
 
 
 
 
 
 
 

 
          22 iunie 2011                    116 

 
Cu privire la crearea  
Staff-ului republican 

 
 

Întru conlucrarea eficientă și constructivă a autorităților și întreprinderilor 
antrenate în procesul de pregătire şi efectuare a lucrărilor de recoltare a culturilor 
cerealiere şi leguminoase de prima grupă, rapiţei şi a culturilor tîrzii, precum și  
pregătirea solului, semănatul culturilor de toamnă și ridicarea aratului de zăble pentru 
recolta anului 2012, 

 
ORDON: 
 
1. Se instituie Staff-ul republican pentru organizarea şi monitorizarea 

efectuării lucrărilor agricole  în componenţa nominală după cum urmează: 

1. Vasile BUMACOV – ministru al agriculturii şi industriei 
alimentare, conducătorul staff-ului. 

Membrii staff-ului: 
Ministerul Economiei 

2. Sergiu Ciobanu – viceministru; 
Ministerul Finanțelor 

3. Victor Barbăneagră – viceministru; 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor 

4. Costică Iulian – șef al Direcției transport terestru; 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 

5. Viorel Guțu – viceministru; 
6. Ion Sula – şef al Direcţiei Generale politici de dezvoltare 

sectoriale şi siguranţa alimentelor; 
7. Mihail Suvac – șef al Direcției politici de piață pentru 

produsele de origine vegetală; 
Ministerul Afacerilor Interne 

8. Anatol Viniciuc – şef adjunct al Serviciului Protecţiei Civile şi 
Situaţii Excepţionale; 

9. Sergiu Armaș – șef al Inspectoratului Auto de Stat; 
Agenţiei Rezerve Materiale 

10. Vasile Pîntea – director general; 
 



 
2. Staff-ul republican: 
 
2.1. Va soluţiona problemele legate de aprovizionarea operativă a 

producătorilor agricoli cu carburanţi, energie electrică, tehnică agricolă, piese de 
schimb etc.; 
 2.2. Va coordona, în interacţiune cu staff-urile raionale, efectuarea operativă a 
lucrărilor de recoltare şi folosirea eficientă a tehnicii de recoltare, de pregătire a 
solului, semănatul culturilor de toamnă, aratul de zăble şi recoltarea culturilor tîrzii. 
 
 

3. Secretariatul staff-ului se pune în sarcina Direcției politici de piață pentru 
produsele de origine vegetală (M. Suvac) și a Inspectoratului General de 
Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer (Dnul V. Tozlovan). 

 
4. Se recomandă direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie, UTA Găgăuzia şi 

municipiului Chişinău să instituie staff-uri raionale şi municipal pentru pregătirea şi 
efectuarea în termene optime a lucrărilor de recoltare a culturilor cerealiere şi 
leguminoase de prima grupă şi a rapiţei, pregătirea solului, semănatul culturilor de 
toamnă, aratul de zăble şi recoltarea culturilor tîrzii și prezentarea informației 
operative privind desfășurarea lucrărilor agricole săptămînal. 
 
 

5. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercit personal. 
 
 
 

 
Ministru    VASILE BUMACOV 

 
 
 

Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer 
11. Victor Tozlovan – şef adjunct interimar al Inspectoratului; 

Î.P. „Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” 
12. Vasile Pojoga  director general; 

Î.S. „Moldagroteh” 
13. Marin Adam – director general; 

Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Moldova „Moldcoop” 
14. Vasile Carauş – preşedinte; 
Uniunea Republicană a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli "UniAgroProtect" 
15. Alexandru Slusari – preşedinte; 

Federaţia Naţională a Fermierilor din R. Moldova 
16. Vasile Mîrzenco – director executiv; 
Federaţiei Naţionale  a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie 
17. Sergiu Bernevec – preşedinte. 



 
 
 
 

 
Proiectul de ordin este elaborat de Direcţia politici de piață pentru produsele de 
origine vegetală 

 
          M. Suvac  
 
 

Coordonat:              V. Guțu 
 

 
I. Sula 

 
 
                M. Butucel 
 
 
                 V. Furdui 
 
 
           
 
Executor:          I.Guci 
tel: 210-106 
 
 


