
 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

nr. 30 din 18.10.2018 

 

Au participat membrii Consiliului de Observatori:  

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

Marina ȚURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD. 

 

Invitați/asistenți: 

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

 

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” constată 

că la şedinţă sunt prezenţi 9 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:  

 

S-a votat: „PRO” - 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, 

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

VASILACHI, Veaceslav VLAD). 

 

 

Președintele Consiliului de Observatori, domnul Nicolae Spătaru, a supus votului 

următoarea ordine de zi: 

 

 

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

2. Scrisoare nr 01-19/645 din 18.10.18 cu privire la adoptarea Hotărârii CO nr. 

90 din 21.08.15, punctul trei, ceea ce ar permite conducerii Companiei 

încheierea contractelor de locaţiune pentru spaţiul cantinei TV pe o perioadă 

de până la trei zile. 

3. Notă informativă despre deplasările angajaților peste hotarele țării, pe 

parcursul anului 2018. 
4. Notă informativă despre contentul achiziționat pe parcursul anului 2018. 

5. Diverse. 

 

S-a votat: „PRO” - 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, 

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

VASILACHI, Veaceslav VLAD). 

 
 



 

 

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

„Danilinca”S.R.L. 

 
Dna Olga Bordeianu a prezentat contractul cu „Danilinca” S.R.L., informând membrii 

CO despre obiectul și clauzele documentului.  

 
 

 

Președintele Consiliului de Observatori a supus votului următoarea   

 

                       

                                              HOTĂRÂRE:  

 

1.  Se aprobă Contractul de locațiune cu „Danilinca”S.R.L. 

 2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptări. 

 

 

S-a votat: „PRO” - 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, 

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

VASILACHI, Veaceslav VLAD). 

 

                            

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 2 - Scrisoare nr 01-19/645 din 18.10.18 cu 

privire la completarea Hotărârii CO nr. 90 din 21.08.15, p. trei, ceea ce ar permite 

conducerii Companiei încheierea contractelor de locaţiune pentru spaţiul adiacent 

cantinei TV pe o perioadă de până la trei zile. 

 

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

solicitarea adoptării unei hotărâri care ar permite ca, în situaţia imposibilităţii obţinerii 

acordului prealabil (lipsa şedinţelor CO), o derogare de la prevederile punctului 3 al 

Hotărârii CO nr. 90 din 21.08.2015. Acest lucru ar permite conducerii Companiei 

încheierea contractelor de locaţiune pentru spaţiul adiacent cantinei TV pe o perioadă de 

până la 3 zile, cu informarea obligatorie a Consiliului de Observatori în termen cât mai 

restrâns posibil. 

 

        

 

                   Președintele Consiliului de Observatori a supus votului următoarea                                               

                                                         

                                                      HOTĂRÂRE: 



 

 

1. Se aprobă solicitarea nr 01-19/645 din 18.10.18, prin care se permite o derogare 

de la prevederile  p. 3 al Hotărârii CO nr. 90 din 21.08.2015, în situaţia 

imposibilităţii obţinerii acordului prealabil (lipsa şedinţelor CO) la încheierea 

contractelor de locaţiune pentru spaţiul adiacent cantinei TV pe o perioadă de 

până la 3 zile, cu informarea obligatorie a Consiliului de Observatori într-un 

termen cât mai restrâns posibil. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptări. 

 

S-a votat: „PRO” - 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, 

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

VASILACHI, Veaceslav VLAD). 

 

 

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 3 - Notă informativă despre deplasările 

angajaților peste hotarele țării, pe parcursul anului 2018. 
 

Olga Bordeianu, președinte al IPNA, a prezentat o notă informativă privind deplasările 

angajaților peste hotarele țării, și anume:  

- Tatiana Bunduchi, şef Serviciul Radio Moldova Tineret- Riga Letonia. Realizarea 

documentarului radio „Promovarea libertăţii şi pluralismului mass-media în 

Republica Moldova. 

- Cristina Popescu reporter Radio Moldova Actualităţi – România. 

               Vizită de documentare a Progresele bazelor militare române NATO. 

- Olesea Russu, producător TV, Ludmila Vasilache, redactor-prezentator Departament 

Ştiri şi dezbateri - loc. Colibiţa,  jud.Bistriţa-Năsăud, România. 

                 Participare la „Adunarea Pregătitoare - EUROPA 100" produs TVR Cluj. 

- Andrei Viziru, redactor - prezentator Redacţia Cultură - Vălenii, România. Realizarea 

reportajelor pentru emisiunea „Academia radio", „Almanah istoric”, relatări 

în direct pentru emisiunile „Matinal Naţional” şi „Casa Radio”. 

              

               Președintele Consiliului de Observatori a supus votului următoarea         

 

                                                         HOTĂRÂRE: 

 
1. Se ia act de Nota informativă despre deplasările angajaților peste hotarele 

țării, pe parcursul anului 2018. 

2. Administrația va solicita rapoarte despre rezultatele deplasării și va evalua 

importanța acestor deplasări pentru activitatea Companiei. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptări. 

 

S-a votat: „PRO” - 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, 

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

VASILACHI, Veaceslav VLAD). 

 



 

 

 

Se pune în discuție chestiunea cu nr - 4  Notă informativă despre contentul 

achiziționat pe parcursul anului 2018. 

  

În cadrul ședinței a fost prezentată o informație despre contentul achiziționat pe 

parcursul anului 2018, ca urmare a încheierii de IPNA Compania Teleradio-Moldova  a 

unor acorduri de achiziţie (parţial valorificate) a drepturilor de difuzare pentru 

următorul content televizat:  

1. Două titluri recente de film, în  limbă română - (acord încheiat cu o societate de 

distribuţie independentă).  

2. Circa 40 titluri de film de ficțiune și documentar din patrimoniul cinematografic 

moldovenesc - urmând a fi difuzate în versiune originală (cu subtitrare în română) - la 

etapa de semnare a acordului cu Moldova-Film.  

3. Content autohton muzică (cesiune drepturi difuzare) - concertul aniversar 

Sunstroke Project, concertul Debo Ray din cadrul Jazz’n Chişinău ediţia VI, concertul 

Lupii (Alex Calancea Band & Guz), etc.  

4. Concertele live ale Orchestrei Filarmonicii din Viena (transmisiune în direct) - 

Concertul de Anul Nou (01 ianuarie 2018), Concertul de la Schonbrunn (31 mai 2018) 

si Concertul special cu ocazia centenarului Armistiţiului (va fi difuzat in 11 noiembrie 

2018 în direct de la Versailles, Franta) - în cadrul parteneriatului cu 0 societate austriacă 

de producţie.  

5. Concertele bilunare Europa in concert (înregistrări ale concertelor live ale unor 

formaţii populare din întreaga lume) - în cadrul parteneriatului cu DW.  

6. Content factual, arts & society: magazinele săptămânale Euromaxx (cultură şi 

divertisment), ARTS 21 (cultură şi arte), Check-in (călătorii), Drive it (maşini), In good 

shape (sănătate), Made in Germany (economie), Shift (tehnologie IT), Kino (cinema), 

Proiecte de viitor (tehnologie), Global 3000 (ecologie), Zapovednik (magazin de satiră 

politică in desen animat), fillerele încearcă asta (gastronomia popoarelor lumii) şi 

Dresscode (personal coaching) - în cadrul parteneriatului cu DW. 

 

 

            Președintele Consiliului de Observatori a supus votului următoarea   

 

                       

                                             

 

                                               HOTĂRÂRE:  

 

1. Se ia act de Nota informativă despre contentul achiziționat pe parcursul anului 

2018. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptări. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

S-a votat: „PRO” - 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, 

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

VASILACHI, Veaceslav VLAD). 

 

 

Durata şedinţei: 15:00 -17:30 

 

Au semnat: 

Preşedintele  

Consiliului de Observatori                                                                   Nicolae SPĂTARU 

                                                                                                      

Secretarul                                                  

Consiliului de Observatori                                     Mihai TURTUREAN 

  


