
PROCES VERBAL 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

                                         nr. 23 din 3.08.2018 

 

Au participat membrii Consiliului de Observatori:  

Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Stela NISTOR, Lilia GUREZ,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 15:00.  

 

„PRO” - 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Stela NISTOR, Lilia 

GUREZ,Vitalie ȚAPEȘ, Marina ȚURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru 

VASILACHI, Veaceslav VLAD). 

 

  Președintele CO a supus votului următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea contractelor de locaţiune cu „Danilinca S.R.L”. 

2. Prezentarea conceptului de  identitate  pentru TRM. 

3. Raportul departamentului  Juridic pentru prima jumătate a anului 2018. 

4. Diverse. 

 

 

„PRO” - 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ,Vitalie 

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

VASILACHI, Veaceslav VLAD). 

 

 

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 1- Aprobarea contractelor de locaţiune cu 

„Danilinca S.R.L”. 

 



 

Dna Olga Bordeianu,  Președinte al IPNA, a informat membrii CO despre faptul că 

„Danilinca S.R.L” a soliciat, pentru perioada 03.08.2018 și 10.08.2018 

încăperea de la nivelul doi al cantinei cu o suprafață totală 167 m2.  Toate  condițiile  

vor fi stipulate în contracte. (Anexă). 

 

 

Președintele CO a supus votului următoarea 

 

                                           HOTĂRÂRE: 

 

1. Se aprobă contractele de locațiune cu  „Danilinca S.R.L”. (Anexă) 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

 

 

„PRO” – 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ,Vitalie 

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

VASILACHI, Veaceslav VLAD). 

 

 

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 2- Prezentarea conceptului de  identitate  

pentru TRM. 

 

 

Vitalie Cojocaru, șef Serviciu marketing și vânzări a prezentat conceptul de  

identitate  pentru TRM. 

  

Scopurile cheie: 

 

- Stabilirea unui design consistent pe tot portofoliul de 

medii din coponența IPNA TRM, inclusiv cel instituțional. 

Prea fragmentatat la moment, și fără upgrade de noi media, 

emisiuni, identități outdoor. 

 

- Introducerea unei identități vizuale unice pentru mediile 



din componența IPNA TRM, dar și pentru noua platformă 

web. 

 

De ce avem nevoie de un rebranding acum: 

 

- Ultimile lucrări consistente de acest gen au fost finalizate în 2007. În 

perioada care a urmat, designul a suportat schimbări cardinale iar noi 

riscăm să retardăm. 

 

- În componența IPNA au apărut medii noi. Moldova 2, Radio Moldova 

Tineret, Radio Moldova Muzical. Toate aceste medii afară de un 

programing și content de calitate, au nevoie de o identitate vizuală 

clară și distinctă. 

 

- Este la stadiul final de elaborare noul portal web www.trm.md 

construit și pe o platformă tehnică nouă. Este de neconceput ca 

acest portal să fie lansat utilizând identitatea vizuală depășită. 

 

De ce avem nevoie de un rebranding acum: 

 

- Deși nu utilizată pe larg, la moment sunt necesare anumite 

lucrări de marketing outdoor. Identitatea automobilelor, noile 

ID pentru angații companiei. 

- Promovarea foarte fragmentată vizual, chiar în cadrul unei 

media. Varietate mare de culori, figuri geometrice și procedee 

de ornamentare, fonturi utilizate. 

 

- Asistăm la o cedare imensă a audienței tinere către Internet și 

posturi comerciale. Identitatea modernă ar putea spori 

interesul față de medii, în special în targhetul 14+. 

- În final, brandingul poate fi examinat drept o expresie a 

misunii unui serviciu public. 

 

 

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 3 - Raportul departamentului  Juridic 

pentru prima jumătate a anului 2018. 

 

  În cadrul ședinței a fost prezentat informaţie cu privire la litigiile civile  pentru  
prima jumătate a anului 2018, cu implicarea IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

 



 

 

Tatiana Lupașcu specialist principal Serviciu juridic, a informat membrii CO despre 

toate litigiile în care IPNA este prezentă. În calitate de reclamant IPNA este în litigiul 

cu La Roma Club SRL și Star Kebab SRL Datoria: 10000,00 lei, Dobânda: 7097,40 

lei, Taxa de stat: 475,13 lei, etapa: (În procedură).  Maxtisano SRL  Datoria: 3479,36 

lei, Dobânda: 505,14 lei, Taxa de stat: 270 lei , etapa: (Executare). ÎI Coșneanu Anna 

Datoria: 71638,62 lei, Penalitatea: 134653,03 lei, Dobânda: 3221,99 lei,Taxa de 

stat:6285,40 lei, etapa: (În procedură).    

 

În calitate de Pîrît IPNA este în litigiul cu: Lupaşcu Livia Prej. moral: 200000,00 lei, 

Asistența jur.: 5000,00 lei , etapa: (În procedură). SA Termoelectrica Penalitatea:31 

740,53 lei,Taxa de stat: 952 lei,etapa: (În procedură).  Stefoglu Cornelia  Prej. moral: 

20000 lei, Asistența jur.:4000 lei etapa: (Finisat) S-a încasat: Prejudiciu moral 5000 

lei,Asistența jur.:4000 lei. Apelul IPNA admis, Confirmată tranzacție de împăcare. 

(Decizia din 15.05.2018).   

               

       Președintele CO a supus votului următoarea 

 

                                             

                                                  HOTĂRÂRE: 

1. Se ia act de raportul departamentului  Juridic pentru prima jumătate a anului 

2018. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

 

„PRO” - 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Stela NISTOR, Lilia 

GUREZ,Vitalie ȚAPEȘ, Marina ȚURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru 

VASILACHI, Veaceslav VLAD). 

 

    



 

 Durata şedinţei: 15:00-18:30. 

 

Au semnat: 

 

Preşedintele  

Consiliului de Observatori                                                                   Nicolae SPĂTARU 

                                                                                                        

Secretarul                                                  

Consiliului de Observatori                                     Mihai TURTUREAN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


