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

Audiovizualului Compania „ Teleradio-Moldova ” 
nr. 5 din 19.02.2018

Au participat membrii Consiliului de Observatori:
Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, Stela NISTOR,
Vitalie ŢAPEŞ, 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 Lupaşcu, specialist principal Serviciu juridic;
Vitalie Covali, specialist principal Serviciu juridic;
Miroslav Tudor, director Departament logistică;
Galina Blanaru, director financiar;
Iana Derenji, şef interimar Serviciu audit intern;
Constantin Vulpe, şef Serviciu dezvoltare strategică;
Andrian Ţebemeac, vicedirector tehnic;
Victor Bădulescu, specialist principal Centrul tehnic RD;
Petru Sinica, şef Serviciu resurse umane;
Anatolie Carabulea, vicedirector Departament logistică;
Semion Niculin, director „Fluctus” SRL;
Alexandru Podlesnov, jurist, reprezentant „Fluctus” SRL.

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 
constată că la şedinţă sunt prezenţi 7 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” - 7 voturi (N. Spătaru, 
L. Călugăru, S. Nistor, V. Ţapeş, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Dna Olga Bordeianu, preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, a 
venit cu solicitarea de a include pe Ordinea de zi un subiect nou, şi anume: 
Examinarea Contractului de locaţiune cu ÎI „Şipulin”, iar subiectul cu privire la 
Examinarea adresărilor Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare,
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tineret, sport şi mass-media cu privire la locatarul „Fluctus” SRL să fie trecut pe 
prima poziţie.

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

1. Examinarea adresărilor Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, 
tineret, sport şi mass-media privind locatarul „Fluctus” SRL.

2. Examinarea Contractului de locaţiune cu ÎI „ Şipulin ”.
3. Informare privind procedurile de achiziţii publice în anul 2017.
4. Diverse.

S-a votat: „PRO” -  7 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, S. Nistor,
V. Ţapeş, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 1 - Examinarea adresărilor Comisiei 
parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media privind 
locatarul „ Fluctus ” SRL.

în şedinţă a intrat dna Lilia Gurez.
Dl Nicolae Spătaru a informat audienţa despre faptul că în adresa Consiliului 

de Observatori a parvenit o adresare de la Comisia parlamentară cultură, educaţie, 
cercetare, tineret, sport şi mass-media privind locatarul „Fluctus” SRL şi o adresare 
(în copie pentru Consiliul de Observatori) către ÎPS Vladimir, Mitropolit al 
Chişinăului şi al întregii Moldove.

I-a fost oferit cuvântul dnei Tatiana Lupaşcu, specialist principal al 
Serviciului juridic, care a vorbit despre litigiul dintre IPNA Compania „Teleradio- 
Moldova” şi „Fluctus” SRL.

Dl Spătaru a informat participanţii la şedinţă despre întrevederea cu 
reprezentantul „Fluctus” SRL şi preşedintele Comisiei parlamentare cultură, 
educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, la care a participat împreună cu 
preşedintele Companiei, dna Olga Bordeianu. Comisia parlamentară cultură, 
educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media „solicită contribuţia Consiliului de 
Observatori, de comun acord cu IPNA Compania „Teleradio-Moldova, întru 
soluţionarea litigiului existent. Se impune iniţierea unor consultări suplimentare cu 
participarea agentului economic, precum şi a reprezentanţilor Mitropoliei, pentru 
identificarea unor paşi concreţi în deblocarea situaţiei create” (extras din 
Scrisoarea nr. 1/08 din 13.02.2018 de la Comisia parlamentară cultură, educaţie, 
cercetare, tineret, sport şi mass-media).

Ludmila Vasilache: „Doamna Bordeianu, pe mine mă interesează dacă 
dumneavoastră v-aţi schimbat părerea în urma discuţiilor de la Parlament şi a 
scrisorilor recepţionate.”

O. Bordeianu: „Nu mi-am schimbat părerea.”



L. Călugăru: „Care este poziţia dumneavoastră?”
O. Bordeianu: „Noi relaţii contractuale cu Mitropolia nu avem. Noi avem 

relaţii contractuale cu un om de afaceri. Să fi avut această discuţie acum doi ani, 
cred ca era posibil să găsim o soluţie, să facem o reeşalonare, să nu ajungem la 
aceste penalităţi. La momentul actual, când suntem atât de avansaţi în instanţa de 
judecată, nu avem dreptul să ne oprim şi să cauzăm aceste pierderi Companiei.”

N. Spătaru: „Care este poziţia „Fluctus” SRL astăzi?”
A. Podlesnov: „Datoria în cauză s-a acumulat numai reieşind din situaţia 

precară a „Fluctus” SRL, care este susţinută numai din donaţii pentru postul de 
radio „Datina FM”. „Fluctus” SRL a fost contactat de executorul judecătoresc 
numai după ce a fost pus sechestrul. Noi am achitat arenda pentru perioada iulie- 
decembrie 2017 şi suntem de acord să achităm în continuare pentru a acoperi 
prejudiciul real care a fost adus prin neexecutarea contractului de locaţiune. Noi 
solicităm să fim scutiţi de penalităţi şi dobânzile de întârziere. Şi încă o dată vreau 
să reiterez faptul că legislaţia procesual-civilă prevede posibilitatea de împăcare la 
orice etapă a litigiului.”

N. Spătaru: „în şedinţa precedentă, dumneavoastră aţi spus că dispuneţi de 
suma de 100.000 lei. De ce până astăzi nu aţi virat-o încă în contul Companiei?”

A. Podlesnov: „Aceşti bani nu aparţin nici postului de radio „Datina FM”, nici 
„Fluctus” SRL. Sunt banii bisericii, iar noi îi vom primi numai dacă ajungem la o 
tranzacţie de împăcare. Aceşti bani sunt pentru a acoperi datoria reală, biserica nu 
ne poate oferi o sumă mai mare.”

N. Spătaru: „Dumneavoastră sunteţi de acord să plătiţi datoria, dar sunt şi 
penalităţile care decurg tot din contractul pe care dumneavoastră l-aţi semnat.”

O. Bordeianu: „Dumneavoastră nu aveţi o relaţie cu o companie comercială, 
ci aveţi un contract cu o companie publică, care urmează să raporteze şi să 
răspundă la întrebările organului de verificare, aceasta fiind Curtea de Conturi. 
Administraţia Companiei îşi asumă nişte riscuri.”

L. Vasilache: „O tranzacţie de împăcare presupune negocieri în cadrul cărora 
ambele părţi fac compromisuri. Să presupunem că Compania „Teleradio-Moldova” 
vă scuteşte de plata penalizărilor, ce ne propuneţi d-voastră în schimb?”

A. Podlesnov: „Noi propunem ca noi să achităm corpul datoriei.”
L. Vasilache: „Faptul că achitaţi datoria de bază nu e un compromis. Poate 

veniţi cu o ofertă de întâmpinare, să zicem achitaţi jumătate din penalităţi?
L. Călugăru: „Dumneavoastră trebuia să plătiţi ceea ce aveţi de plătit 

obligatoriu -  datoriile acumulate fizic, şi după aceasta să veniţi cu solicitarea de a 
vă ierta penalităţile. în astfel de caz noi puteam discuta şi negocia ce facem în 
continuare.”
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S. Niculin: „Aceşti bani nu sunt în contul „Fluctus” SRL, conturile „Fluctus” 
SRL sunt închise. Mitropolia este gata să ne ofere aceşti bani, suma de 100.000 lei. 
Dacă noi nu ajungem la o tranzacţie de împăcare, noi pur şi simplu ne declarăm 
insolvabili.”

După mai multe dezbateri, membrii CO au venit cu mai multe propuneri, care 
au fost supuse votului.

I) Lilia Gurez: „Propun ca „Fluctus” SRL să achite datoria de bază, 
dobânda de întârziere, taxa de stat achitată la depunerea acţiunii, 
cheltuielile de executare şi 25% din penalitate.”
S-a votat: „PRO” -  2 voturi (L. Gurez, N. Spătaru);
Propunerea nu a trecut.

II) Vitalie Ţapeş: „Propun să nu fie încheiată tranzacţia de împăcare şi să 
aşteptăm decizia instanţei de judecată.”
S-a votat: „PRO” -  2 voturi (V. Ţapeş, V. Vlad);
Propunerea nu a trecut.

III) A. Vasilachi: „Propun ca „Fluctus” SRL să achite datoria şi după 
aceasta trecem la negocieri.”
S-a votat: „PRO” -  4 voturi (A. Vasilachi, L. Călugăru,
L. Vasilache, S. Nistor);
A trecut.

în urma votării celor trei propuneri, a fost luată următoarea hotărâre:
1. Se ia act de adresările Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, 

tineret, sport şi mass-media privind locatarul „Fluctus” SRL nr. 1/05 din 
30.01.2018 şi nr. 1/08 din 13.02.2018.

2. Consiliul de Observatori recomandă conducerii IPNA Compania 
„Teleradio-Moldova” să înceapă negocierea unei tranzacţii de împăcare 
între IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi „Fluctus” SRL doar după 
stingerea integrală a datoriei pentru locaţiune acumulată de „Fluctus” SRL.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.
S-a votat: „PRO” - 4 voturi (A. Vasilachi, L. Călugăru, L. Vasilache,
S. Nistor).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 2 - Examinarea Contractului de 
locaţiune cu II „ Şipulin

I-a fost oferit cuvântul dlui Miroslav Tudor, director Departament logistică, 
care a informat membrii CO despre faptul că în legătură cu desfăşurarea 
concursului Eurovision 2018, care va avea loc în perioada 21-25 februarie 2018, se 
propune spre examinare contractul de locaţiune cu ÎI „Şipulin” cu privire la 
instalarea unui aparat de cafea pe această perioadă. Pentru instalarea aparatului va
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fi alocat un metru pătrat din spaţiul holului Studioului 2 din clădirea Centrului 
tehnic TV, conform schemei anexate la contract.

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

1. Se aprobă Contractul de locaţiune cu ÎI „ Şipulin ”.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

S-a votat: „PRO” - 6 voturi (N. Spătaru, L. Gurez, S. Nistor, V. Ţapeş,
A. Vasilachi, V. Vlad);
„CONTRA” -  2 voturi (L. Călugăru, L. Vasilache).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 3 - Informare privind procedurile de 
achiziţii publice în anul 2017.

Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a oferit cuvântul 
dlui Vitalie Covali, care a prezentat Informaţia privind procedurile de achiziţii 
publice în anul 2017.

L. Călugăru: „De ce nu aţi indicat în informaţia prezentată data exactă a 
fiecărei licitaţii?”

V. Covali: „Informaţia a fost prezentată din timp şi dacă aţi avut obiecţii, 
trebuia să veniţi cu solicitarea pentru completări.”

L. Călugăru: „Vă rog să ne prezentaţi acum data licitaţiilor.”
Dl Covali a prezentat membrilor CO informaţia privind fiecare licitaţie în 

parte cu datele de desfăşurare a concursurilor.
Membrii CO au avut mai multe întrebări cu privire la procedura de 

organizare, metoda de evaluare a ofertelor, caietul de sarcini, ş.a., la care M. 
Tudor, G. Blanaru, V. Covali, T. Lupaşcu şi O. Bordeianu au prezentat informaţii 
suplimentare.

Din şedinţă a plecat dna L. Vasilache.
Membrii CO au examinat fiecare licitaţie şi concurs în parte şi au făcut 

observaţii şi recomandări grupului de lucru.

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

1. Se ia act de Informaţia privind procedurile de achiziţii publice în anul 2017.
2. Consiliul de Observatori recomandă conducerii IPNA Compania „Teleradio- 

Moldova” ca, pe viitor, informaţia cu privire la achiziţii publice să fie mai 
sistematizată (să se indice data exactă şi loturile pentru fiecare licitaţie).

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.
S-a votat: „PRO” - 7 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, L. Gurez, S. Nistor,
V. Ţapeş, A. Vasilachi, V. Vlad);



Durata şedinţei: 15:00-17:40

Au semnat:
Preşedintele
Consiliului de Observatori 

Secretarul
Consiliului de Observatori


