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

Audiovizualului Compania „ Teleradio-Moldova ” 
nr. 32 din 30.11.2017

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

Invitaţi:
Olga Bordeianu, preşedinte al IPNA Compania ’Teleradio-Moldova”;
Veaceslav Gheorghişenco, director Radiodifuziune;
Ecaterina Stratan, director TV;
Galina Blanaru, director financiar.

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 
constată că la şedinţă sunt prezenţi 6 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” - 6 voturi (N. Spătaru, 
L. Gurez, V. Ţapeş, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a supus votului 
următoarea ordine de zi:

1. Rectificarea Planului financiar al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 
pentru anul 2017.

2. Rectificarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „ Teleradio-Moldova ” 
pentru anul 2018.

3. Modificarea Grilei cu privire la nivelurile şi treptele de salarizare ale 
angajaţilor IPNA Compania „ Teleradio-Moldova”pentru anii 2017- 2018.

4. Diverse.

S-a votat: „PRO” -  6 voturi (N. Spătaru, L. Gurez, V. Ţapeş,
L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

în şedinţă a intrat dna Marina Ţurcan.
Dna Ludmila Vasilache a declarat că, începând cu următoarea şedinţă, nu va 

vota nici o hotărâre dacă Ordinea de zi nu va fi convenită cu toţi membrii CO. în

î



această Ordine de zi nu se regăsesc subiecte care au fost stabilite în ultima şedinţă 
aCO.

De asemenea, dna Vasilache a cerut să fie respectat Regulamentul Consiliului 
de Observatori al IPNA Compania „ Teleradio-Moldova ” şi să-i fie remise 
procesele verbale ale şedinţelor.

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 1 - Rectificarea Planului financiar al 
IPNA Compania „ Teleradio-Moldova"pentru anul 2017.

Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a oferit cuvântul 
dnei Olga Bordeianu, care a informat membrii CO că în conformitate cu Legea nr. 
230 din 10.11.2017 cu privire la modificarea şi completarea Legii bugetului de 
stat pe anul 2017, Companiei i-au fost alocate subvenţii bugetare suplimentar.

Dna Bordeianu a menţionat că în legătură cu majorarea veniturilor financiare 
de la bugetul de stat şi în vederea ajustării devizului de cheltuieli la modificările 
stabilite în cadrul Legii bugetului de stat pentru anul 2017, se propune 
redistribuirea resurselor financiare pe poziţii distincte.

în şedinţă a intrat dna Stela Nistor.
I s-a oferit cuvântul dnei Galina Blanaru, care a prezentat redirecţionarea 

mijloacelor financiare pe categorii de cheltuieli.
Dna Bordeianu a informat membrii CO că au fost stinse toate datoriile 

Companiei.
Dl Vitalie Ţapeş a apreciat activitatea conducerii Companiei, care a reuşit să 

stabilizeze situaţia financiară a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.
Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio- 

Moldova” a supus votului următoarea hotărâre:
1. Se aprobă rectificarea Planului financiar al IPNA Compania „ Teleradio- 

Moldova ” pentru anul 2017.
2. 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 - Rectificarea Caietului de sarcini al 
IPNA Compania „ Teleradio-Moldova"pentru anul 2018.

I-a fost oferit cuvântul dnei Olga Bordeianu, care a informat Consiliul de 
Observatori că în conformitate cu Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, 
subvenţiile bugetare care vor fi alocate Companiei sunt în sumă de 113583,0 mii 
lei, cu 16000,0 mii lei mai puţin decăt cea estimată iniţial.



Dna Bordeianu a enumerat categoriile pentru care sumele au fost diminuate ca 
urmare a micşorării veniturilor financiare alocate de la bugetul de stat, precum şi 
devizele de cheltuieli cu modificările operate.

Membrii CO au examinat informaţia cu privire la descifrarea subvenţiilor 
bugetare pentru anul 2018 şi au pus mai multe întrebări referitoare la direcţionarea 
mijloacelor financiare, iar dna Bordeianu şi dna Blanaru au prezentat informaţii 
suplimentare.

Dna Ludmila Vasilache a solicitat conducerii Companiei să prezinte, în una 
din şedinţele viitoare ale CO, un raport privind repartizarea mijloacelor financiare 
şi achiziţiile efectuate în cadrul Companiei.

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

1. Se aprobă rectificarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „ Teleradio- 
Moldova ” pentru anul 2018.

2. 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 - Modificarea Grilei cu privire la 
nivelurile şi treptele de salarizare ale angajaţilor IPNA Compania „ Teleradio- 
Moldova” pentru anii 2017- 2018.

In situaţia în care au fost micşorate subvenţiile de la bugetul de stat şi au fost 
operate modificări la planul financiar, dna Olga Bordeianu a propus Consiliului de 
Observatori să examineze şi să aprobe noua Grilă cu privire la Nivelurile şi treptele 
de salarizare, care stabileşte cuantulul minim garantat în sectorul real (treapta 1, 
nivelul 1) în mărime de 2380 lei, calculat pentru un program complet de lucru în 
medie de 169 de ore pe lună, aprobat prin HG nr. 242 din 26.04.2017.

Astfel, conducerea Companiei a solicitat modificarea Hotărârii CO prin care a 
fost aprobată varianta nr. II a grilei cu privire la nivelurile şi treptele salariale.

Dna Blanaru a menţionat că grila de salarizare pentru anul 2017 va fi 
implementată în limita mijloacelor financiare alocate suplimentar de la bugetul de 
stat în anul 2017.

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

1. Se modifică Hotărârea CO nr. 51 din 23 iunie 2017 în următoarea redacţie: 
Sintagma varianta nr. II se substituie cu sintagma varianta nr. I.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.
S-a votat: „PRO” - 7 voturi (N. Spătaru, L. Gurez, S. Nistor, V. Ţapeş,



M. Ţurcan, A. Vasilachi, V. Vlad);
„CONTRA” - 1  vot (L. Vasilache).

Diverse.
Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a informat 

audienţa de faptul că dl Vitalie Ţapeş, membru al Consiliului de Observatori, în 
anul 2018, va împlini 65 de ani. în acest sens, dl Spătaru consideră ca ar fi bine să-l 
propună pe dl Ţapeş pentru o distincţie de stat, şi anume pentru „Ordinul de 
Onoare”.

Preşedintele CO a supus votului candidatura dlui Vitaţie Ţapeş pentru 
conferirea distincţiei de stat „Ordinul de Onoare”:
S-a votat: „PRO” - 5 voturi (N. Spătaru, L. Gurez, M. Ţurcan, A. Vasilachi, 
V. Vlad);

„ABŢINERI” -  2 (S. Nistor, L. Vasilache).

Durata şedinţei: 15:00-16:40

Au semnat:
Preşedintele
Consiliului de Observatori

Secretarul
Consiliului de Observatori

Nicolae SPĂTARU

mmanuela CERNEI


