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

Audiovizualului Compania „ Teleradio-Moldova ” 
nr. 35 din 21.12.2017

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

Au asistat:
Olga Bordeianu, preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”;
Tatiana Lupaşcu, specialist principal Serviciul juridic;
Galina Blanaru, director financiar;
Miroslav Tudor, director Departament logistică;
Oxana Busuioc, şef Serviciu juridic;
Mihail Scoarţă, specialist principal Serviciu dezvoltare strategică;
Semion Niculin, director „Fluctus” SRL;
Alexandru Podlesnov, jurist, reprezentant „Fluctus” 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 14:00: „PRO” - 8 voturi (N. Spătaru, 
L. Gurez, S. Nistor, V. Ţapeş, M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

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

1. Examinarea propunerilor de soluţionare a litigiului cu „Fluctus” SRL.
2. Examinarea Contractului-cadru de locaţiune pentru anul 2018.
3. Examinarea Regulamentului cu privire la evaluarea salariaţilor IPNA 

Compania „ Teleradio-Moldova ”.
4. Diverse.

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. 1 - Examinarea propunerilor de 
soluţionare a litigiului cu „ Fluctus ” SRL.
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Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a oferit cuvântul 
dlui Alexandru Podlesnov, jurist în cadrul „Fluctus” SRL, care a prezentat un set 
de acte care confirmă faptul că postul de radio „Datina FM” nu are venituri 
comerciale, menţionând că unica sursă de venit sunt donaţiile benevole ale 
bisericilor şi creştinilor.

Dl Podlesnov a mai informat membrii CO că, în acest sens, au fost formulate 
şi expediate scrisori către Curtea de Conturi a RM şi Comisia parlamentară pentru 
cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media.

Reprezentanţii „Fluctus” SRL au insistat asupra faptului ca Consiliul de 
Observatori să permită încheierea unei tranzacţii de împăcare între IPNA 
Compania „Teleradio-Moldova” şi „Fluctus” SRL şi au garantat stingerea datoriei 
în timpul apropiat.

în şedinţă a intrat dna Larisa Călugăru.
Dna Olga Bordeianu a informat audienţa că „Fluctus” SRL, prin neachitarea 

în termen a chiriei, a cauzat prejudicii financiare Companiei, iar la moment 
condiţionează stingerea datoriei de bază doar în cazul în care va beneficia de 
scutirea de la plata penalităţilor şi a dobânzilor.

I-a fost oferit cuvântul dnei Tatiana Lupaşcu, specialist principal al 
Serviciului juridic al Companiei, care a spus că legislaţia prevede şi acordă părţilor 
dreptul de a încheia tranzacţii de împăcare la orice etapă a unui litigiu, dar scutirea 
de obligaţiile pe care şi le-a asumat „Fluctus” SRL prin semnarea contractului de 
locaţiune, ar aduce prejudicii Companiei „Teleradio-Moldova” şi diminuarea 
veniturilor, ţinând cont de faptul că „Teleradio-Moldova” este o instituţie publică 
finanţată de la bugetul de stat.

Dna Larisa Călugăru a dorit să ştie de ce nu au fost întreprinse acţiuni mai 
clare până la momentul dat în vederea rezolvării acestei situaţii. Membrii CO au 
menţionat că acţiunea se află în instanţa de judecată.

Dna Lilia Gurez a declarat că dumneaei va susţine încheierea unei tranzacţii 
de împăcare între IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi „Fluctus” SRL şi 
încasarea datoriei fără penalităţi, pe care locatarul garantează s-o achite, pentru că
în cazul în care „Fluctus” SRL ar intra în insolvabilitate, este aproape o certitudine

*

că nu se va încasa nici un ban.
Dna Călugăiu a susţinut părerea dnei Gurez.
Dna Gurez a propus să fie aşteptate răspunsurile la scrisorile adresate Curţii 

de Conturi a RM şi Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, 
sport şi mass-media şi după aceasta să fie luată o decizie, iar în 2018 să fie semnat 
un nou contract de locaţiune.

Membrii CO au susţinut propunerea dnei Gurez.
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Dna Călugăru a propus ca „Fluctus” SRL să plătească eşalonat dobânda şi 
penalitatea de întârziere.

După mai multe dezbateri, membrii CO au decis să revină la acest subiect în 
una din şedinţele următoare, având în vedere noile informaţii prezentate.

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

1. Se ia act de informaţia suplimentară prezentată de reprezentanţii „Fluctus” 
SRL.

2. Consiliul de Observatori va examina solicitările „Fluctus” SRL în una din 
şedinţele următoare.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.
S-a votat: „PRO” - 9 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, L. Gurez,

S. Nistor, V. Ţapeş, M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 2 - Examinarea Contractului-cad.ru de 
locaţiune pentru anul 2018.

Dna Larisa Călugăru a propus excluderea sintagmei „în posesiune” din 
punctul 2.1. al Contractului (cadru) de locaţiune pentru anul 2018.

Dna Oxana Busuioc, şef al Serviciului juridic, şi dna Galina Blanaru, director 
financiar, au prezentat argumente în favoarea păstrării acestei sintagme.

Membrii CO au făcut mai multe observaţii cu privire la redactarea 
contractului.

Dl Nicolae Spătaru a atras atenţia la pct. 2.4 din contract, propunând ca acesta 
să fie editat în următoarea redacţie: „Prezentul contract se consideră încheiat şi 
intră în vigoare în ziua în care a fost aprobat de Consiliul de Observatori, semnat 
de către Părţi şi înscris în Registrul de evidenţă a Contractelor Locatorului, şi 
încetează în data de 31.12.201.”

Dna Călugăru a venit cu următoarele propuneri: să fie modificată ordinea 
punctelor 3.1. cu 3.2.; la pct. 3.7. să fie inclusă sintagma „doar” în faţa sintagmei 
„în cazul majorării tarifului de către furnizor”; excluderea sintagmei „dna Olga 
Bordeianu” din cap. I.

Membrii CO au susţinut propunerea făcută de dna Călugăru.
După examinarea şi a altor sugestii venite din partea membrilor CO pentru 

îmbunătăţirea Contractului-cadru, s-a decis aprobarea lui, ţinându-se cont de toate 
recomandările făcute în cadrul şedinţei.

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



1. Se aprobă Contractul-cadru de locaţiune pentru anul 2018, cu următoarele
modificări:
a) Pct. 2.4. să fie editat în următoarea redacţie: Prezentul contract se 

consideră încheiat şi intră în vigoare în ziua în care a fost aprobat de 
Consiliul de Observatori, semnat de către Părţi şi înscris în Registrul de 
evidenţă a Contractelor Locatorului, şi încetează în data de 31.12.201_.

b) Pct. 3.2. devine pct. 3.1., şi invers;
c) la pct. 3.7. să fie inclusă sintagma doar în faţa sintagmei în cazul 

majorării tarifului de către furnizor,;
d) excluderea sintagmei dna Olga Bordeianu din cap. I.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.
S-a votat: „PRO” - 9 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, L. Gurez, S. Nistor,
V. Ţapeş, M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 3 - Examinarea Regulamentului cu 
privire la evaluarea salariaţilor IPNA Compania „ Teleradio-Moldova

Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a oferit cuvântul 
dlui Mihail Scoarţă, specialist principal al Serviciului dezvoltare strategică, care a 
prezentat Regulamentul cu privire la evaluarea salariaţilor IPNA Compania 
„ Teleradio-Moldova ” (în continuare - Regulament).

Dl Scoarţă a vorbit despre organizarea procedurii de evaluare a salariaţilor.
Dna Călugăru a recomandat să fie indicat în textul Regulamentului timpul 

destinat interviului de evaluare al fiecărui salariat.
Dna Ludmila Vasilache a făcut mai multe observaţii referitoare la redactarea 

textului.
Membrii CO au cerut să fie modificată componenţa comisiei de evaluare, 

menţionând că din cadrul acesteia ar trebui să facă parte şi un specialist din cadrul 
Companiei, expert în domeniul salariatului evaluat.

Dna Călugăru a propus ca şeful departamentului în care activează salariatul 
evaluat să facă parte din comisia de evaluare şi a recomandat să fie inclusă în Fişa 
de evaluare rubrica cu privire la numărul de ore lucrate în ultimul an.

Dna Vasilache a propus să fie vot secret pentru cazurile în care cel evaluat 
este şi membru al comisiei.

Membrii CO au examinat Regulamentul şi au pus mai multe întrebări 
referitoare la organizarea procedurii de evaluare. Dna Bordeianu şi dl Scoarţă au 
oferit informaţii suplimentare.



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

1. Se ia act de Regulamentul cu privire la evaluarea salariaţilor IPNA 
Compania „ Teleradio-Moldova”.

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

Durata şedinţei: 15:00-17:00

Au semnat:
Preşedintele
Consiliului de Observatori

Secretarul
Consiliului de Observatori Emmanuela CERNEI

Nicolae SPĂTARU


