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

Audiovizualului Compania „ Teleradio-Moldova ” 
nr. 33 din 05.12.2017

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

Au asistat:
Olga Bordeianu, preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”;
Ecaterina Stratan, director TV;
Tatiana Lupaşcu, specialist principal Serviciul juridic;
Galina Blanaru, director financiar;
Svetlana Cojocaru, director Departament multimedia;
Vitalie Cojocaru, şef Serviciu marketing şi vânzări;
Semion Niculin, director „Fluctus” SRL;
Preotul Fiodor Roşea, stareţ biserica Sf. Teodor Tiron (Ciuflea);
Alexandru Podlesnov, jurist, reprezentat „Fluctus” SRL.

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, 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” - 5 voturi (N. Spătaru, 
V. Ţapeş, M. Ţurcan, L. Vasilache, V. Vlad).

Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a cerut 
modificarea ordinei de zi, propunând ca subiectul cu privire la Examinarea 
solicitării „Fluctus” SRL din 30 noiembrie 2017 să fie discutat primul.

A fost supusă votului următoarea ordine de zi:
1. Examinarea solicitării „ Fluctus ” SRL din 30 noiembrie 2017.
2. Politica de vânzări a IPNA Compania „ Teleradio-Moldova"pentru anul 

2018.
3. Respectarea Hotărârii CO nr. 64 din 25 iulie 2017.
4. Diverse.

S-a votat: „PRO” -  5 voturi (N. Spătaru, V. Ţapeş, M. Ţurcan,
L. Vasilache, V. Vlad).
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în şedinţă a intrat dl Alexandru Vasilachi.
Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 1 - Examinarea solicitării „Fluctus” 

SRL din 30 noiembrie 2017.
în şedinţă au intrat dna Lilia Gurez şi dna Stela Nistor.
Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a informat 

participanţii la şedinţă despre cererea „Fluctus” SRL prin care se solicită încheierea 
unei tranzacţii de împăcare cu IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.

Dna Olga Bordeianu a informat audienţa că „Fluctus” SRL nu şi-a onorat 
obligaţiunile contractuale. în acest sens, IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, 
pentru a-şi recupera prejudiciul, a acţionat „Fluctus” SRL în instanţă de judecată.

I-a fost oferit cuvântul dnei Tatiana Lupaşcu, specialist principal al 
Serviciului juridic al Companiei, care a prezentat Raportul privind recuperarea, pe 
cale judiciară, a creanţelor de la „Fluctus” SRL. Membrii CO au fost informaţi că 
ultima cerere de concretizare şi majorare a cuantumului acţiunii a fost înaintată în 
luna iunie 2017, prin care IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a solicitat 
emiterea unei încheieri care ar dispune asigurarea acţiunii prin aplicarea 
sechestrului pe bunurile şi conturile bancare ale „Fluctus” SRL; încasarea datoriei 
debitoriale pentru locaţiune, energie electrică, energie termică, întreţinerea reţelelor 
electrice şi pază; încasarea penalităţii; încasarea dobânzii de întârziere; constatarea 
faptului rezilierii contractului de locaţiune; evacuarea forţată din spaţiile 
Companiei şi încasarea taxei de stat din contul „Fluctus” SRL.

Reprezentanţii „Fluctus” SRL au solicitat permisiunea CO pentru semnarea 
tranzacţiei de împăcare, anularea penalităţilor şi a dobânzilor de întârziere şi 
încetarea litigiului.

Dna Lilia Gurez a dorit să ştie în ce situaţie poate fi încheiată o tranzacţie de 
împăcare şi dacă acest litigiu, aflat la o fază avansată, mai poate fi rezolvat pe cale 
amiabilă.

Dna Lupaşcu a spus că, prin negociere şi cu acordul ambelor părţi, se poate 
încheia o tranzacţie de împăcare.

Dna Gurez a propus ca reprezentanţii „Fluctus” SRL să vină cu un set de acte 
suplimentare care ar înlesni încheierea unei astfel de tranzacţii de împăcare şi să se 
revină la acest subiect în una din următoarele şedinţe ale CO.

Membrii Consiliului de Observatori au susţinut propunerea dnei Gurez şi au 
recomandat reprezentanţilor „Fluctus” SRL să pregătească setul de acte necesare 
pentru rezolvarea cazului pe cale amiabilă.

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

1. Se ia act de solicitarea „Fluctus” SRL din 30 noiembrie 2017.



2. „Fluctus” SRL şi conducerea IPNA Compania „Teleradio-Moldova” vor 
prezenta, în şedinţa din 22 decembrie 2017, un set de acte suplimentare în 
vederea rezolvării cazului pe cale amiabilă.

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. 2 - Politica de vânzări a IPNA 
Compania „ Teleradio-Moldova”pentru anul 2018.

Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a oferit cuvântul 
dlui Vitalie Cojocaru, şef al Serviciului marketing şi vânzări, care a prezentat 
Politica de vânzări a IPNA Compania „ Teleradio-Moldova ” pentru anul 2018.

Dl Cojocaru a menţionat că în 2018 urmează să aibă loc anumite schimbări pe 
piaţa mediatică şi, în special, pentru piaţa TV. Datorită modificărilor operate la 
Codul Audiovizualului, sunt preconizate creşteri de preţuri pentru serviciile 
prestate de televiziuni. Astfel, pentru anul 2018 au fost propuse tarife majorate cu 
30-35% pentru serviciile de publicitate.

Dl Cojocaru a prezentat membrilor CO proiectele de ordine cu privire la: 
stabilirea tarifelor la publicitate la TV „Moldova 1”, TV „Moldova 2”, Radio 
Moldova Actualităţi, Radio Moldova Tineret, serviciile multimedia, politicile de 
promovare a resurselor prin produsele mediatice oferite de IPNA Compania 
„Teleradio-Moldova” şi politicile de abordare a clienţilor publicitari; stabilirea 
tarifelor la publicitate în cadrul transmisiunii meciurilor de fotbal FIFA 2018, 
Rusia în perioada 14 iunie -  16 iulie 2018 cu difuzare la TV „Moldova 1”; 
stabilirea tarifelor la publicitate în cadrul difuzării Selecţiei Naţionale „O melodie 
pentru Europa” din 23, 24 februarie 2018 şi Eurovision Song Contest 2018 
Portugalia din 08, 10,12 mai 2018 cu difuzare la TV „Moldova 1”.

Dna Lilia Gurez a declarat că în cazul majorării tarifelor pentru anul 2018, e 
cazul să fie majorate şi veniturile comerciale.

Propunerea dnei Gurez a fost susţinută de membrii CO.
Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio- 

Moldova” a supus votului următoarea hotărâre:
1. Se aprobă Politica de vânzări a IPNA Compania „ Teleradio-Moldova ” 

pentru anul 2018 cu revizuirea-majorarea veniturilor din activitatea 
comercială cu 30 %.

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 - Respectarea Hotărârii CO nr. 64 
din 25 iulie 2017.

Dna Ludmila Vasilache a atras atenţia asupra faptului că nu se respectă 
Hotărârea CO nr. 64 din 25 iulie 2017, şi respectiv, prevederile art. 14 din 
Constituţia Republicii Moldova, a Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea 
administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi deciziile Consiliului Coordonator 
al Audiovizualului nr. 21 din 26.02.2008 şi nr. 38 din 19.03.2014, care prevăd: 
“Radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova sunt obligaţi să utilizeze 
denumirile oficiale corecte ale satelor, comunelor, oraşelor şi raioanelor potrivit 
legislaţiei Republicii Moldova, astfel încât să nu admită derogări de la prevederile 
legislaţiei în vigoare, care reglementează scrierea în limba română şi transcrierea în 
limba rusă a acestor denumiri”.

I s-a fost oferit cuvântul dnei Svetlana Cojocaru, director al Departamentului 
Multimedia, care a spus că subdiviziunea pe care o conduce monitorizează periodic 
ştirile în limba rusă şi că în urma încălcărilor depistate au fost atenţionaţi 
traducătorii din cadrul Companiei.

Dna Cojocaru a asigurat membrii CO că vor fi luate măsurile necesare în 
scopul soluţionării acestei probleme.

Dna Vasilache a propus să fie penalizaţi colaboratorii care vor încălca în 
continuare legislaţia, propunerea fiind susţinută de membrii CO.

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

1. Se ia act de informaţia prezentată cu referire la respectarea Hotărârii CO nr. 
64 din 25 iulie 2017.

2. Consiliul de Observatori va monitoriza în continuare respectarea Hotărârii 
CO nr. 64 din 25 iulie 2017.

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).

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

membrii CO despre Nota informativă venită din partea Serviciului audit intern al 
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 05.12.2017 prin care se solicită 
prezentarea unor informaţii echipei de audit a Curţii de Conturi a Republicii 
Moldova, care în această perioadă efectuează auditul financiar privind gestiunea 
economico-financiară şi administrarea patrimoniului în cadrul IPNA Compania 
„Teleradio-Moldova” pentru exerciţiul bugetar 2016.
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Membrii CO au examinat Nota informativă nr. 1/63 din 05.12.2017 şi au 
decis că vor remite, în termenul prevăzut de lege, informaţia solicitată de 
Serviciului audit intern.

Durata şedinţei: 15:00-17:00

Au semnat:
Preşedintele
Consiliului de Observatori/v! 

Secretarul
Consiliului de Observatori

Nicolae SPATARU

Emmanuela CERNEI


