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

Audiovizualului Compania „ Teleradio-Moldova” 
nr. 16 din 31.05.2018

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

Invitaţi/asistenţi:
Olga Bordeianu, preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; 
Veaceslav Gheorghişenco, director Radio Moldova;
Ecaterina Stratan, director TV Moldova 1;
Oxana Busuioc, şef Serviciu juridic;
Galina Blanaru, director financiar;
Teodor Guţu, responsabil Eurovision .

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, 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:

S-a votat: „PRO” - 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia 
GUREZ, Stela NISTOR, Vitalie ŢAPEŞ, Marina ŢURCAN, Ludmila 
VASILACHE, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD).

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

1. Alegerea secretarului CO.
2. Raportul de activitate, inclusiv cel financiar, al comitetului de organizare a 
concursului Eurovision - 2018 (selecţia naţională şi concursul internaţional).
3. Rectificarea planului financiar pentru anul 2018.

S-a votat: „PRO” - 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia 
GUREZ, Stela NISTOR, Vitalie ŢAPEŞ, Marina ŢURCAN, Ludmila 
VASILACHE, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD).
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Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 1 - Alegerea secretarului CO.
Dl Nicolae Spătaru l-a prezentat pe dl Mihai Turturean membrilor Consiliului 

de Observatori pentru funcţia de secretar, rămasă vacantă la 1 mai 2018. Mihai 
Turturean a absolvit facultatea de drept a Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi. 
Licenţiat în drept, maşter. Membrii CO i-au pus mai multe întrebări.

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

HOTĂRÂRE:

1. A-l confirma pe dl Mihai Turturean în funcţia de secretar al CO pe o 
perioadă de probă de trei luni.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

S-a votat: „PRO” - 9 voturi: (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia 
GUREZ, Stela NISTOR, Vitalie ŢAPEŞ, Marina ŢURCAN, Ludmila 
VASILACHE, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 2 - Raportul de activitate, inclusiv cel 
financiar, al comitetului de organizare a concursului Eurovision - 2018 (selecţia 
naţională şi concursul internaţional).

Teodor Guţu, responsabil Eurovision, a vorbit despre deplasarea delegaţiei 
RM la Lisabona. Republica Moldova s-a calificat în finală (locul 10). Pentru acest 
eveniment s-au cheltuit 75000 (Şaptezeci şi cinci mii) lei.

Ludmila VASILACHE a menţionat că cheltuielile pentru deplasare în 2014 au 
fost mai mari, dar şi veniturile au fost de 1,854,606 lei, iar în acest an veniturile au 
fost în doar în jumătate, iar cheltuielile au crescut.
CO recomandă administraţiei Companiei ca pentru anii următori să se facă tot 
posibilul ca veniturile să fie în creştere, iar cheltuielile - proporţionale.

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

HOTĂRÂRE:
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1. Se ia act de Raportul de activitate, inclusiv cel financiar, al comitetului de 
organizare a concursului Eurovision - 2018 (selecţia naţională şi concursul 
internaţional).

2. CO recomandă administraţiei companiei ca pe viitor veniturile să fie în 
creştere, iar cheltuielile să fie proporţionale.

3. Hotărârea intră în vigoare în ziua adoptării.

S-a votat: „PRO” - 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia 
GUREZ, Stela NISTOR, Vitalie ŢAPEŞ, Marina ŢURCAN, Ludmila 
VASILACHE, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 3 - Rectificarea planului financiar pentru 
anul 2018.
Galina Blanaru, director financiar, a prezentat nota privind rectificarea planului 
financiar pentru anul 2018, a vorbit despre achiziţiile şi cheltuielile în sectorul 
Transport, şi anume, despre înregistrarea automobililor, asigurarea obligatorie 
RCA, testarea tehnică şi instalarea GPS. S-a discutat şi despre reparaţia capitală a 
clădirilor unde pentru scările de la blocul administrativ a fost alocat 50.000 lei, iar 
pentru demontarea a tavanului avariat s-au alocat 35.000 lei.

Larisa CĂLUGĂRU membru CO a solicitat ca devizul de cheltuieli pentru 
reconstrucţie să treacă expertiza tehnică la Serviciul de Stat pentru verificarea şi 
expertizarea proiectelor şi construcţiilor.
Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a supus votului 
următoarea

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă Rectificarea planului financiar pentru anul 2018.
2. CO a solicitat ca pe viitor devizele de cheltuieli pentru lucrările de 

reconstrucţie să fie expertizate tehnic de Serviciul de Stat pentru verificarea şi 
expertizarea proiectelor şi construcţiilor.

3. Hotărârea intră în vigoare în ziua adoptării.
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S-a votat: „PRO” - 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia 
GUREZ, Stela NISTOR, Vitalie ŢAPEŞ, Marina TURC AN, Ludmila 
VASILACHE, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD).

Durata şedinţei: 15:00 -17:30

Au semnat:
Preşedintele
Consiliului de Observatori 

Secretarul
Consiliului de Observatori
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