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PROCES VERBAL 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

nr. 25 din 23.08.2018 

 

  Au participat membrii Consiliului de Observatori:  

Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, Stela NISTOR,  

Vitalie ȚAPEȘ, Marina ȚURCAN, Ludmila VASILACHE,Veaceslav VLAD. 

 

         

 

 

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, 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 14:00.  

 

„PRO” - 8 voturi (Nicolae SPĂTARU, Lilia GUREZ, Stela NISTOR, Vitalie 

ȚAPEȘ, Marina ȚURCAN, Ludmila VASILACHE, Veaceslav VLAD, Larisa 

CĂLUGĂRU). 

 

 

        S-a pus la vot Ordinea de zi, cu următoarele chestiuni: 

 

 

1. Raport cu privire la achiziționarea unor autoturisme noi și a tehnicii pentru 

monitorizarea lor. 
2. Solicitarea președintelui al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

3. Diverse. 

 

„PRO” - 8 voturi (Nicolae SPĂTARU, Lilia GUREZ, Stela NISTOR, Vitalie 

ȚAPEȘ, Marina ȚURCAN, Ludmila VASILACHE, Veaceslav VLAD, Larisa 

CĂLUGĂRU).   

 

 

  Se pune în discuție chestiunea cu nr. 1 - Raport cu privire la achiziționarea unor 

autoturisme noi și a tehnicii pentru monitorizarea lor. 
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Miroslav Tudor a prezentat raportul cu privire la achiziționarea unor 

autoturisme noi și a tehnicii pentru monitorizarea lor și a menționat că pentru 

asigurarea în conformitate cu cerințele stabilite cu mijloace de transport auto a 

tuturor subdiviziunilor Companiei, în caietul de sarcini pentru anul 2018 a fost 

planificată suma de 747,7 mii lei pentru  achiziționarea autoturismelor.  

În urma procedurii de achiziție, în luna mai 2018 au fost procurate cinci 

autoturisme de model Dacia Logan Acces  de la SA DAAC Hermes DACIA. 

Suma totală a achiziției în comparație cu cea planificată este mai mică și 

constituie 5 x 143,970 = 719,850 lei. Fiind luate la evidența contabilă a Companiei 

autoturismele au fost înmatriculate, asigurate și dotate cu sisteme de monitorizare 

GPS. 

Costul unui sistem de monitorizare GPS este de 2000 lei per/unitate. Serviciile  

de monitorizare constituie 150 lei lunar, monitorizarea se înţelege ca culegerea şi  

prelucrarea sistematizată a informaţiei despre poziționarea și starea obiectului,  

abaterea acestuia de la ruta stabilită ș.a.  

Conform cerințelor fiecare autoturism a fost întărit după un conducător auto  

și respectiv cu fiecare în parte a fost încheiat un contract de răspundere 

materială. 

Din anii precedenți în Companie la evidența contabilă se află 44 unităţi de 

transport.   

 din care 4 unități de transport: 

1. URAL 43203 a/f 1991, n/î CBW 599, pe caroserie este instalat un 

generator de producere a curentului electric care nu funcționează, iar în alte scopuri 

această unitate de transport nu poate fi utilizată. 

         2.  KAMAZ –5320 a/f 1989, n/î CBW 346 (PTS), tehnica pentru 

înregistrări este învechită, nu este implicat la deservirea subdiviziunilor 

Companiei.   

         3.  SCANIA – R 143 a/f 1992, n/î CLN 637, tehnica pentru înregistrări 

este învechită, nu este implicat la deservirea subdiviziunilor Companiei.   

         4.  MAN – 12.170F a/f 1988, n/î KAW 437, nu este utilizat în activitatea 

Companiei. 

Alte 25 unități de transport implicate la deservirea subdiviziunilor 

Companiei. 

În așa fel, actualmente inclusiv cu autoturismele noi procurate în Companie 

conform evidenței contabile se află 49 unităţi de transport.  

  

Pentru viitor, pentru a asigura funcționalitatea tuturor serviciilor Companiei 

este necesar de a mai procura o unitate de transport de tip microbuz (10-15 locuri) 

și 3-5 unități de transport de tip Dacia Lodgy cu 7 locuri.   

 

Olga Bordeianu, președinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a 

menționat că pe viitor este necesar de a procura și un Autobus pentru a transporta 

la domiciliu angajații companiei. 
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Larisa CĂLUGĂRU -  De câte maşini compania are nevoie? 
Tudor MIROSLAV –     Dacă am avea 24 de automobile   funcționabile,noi 

nu am întâmpina careva probleme. 
 

                      Președintele CO a supus votului următoarea 

 

                                           HOTĂRÂRE:  

 

1. Se ia act de raportul cu privire la achiziționarea unor autoturisme noi și a 

tehnicii pentru monitorizarea lor. 

2. Hotărârea intră în vigoare în ziua adoptării. 

 

 

„PRO” – 8 voturi  (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, 

Stela NISTOR, Vitalie ȚAPEȘ, Marina ȚURCAN, Ludmila VASILACHE, 

Veaceslav VLAD). 

 

 

 Se pune în discuție chestiunea cu nr.2  -  Solicitarea președintelui al IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” 

 

 

 

 

Olga Bordeianu, președinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”  

a solicitat prelungirea termenului de executare a Hotărârii nr.37 din 27 

aprilie 2018 a CO cu privire la lansarea procedurii de evaluare profesională 

salariaților IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pe motiv că noul cod al 

serviciilor media audiovizuale al RM nu este publicat în „Monitorul Oficial”  

ceea ce nu permite elaborarea caietului de sarcini pentru anul 2019, nu este 

stabilit definitiv bugetul Companiei pentru anul 2019 și este necesară 

actualizarea grilei de salarizare. 

 

Nicolae SPĂTARU- Dacă ajungem în luna noiembrie, nu avem nici codul 

dus la bun sfârșit , nici caietul de sarcini ne pregătit, cum procedăm? 

Olga BORDEIANU  - Noi caietul de sarcini îl avem pregătit , problema este  

în plan financiar. 

Ludmila VASILACHE- Noi trebuie să  ținem cont de ceea ce avem la 

moment, și să facem caietul de sarcini la timp. 
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Durata şedinţei: 15:00-16:20. 

 

Au semnat: 

 

Preşedintele  
Consiliului de Observatori                                                                   Nicolae SPĂTARU 

                                                                                                        
Secretarul                                                  
Consiliului de Observatori                                     Mihai TURTUREAN 

 

 

 

 


