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

Audiovizualului Compania „ Teleradio-Moldova” 
nr. 20 din 09.07.2018

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

Invitati/asistenti:
5 5

Olga Bordeianu, Preşedinte al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” . 
Miroslav Tudor, Director Logistică.
Galina Blanaru, Director Financiar.

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.

„PRO” - 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, Stela
NISTOR, Vitalie TAPES, Marina TURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru1 5 5 1 5 1 1

VASILACHI, Veaceslav VLAD).

Preşedintele CO a supus votului următoarea ordine de zi:

1. Casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.
2. Rectificarea planului financiar pentru anul 2018.
3. Diverse.

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

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 1 -  Casarea bunurilor uzate, raportate la 
mijloacele fixe.
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Miroslav Tudor, director logistică, a vorbit despre lista bunurilor uzate şi a 
menţionat că a participat la fiecare gestionare în parte şi s-a verificat bunul după 
toate criteriile, au fost făcute însemnări despre fiecare bun şi procedura va fi 
raportată după cum urmează.

Vitalie ŢAPES a propus ca pe viitor sa fie şi alţi membri ai CO în comisia de 
casare a bunurilor uzate.

Olga Bordeianu: Avem 2 comisii de casare: Comisia de casare pentru serviciile 
comune şi Comisia de casare pentru echipamentele vechi de la televiziune. Din 
acest motiv este nevoie ca mai mulţi membri ai CO să fie delegaţi pentru aceste 
comisii .

Larisa CĂLUGĂRU: Ce planificaţi să faceţi cu automobilele casate?
Miroslav Tudor: Concomitent cu casarea vom publica pe pagina web pentru a 

anunţa un agent economic care să achiziţionează metalul.
Olga Bordeianu: Unica companie care poate achiziţiona de la noi metalul 

vechi este firma Metalferos S.A. Aceast lucru a fost confirmat şi Curtea de
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Conturi.

Preşedintele CO a supus votului următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.
2. Preşedintele IPNA Compania „ Teleradio-Moldova ” va raporta Consiliului de 

Observatori, în termen de două luni, despre procesul de reciclare şi 
comercializare a bunurilor casate.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

PRO” - 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, Stela
NISTOR, Vitalie TAPES, Marina TURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru1 5 5 1 5 1 1

VASILACHI, Veaceslav VLAD).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 2 - Rectificarea planului financiar pentru 
anul 2018.

Galina Blanaru, director financiar, a menţionat că necesitatea ajustării 
devizului de cheltuieli este dictată nu doar de modificare subvenţiilor bugetare, dar 
şi în rezultatul economiilor înregistrate pe unele categorii de cheltuieli.

În scopul prezentării cât mai explicite şi relevante a modificărilor menţionate, 
informaţia este clasată pe surse de finanţare a activităţii Companiei.

I. Subvenţii bugetare
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Mijloacele financiare alocate se propun a fi direcţionate pentru acoperirea 
următoarelor categorii de cheltuieli:

- Categoria „reparaţii capitale ale clădirilor” - 420,0 mii lei, construcţia 
sistemului de condiţionare a aerului fonoteca Radio.

- Categoria „reparaţii capitale ale instalaţiilor de transmisie” - 3945,3 mii lei 
pentru schimbarea cablurilor de alimentare al PD 735 de la PDC -19.

- Categoria „ maşini şi utilaje ” - 4200,0 mii lei inclusiv:
400.0 mii lei - dotarea încăperilor Companiei cu sisteme antiincendiu,
3000.0 mii lei - dotarea ST-1 şi ST-2 cu sisteme de stingere automată a 

incendiilor,
800.0 mii lei - instalarea sistemelor vară-iarnă în ST-1, ST-2, ST-450.

În urma micşorării tarifelor pentru energia electrică din data de 01.07.2018
(hotărârea ANRE nr.201/2018 din 15.06.2018) şi în rezultatul recalculării 
mijloacelor alocate la articolul dat, se propune a fi redirecţionată suma de 197,4 
mii lei pentru:
- articolul apă şi canalizare - în sumă de 102,8 mii lei la acoperirea cheltuielilor 

privind consumul de apă şi canalizare;
- articolul servicii de pază - în sumă de 94,6 mii lei, în legătură cu majorarea 

costurilor pentru serviciile prestate de către agentul economic.
Olga Bordeianu: Cele menţionate mai sus sunt nişte devize de cheltuieli care sunt 
făcute atunci cînd a fost solicitat de la bugetul de stat alocaţii, respectiv acum vor fi 
organizate licitaţii publice.
Olga Bordeianu: La moment cablul de alimentare cu energie electrică care 
aprovizionează Casa Radio este deteriorat. Deocamdată asigură Compania cu 
energie electrică de la Moldova-Film.
Miroslav Tudor: La etapa actuală serviciul energetic intern se preocupa de situaţia 
dată pentru ca ulterior să fie elaborat caietul de sarcini.
Nicolae SPĂTARU: Important este ca să ne informaţi despre cum decurge 
implementarea acestui proiect.
Olga Bordeianu a mai menţionat că studioul 150 din Casa Radio este într-o stare 
deteriorată. Din cauza umedităţii s-au umflat parchetul şi lemnul de pe tavan. 
Pentru a restabili studioul 150 este necesar de a demonta tavanul fals şi de stabilit
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în ce stare este panoul de beton.

Preşedintele CO a supus votului următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă Rectificarea planului financiar pentru anul 2018.
2. Hotărârea intră în vigoare în ziua adoptării.
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http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=elimina%2C&m=0


PRO” - 9 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, Stela 
NISTOR, Vitalie ŢAPEŞ, Marina ŢURCAN, Ludmila VÂSILACHE, Alexandru 
VASILACHI, Veaceslav VLAD).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 3 - Diverse.

Dna Olga Bordeianu, Preşedinte al IPNA, a informat membrii CO despre 
faptul că „Danilinca S.R.L" a soliciat, pentru perioada 14.07.2018 -15.07.2018, 
încăperea de la nivelul doi al cantinei, cu o suprafaţă totală 167 m2. Toate 
condiţiile vor fi stipulate în contract. Contractul se anexează.

1. Se aprobă Contractul de locaţiune cu „ Danilinca S.R.L”.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

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

Durata şedinţei: 15:00-17:30

Au semnat:
Preşedintele
Consiliului de Observatori 11 Nicolae SPĂTARU

Preşedintele CO a supus votului următoarea

HOTĂRÂRE:

Secretarul
Consiliului de Observatori Mihai TURTUREAN
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