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

Audiovizualului Compania „ Teleradio-Moldova ” 
nr. 12 din 27.04.2018

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

Invitaţi/asistenţi:
Olga Bordeianu, preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; 
Veaceslav Gheorghişenco, director Radiodifuziune;
Ecaterina Stratan, director TV;
Oxana Busuioc, şef Serviciu juridic;
Tatiana Vlas, director Departament programe şi planificare TV;
Vasile Emu, manager principal Departamentul producţie TV;
Iana Derenji, şef interimar Serviciu audit intern;
Galina Blanaru, director financiar;
Tatiana Lupaşcu, specialist principal Serviciu juridic.
Viorica Mija, director adjunct TV;
Petru Sinica, şef Serviciu resurse umane;
Mircea Surdu, director departament „TeleFilm-Chişinău”;
Andrian Ţebemeac, vicedirector tehnic;
Nicu Scorpan, producător TV;
Galina Izbeşciuc, regizor.

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 
constată că la şedinţă sunt prezenţi 6 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” - 6 voturi (N. Spătaru, 
V. Ţapeş, M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Membrii CO au propus să fie inversată ordinea subiectelor din ordinea de zi. 
Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a supus votului 

următoarea ordine de zi:
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1. Raport cu privire la procedura de concediere din cadrul IPNA Compania 
„ Teleradio-Moldova” în temeiul ort. 86 alin. (1) lit. y 1.

2. Prezentarea de către conducerea companiei a explicaţiilor cu privire la 
neregulile depistate de către Curtea de Conturi pe parcursul desfăşurării 
auditului financiar privind gestiunea economico-financiară şi administrarea 
patrimoniului de către IPNA Compania „ Teleradio-Moldova" pentru 
exerciţiul bugetar 2016.

3. Diverse.

S-a votat: „PRO” -  6 voturi (N. Spătaru, V. Ţapeş, M. Ţurcan, 
L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 1 - Raport cu privire la procedura de 
concediere din cadrul IPNA Compania „ Teleradio-Moldova ” în temeiul art. 86
alin. (1) lit. y 1.

/ \

In şedinţă au intrat dna Stela Nistor şi dna Lilia Gurez.
Membrii CO au informat audienţa despre faptul că în adresa consiliului au 

venit două solicitări din partea unor angajaţi ai „Teleradio-Moldova” în legătură cu 
procedura de concediere din cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în 
temeiul art. 86 alin. (1) lit. y1 şi au decis să fie examinate şi aceste solicitări.

Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a oferit cuvântul 
dnei Olga Bordeianu, preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, care a 
vorbit despre procedura de concediere din cadrul IPNA Compania „Teleradio- 
Moldova” în temeiul art. 86 alin. (1) lit. y1.

L. Vasilache: „Dna Bordeianu, dumneavoastră spuneţi că angajaţii au fost 
preavizaţi, iar noi am primit o adresare semnată de mai multă lume de la 
Televiziune, care spune că majoritatea angajaţilor nu au fost preavizaţi despre 
conţinutul acestui ordin. Unde este adevărul?”

N. Scorpan: „Eu personal, nici până astăzi nu am semnat ordinul şi nu am fost
preavizat. Am făcut o adresare către domnul Sinica să mi se dea copia acestui ordin
şi mi s-a refuzat, astfel, în temeiul art. 34, mi s-a interzis de fapt dreptul la
informare, cu referinţă la chestiunea mea. Eu aş fi vrut să-i adresez angajatorului o
întrebare: Care a fost temeiul, care a fost suportul juridic de eliberare a acestor 199
de angajaţi? Eu înţeleg că există articolul. Şi cum s-a făcut această evaluare să fie
reangajaţi 157 de salariaţi din Compania „Teleradio-Moldova” şi eliberaţi din
funcţie 42. M-ar interesa, în mod deosebit, cenzul de vârstă, de experienţă în
domeniu, de pregătire a acestor cetăţeni din Compania „Teleradio-Moldova” şi
dacă lucrul acesta este cu referinţă la legislaţia muncii şi convenţiile internaţionale
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şi, mai ales, punctul îl pun pe Constituţia Republicii Moldova. Eu am încercat să 
studiez tot ceea ce s-a propus şi vreau să vă spun că sunt încălcate aproape 20 de 
articole din legislaţia muncii.”

Dl Scorpan a enumerat câteva articole din legislaţia muncii şi din convenţiile 
internaţionale.

N. Scorpan: „Eu cred că noi vom face o declaraţie în care ne vom exprima 
poziţia vizavi de aceste nedreptăţi, încălcarea legislaţiei şi discriminare a 
cetăţenilor Republicii Moldova în teritoriul Companiei „Teleradio-Moldova”.”

N. Spătaru: „Eu aş vrea să aud ce spune doamna jurist vizavi de cele 
declarate. Care articole au fost încălcate, dacă tot se spune că au fost încălcate.”

O. Bordeianu: „Dacă au fost încălcate sau nu careva articole, se va expune 
instanţa de judecată, în cazul în care se va ajunge acolo.”

L. Vasilache: „In ultimul timp, noi, Consiliul de Observatori, suntem învinuiţi 
din toate părţile, şi în presă, şi în emisiuni, peste tot, că nu ne îndeplinim 
obligaţiunile. Şi dl Scorpan spunea că noi trebuie să reprezentăm interesele 
angajaţilor, nu numai ale angajatorului. Noi nu reprezentăm intresele nici ale 
angajatorului şi nici ale angajaţilor, deoarece noi nu avem dreptul să facem asta. 
Dar una din cele mai importante atribuţii ale Consiliului de Observatori este: 
„sesizează din oficiu şi la solicitare asupra încălcării Codului Audiovizualului şi a 
altor legi în vigoare, înaintând preşedintelui companiei demersuri de intrare în 
legalitate”. Pe mine mă interesează dacă a fost într-adevăr încălcată legea şi din 
acest motiv aş vrea ca doamna jurist să ne spună dacă este aşa sau nu.”

T. Lupaşcu: „Am vorbit şi la şedinţa anterioară că au fost respectate toate 
reglementările legale în domeniu, toate etapele. Mai mult ca atât, angajatorul, prin 
Ordinul nr. 26 din 13.03.2018, a preavizat salariaţii în scris, cu toate că nu e era 
obligat să facă acest lucru. Din data informării şi până la data concedierii nu a venit 
nici o cerere, nici o solicitare din partea vreunui angajat. Ordinele cu semnături se 
păstrează la dl Sinica. Pentru persoanele care au refuzat să facă cunoştinţă, au fost 
întocmite procese verbale semnate precum că într-adevăr li s-a adus la cunoştinţă, 
dar au refuzat să semneze.”

L. Vasilache: „Spuneţi-mi, vă rog, dacă s-a organizat concursul de evaluare, 
acel concurs de evaluare despre care aţi vorbit înainte de a se vota schema de 
încadrare şi pe care au votat-o colegii mei din CO. Trebuia să se organizeze o 
comisie de evaluare.”

O Bordeianu: „Reangajarea a avut loc în baza demersurilor care au parvenit 
de la directorii Radio, TV şi preşedintele Servicii comune.”.
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L. Vasilache: „Nu era mai simplu să faceţi la început această comisie de 
evaluare şi atunci nu apăreau asemenea discuţii? Eu am examinat listele prezentate 
şi am văzut că oameni născuţi în 1960 au fost eliberaţi din funcţie, iar oameni din 
1948 au rămas. Şi atunci te gândeşti dacă este vorba numai de vârstă sau nu este un 
profesionist bun şi atunci ar trebui să fie o comisie de evaluare. Aţi avut criterii de 
selectare sau nu?”

E. Stratan: „Evident că au fost criterii de selectare. Toate aceste probleme s-au 
discutat cu şefii de subdiviziuni.”

G. Izbeşciuc: „Pe mine mă deranjează unii oameni din cei prezenţi. De ce ei 
nu au fost concediaţi încă acum 20 de ani? Ei sunt mai în vărstă decât mine şi ei au 
rămas, iar eu trebuie să plec.”

N. Scorpan: „Cu privire la ceea ce a spus doamna jurist, eu nici nu am văzut 
ordinul în faţă.”

P. Sinica: „Cu privire la procedura de concediere vreau să spun că procedura a 
fost respectată întru totul. Toţi cei 199 de salariaţi cu statut de pensionar în bază de 
vârstă au fost familiarizaţi cu ordinul respectiv, inclusiv dl Scorpan. Dl Scorpan a 
avut dreptul, ca oricare alt salariat, să nu semneze, însă sunt urmele scrise de 
dumnealui. Aici nu dumneata ai scris?”

N. Scorpan: „Da, am scris, dar eu nu am semnat. Nu-i semnătura mea acolo.” 
P. Sinica: „Corect, dar aţi fost familiarizat.”
N. Scorpan: „Ordinul de eliberare a mea din funcţie eu nu l-am semnat.”
P. Sinica: „Mai mult decât atât, a fost perfectat un proces verbal semnat de cei 

prezenţi în momentul când dl Scorpan a refuzat să semneze.”
L. Vasilache: „Eu totuşi vreau să ştiu dacă au existat sau nu criterii de 

selectare la reangajare.”
V. Mija: „Nu este vorba numai de persoana concediată, dar şi de funcţia pe 

care poate s-o îndeplinească persoana respectivă.”
L. Vasilache: „Pentru aceasta trebuia să existe o comisie de evaluare.”

A • • • •M. Surdu: „In calitate de jurnalist, voi organiza o emisiune vinerea viitoare şi 
vă invit pe toţi. Studiul de caz va fi „Teleradio-Moldova”. Vor fi invitate şi 
organizaţii abilitate.”

O. Bordeianu: „Noi am acţionat în conformitate cu legislaţia Republicii 
Moldova. Criteriile au fost stabilite de către directori şi au fost discutate în colectiv 
atât la Radio, cât şi la Televiziune.”

După mai multe dezbateri şi recomandări venite din partea membrilor CO, 
preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a 
supus votului următoarea hotărâre:

1. Se ia act de informaţia prezentată.
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2. Se ia act de adresările nr. 1/19 din 20.04.2018 şi nr. 1/20 din 20.04.2018.
3. Consiliul de Observatori solicită conducerii Companiei, ca în baza 

Regulamentului cu privire la evaluarea salariaţilor IPNA Compania 
„Teleradio-Moldova”, aprobat prin Hotărârea CO nr. 113 din 21.12.2017, să 
creeze Comisia de evaluare a salariaţilor IPNA Compania „Teleradio- 
Moldova”.
A

4. In mod prioritar vor fi evaluaţi salariaţii concediaţi şi salariaţii concediaţi şi 
reangajaţi.

5. Comisia urmează a fi creată în timp de 10 zile, iar evaluarea salariaţilor să 
fie efectuată pe parcursul a două luni.

6. 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 - Prezentarea de către conducerea 
companiei a explicaţiilor cu privire la neregulile depistate de către Curtea de 
Conturi pe parcursul desfăşurării auditului financiar privind gestiunea 
economico-financiară şi administrarea patrimoniului de către IPNA Compania 
„ Teleradio-Moldova”pentru exerciţiul bugetar 2016.

Preşedintele Consiliului de Observatori a oferit cuvântul dnei Iana Derenji, 
care a prezentat explicaţiile cu privire la neregulile depistate de Curtea de Conturi 
pe parcursul desfăşurării auditului financiar privind gestiunea economico- 
financiară şi administrarea patrimoniului de către IPNA Compania „Teleradio- 
Moldova” pentru exerciţiul bugetar 2016, iar doamnele Bordeianu şi Blanaru au 
venit cu completări.

Au fost examinate toate constatările auditului, pe puncte, şi discutate măsurile 
care au fost sau urmează a fi întreprinse, toate incluse în tabelul prezentat 
Consiliului de Observatori, după care membrii CO au venit cu mai multe 
recomandări.

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

1. Se ia act de Explicaţiile conducerii companiei cu privire la neregulile 
depistate de către Curtea de Conturi pe parcursul desfăşurării auditului 
financiar privind gestiunea economico-financiară şi administrarea 
patrimoniului de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 
exerciţiul bugetar 2016.
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2. Conducerea IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va respecta termenele de 
lichidare a tuturor neregulilor.

3. Conducerea Companiei va raporta trimestrial Consiliului de Observatori 
despre rezultatele implementării recomandărilor Curţii de Conturi.

4. 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).

Durata şedinţei: 15:00-18:10 

Au semnat:
Preşedintele
Consiliului de Observatori

Secretarul
Consiliului de Observatori Emmanuela CERNEI

Nicolae SPĂTARU


