
 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

                                             nr. 37 din 18.12.2018 

 

Au participat membrii Consiliului de Observatori:  

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

Marina ȚURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru VASILACHI. 

 

Invitați/asistenți: 

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

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, 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:  

 

 

 

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

următoarea ordine de zi: 

 

1.Rectificarea planului financiar pentru anul 2018. 

2.Discuții pe marginea noului Cod al Audiovizualului.                                                                     

3.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- Rectificarea planului financiar pentru 

anul 2018. 

 

Galina Blanaru, director financiar a prezentat planul financiar pentru anul 2018 și a 

menționat că  rectificarea planului financiar este necesară, pentru ajustarea acestuia 

la necesitățile Companiei, pentru îndeplinirea obiectivelor, precum și în legătură cu 

economiile formate la unele articole de cheltuieli. 



 

 

în scopul prezentării cât mai explicite și relevante a modificărilor menționate, 

informația este clasată pe surse de finanțare a activități a Companiei (Anexa nr. 1). 

În urma optimizării cheltuielilor privind consumul de energie electrică și termică, 

se propune redirecţionarea economiilor formate în sume de 226,3 mii lei (p .l) și 

408,3 m ii lei (p.2) pentru acoperirea următoarelor articole de „apă și canalizare ” - 

65,4 mii lei, acoperirea cheltuielilor privind consumul de apă și canalizare (p.3); - 

articolul „mașini și utilaje” - 199,5 mii lei (p.4), pentru procurarea camerelor 

video, tripiedului şi a microfonului; articolul „active materiale” - 317,8 mii lei 

(p.5), pentru acoperirea cheltuielilor privind drepturile de autor și conexe; articolul 

„ alte materiale ” — 51,9 mii lei (p.6), procurarea bureților pentru microfoane TV. 

      

 

                      Președintele Consiliului de Observatori a supus votului următoarea   

 

                       

                                                     HOTĂRÂRE:  

 

1. Se aprobă rectificarea planului financiar pentru anul 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 -16:30 

 

Au semnat: 

 

 


	1.Rectificarea planului financiar pentru anul 2018.

