhrus” 
SRL.

în cadrul Companiei, pentru a elabora şi a negocia contractul de locaţiune cu 
„Danilinca” SRL, a fost creat un grup de lucru. Proiectul contractului a fost 
transmis spre examinare agentului economic, care ulterior a venit cu unele sugestii 
şi propuneri.

Dl Miroslav Tudor, director al Departamentului logistică, a prezentat o Notă 
informativă referitoare la obiecţiile „Danilinca” SRL cu privire la proiectul 
contractului de locaţiune.

Dl Tudor a informat membrii CO că, la data de 1 noiembrie 2017, SC 
„Valhrus” SRL a stins toate datoriile faţă de IPNA Compania „Teleradio- 
Moldova”.

Dna Lilia Gurez (întrebare pentru dna Angela Morari, administratorul 
„Danilinca” SRL): Aveţi un plan de afaceri concret şi scopuri bine stabilite pentru 
a evita problemele ce ţin de achitarea la timp a chiriei?

Dna Morari: Dau asigurări membrlor CO că „Danilinca” SRL va achita la 
timp plata pentru chirie.

Dna Ludmila Vasilache: Preţurile din meniu vor rămâne cele vechi?
Dna Morari: Vor fi aceleaşi preţuri şi, în cazul în care se vor face unele 

reduceri la plata pentru chirie, există posibilitatea ca ele să se mai micşoreze.
Dna Vasilache: Care este cea mai vulnerabilă clauză a contractului de 

locaţiune pe care agentul economic ar dori s-o modifice?
Dna Morari: Punctul 8.1, care prevede că, în cazul în care nu va fi respectat 

termenul de plată a chiriei lunare sau a altor plăţi prevăzute de contract, se va 
aplica o penalitate în mărime de 2%. Solicit să fie micşorată această penalitate 
până la 0,1 %.

Membrii CO au examinat proiectul contractului de locaţiune şi au luat act de 
propunerile şi solicitările grupului de lucru al Companiei şi de cele ale agentului 
economic.



Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio- 
Moldova” a supus votului următoarea hotărâre:
1. Se aprobă Contractul de locaţiune cu „Danilinca” SRL, cu următoarea 

modificare a p 8.1: sintagma penalitate în mărime de 2 (două) % se substituie cu 
sintagma penalitate în mărime 0,1 %.

2. Contractul de locaţiune cu „Danilinca” SRL este valabil începând cu data 
semnării şi până la 31.12.2018.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.
S-a votat: „PRO” - 8 voturi (N. Spătaru, L. Gurez, S. Nistor, M. Ţurcan, 

V. Ţapeş, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 2 - Raport privind activitatea 
formaţiilor muzicale ale IPNA Compania „ Teleradio-Moldova ”.

Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a oferit cuvântul 
dlui Victor Stahi, director al Departamentului înregistrări şi colective muzicale, 
care a vorbit despre activitatea formaţiilor muzicale ale IPNA Compania 
„Teleradio-Moldova”, menţionând faptul că acestea sunt unicele formaţii din 
Republica Moldova care sonorizează, înregistrează şi depozitează patrimoniul 
muzical naţional atât în fonoteca Companiei cât şi în arhiva de stat.

Dl Veaceslav Gheorghişenco a menţionat că formaţiile muzicale ale 
Companiei participă activ la emisie, la educarea şi familiarizarea 
radioascultătorilor şi a telespectatorilor cu patrimoniul muzical naţional şi 
universal.

Dl Stahi a prezentat membrilor CO un raport privind activitatea formaţiilor 
muzicale pe perioada anilor 2016-2017.

Pe parcursul acestor doi ani, Orchestra Simfonică Naţională şi Capela Corală 
„Moldova” au interpretat, înregistrat şi depozitat în fonotecă creaţii muzicale în 
volum de 2896 de minute.

în perioada 2016-2017, formaţiile muzicale ale Companiei au susţinut 65 de 
concerte, majoritatea lor fiind înregistrate şi difuzate la Radio Moldova şi TV 
„Moldova 1”.

Orchestra Simfonică Naţională s-a impus atât în ţară, cât şi peste hotare. A 
evoluat cu dirijori din Statele Unite ale Americii, Canada, Cuba, Australia, Italia, 
Austria, Germania, Marea Britanie, Irlanda, Franţa, România, Federaţia Rusă, 
Japonia, China, Bulgaria, Coreea de Sud.

Dl Stahi a spus că se fac eforturi considerabile pentru ca aceste două formaţii 
să se implice mai activ în activitatea comercială a Companiei.

în anul 2018, Orchestra Simfonică Naţională şi Capela Corală „Moldova” vor 
participa la cele mai de vază evenimente cultural-artistice, la întâlniri cu publicul,



concerte, înregistrări, transmisiuni din diferite localităţi ale ţării, emisiuni Radio şi 
TV.

Membrii CO au apreciat înalt activitatea formaţiilor muzicale ale Companiei. 
Dl Stahi a vorbit despre problemele de ordin organizatoric cu care se 

confruntă formaţiile muzicale.
Membrii CO au recomandat ca să fie elaborată strategia de optimizare şi 

dezvoltare a formaţiilor muzicale 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 activitatea formaţiilor muzicale ale IPNA 

Compania „ Teleradio-Moldova
2. Consiliul de Observatori solicită, pentru prima şedinţă din luna ianuarie 2018, 

strategia de optimizare şi dezvoltare a formaţiilor muzicale ale IPNA Compania 
„Teleradio-Moldova”.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.
S-a votat: „PRO” - 8 voturi (N. Spătaru, L. Gurez, S. Nistor, V. Ţapeş,
M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 3 - Monitorizarea buletinelor de ştiri 
radio din data de 6 noiembrie 2017.

Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a oferit cuvântul 
dlui Veaceslav Gheorghişenco, care a vorbit despre reportajul din data de 6 
noiembrie 2017, ora 11:00 şi consideră că sintagma „rocra H3 M oji^ o b b i”  nu poate 
fi tratată drept o încercare de a prezenta autonomia ca un teritoriu independent de 
Republica Moldova.

Dna Ludmila Vasilache a spus că editorul ar trebui să fie mai atent la modul 
de exprimare şi la redactare.

Membrii CO au monitorizat reportajul, au examinat nota informativă a 
Serviciului dezvoltare strategică şi au ajuns la concluzia că în acest reportaj nu s-au 
comis încălcări grave ale legislaţiei.

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio- 
Moldova” a supus votului următoarea hotărâre:

1. Se ia act de Nota informativă a Serviciului dezvoltare strategică din 9 
noiembrie 2017.

2. Consiliul de Observatori recomandă Directorului Radiodifuziunii să 
monitorizeze mai strict respectarea legislaţiei în vigoare şi a Hotărârii CO nr. 
64 din 25 iulie 2017.
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3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.
S-a votat: „PRO” - 8 voturi (N. Spătaru, L. Gurez, S. Nistor, V. Ţapeş, 
M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Durata şedinţei: 15:00-17:00

Au semnat:
Preşedintele
Consiliului de Observatori 

Secretarul
Consiliului de Observatori
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