
 

 

 

 

 

 

 

   27 septembrie 2011 170 

 

Cu privire la organizarea 

 Şi desfăşurarea concursurilor în cadrul  

sărbătorii „Ziua Naţională a Vinului – 2011”  
 

 

În scopul executării Programului de activităţi  privind organizarea şi desfăşurarea 

sărbătorii „Ziua Naţională a Vinului”, ediţia 2011 şi în conformitate cu 

Regulamentul privind condiţiile de selectare a candidaţilor  şi decernare a Marelui 

Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1294 din 03.10.2002, 

  

O R D O N: 

 

1. Se aprobă regulamentele concursurilor „Viţa de aur”, „Degustarea publică a 

strugurilor de soiuri pentru masă”, „Cel mai bun vin tînăr „Tulburel”,  „Dionis” şi 

„Cea mai bună prezentare la sărbătoarea „Ziua Naţională a Vinului - 2011”,  

organizate şi desfăşurate în cadrul evenimentului nominalizat în anul curent, 

conform anexelor 1-5. 

2. Se instituie comisiile pentru organizarea concursurilor nominalizate în pct. 1 al 

prezentului ordin  şi comisia de lucru pentru selectarea agentului economic, 

pretendent la decernarea Marelui Premiu, conform anexelor 6-11. 

3. Preşedinţii comisiilor de concurs (dnii V. Cebotari, Gh. Gaberi, A. Gurin, I. 

Vîrtosu, P. Avasiloaie) şi comisiei de lucru (Şt. Chitoroagă) vor asigura, în 

termenii stabiliţi de regulamentele aprobate, examinarea  materialelor şi 

rezultatelor concursurilor organizate şi vor prezenta conducerii Ministerului spre 

aprobare candidaturile laureaţilor. 

 3. Controlul  asupra  executării  prezentului  ordin  mi-l asum. 

 

 

 

Ministru                                                                Vasile BUMACOV 

 

 

 

 

 

 

 



Proiectul de ordin este elaborat de Direcţia 

politici piaţă în sectorul vitivinicol                                          P. Avasiloaie 

 

 

Coordonat:             V. Guţu 

 

              Şt. Chitoroagă 

 

              T. Robu 

 

               V. Donea 

 

               M. Butucel                                                                                                     

 

                V. Furdui 

 

 

Vizat:                                                                                        A. Gurin 

 

                         M. Machidon 

 

 

 

 

 

 

Ex. V. Cosnicean, 

tel. 210-217 

 

                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                       

 

 



                            

           Anexa nr.1 

                           Aprobat: 

        Ordinul Ministerului Agriculturii        

                 şi Industriei Alimentare  

               nr. 170 din 27.09.2011 

 

 

 

Regulamentul concursului „Viţa de aur” 

 

1. Concursul „Viţa de aur” (în continuare „concurs”) se desfăşoară în conformitate cu 

Programul de activităţi privind organizarea şi desfăşurarea sărbătorii „Ziua Naţională 

a Vinului” în anul 2011. 

2. Scopul concursului este menţionarea şi promovarea experienţei avansate în 

domeniul producerii strugurilor şi materialului săditor viticol. 

3. În cadrul concursului va fi apreciată cea mai benefică activitate a gospodăriilor şi 

pepinieriilor viticole în anul 2011. 

4. În baza rezultatelor concursului vor fi desemnaţi: 

„Cel mai bun viticultor al anului 2011”; 

„Cel mai bun pepinierist al anului 2011”; 

„Cel mai bun producător de struguri pentru masă al anului 2011”. 

5. Aprecierea  activităţii se va efectua după următoarele criterii: 

a) gospodăriile viticole: 

- starea fitosanitară a plantaţiilor viticole; 

- starea agrotehnică a plantaţiilor viticole; 

- productivitatea plantaţiilor viticole (estimativă); 

- calitatea strugurilor (zahăritatea, gradul de afectare de boli şi dăunători); 

- nivelul de organizare a companiei de recoltare. 

b) pepinieriile viticole: 

- aplicarea tehnologiilor avansate de producere a materialului săditor viticol; 

- producerea materialului săditor viticol devirozat; 

- starea fitosanitară şi agrotehnică a plantaţiilor mamă şi şcolilor de viţe; 

- randamentul (estimativ) al şcolii de viţe; 

- calitatea materialului săditor (lipsa reclamaţiilor în anii precedenţi); 

c) gospodăriile viticole producătoare de struguri pentru masă: 

- starea agrotehnică şi fitosanitară a plantaţiilor viticole; 

- structura sortimentală a plantaţiilor viticole; 

- productivitatea plantaţiilor viticole (estimativă); 

- capacitatea comercială a strugurilor; 

- cantitatea strugurilor direcţionaţi la export şi/sau la păstrare.  

6. Fiecare criteriu de apreciere a activităţii va fi estimat în sistemul de 10 puncte. 

Învingătorii concursului urmează să obţină cel puţin 40 de puncte. 

7. Aprecierea activităţii gospodăriilor şi pepinierelor  viticole se va efectua de o 

comisie din 7 persoane, desemnată prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei 

Alimentare. 



8. Selectarea participanţilor la concurs se va efectua în baza propunerilor parvenite de 

la  autorităţile administraţiei publice locale de nivelul doi şi asociaţilor profesionale 

din ramură. 

9. Participanţii la concurs vor prezenta, în termen până la 3 octombrie 2011, o 

informaţie despre rezultatele activităţii conform unui  formular stabilit, coordonată cu 

autorităţile menţionate în pct. 8. 

10. În baza materialelor prezentate şi, după caz, a verificării suplimentare a acestora, 

comisia, în termen până la 5 octombrie 2011, va aprecia activitatea participanţilor la 

concurs conform criteriilor stabilite. 

11. Rezultatele concursului se consemnează într-un proces verbal, semnat de 

preşedintele şi secretarul comisiei. 

12. Totalizarea rezultatului concursului, cu decernarea medaliilor şi diplomelor 

speciale, se efectuată în cadrul sărbătorii  „Ziua Naţională a Vinului”, ediţia 2011. 

 

                              



                Anexa nr. 2 

                           Aprobat: 

                Ordinul Ministerului 

Agriculturii        

                 şi Industriei Alimentare 

                         nr. 170 din 

27.09.2011 

 

Regulamentul 

concursului „Degustarea publică a strugurilor de soiuri pentru masă” 
1. Concursul „Degustarea publică a strugurilor de soiuri pentru masă” (în 

continuare „concurs”) se desfăşoară în conformitate cu Programul de acţiuni 

privind organizarea şi desfăşurarea sărbătorii „Ziua Naţională a Vinului -2011”.  

2. Scopul concursului este menţionarea şi promovarea imaginii producătorilor de 

struguri pentru masă, familiarizarea vizitatorilor cu calitatea strugurilor pentru 

masă în scopul promovării şi comercializării acestui produs pe pieţele de desfacere. 

3. În cadrul concursului va fi apreciată cea mai bună calitate a strugurilor pentru 

masă din recolta anului 2011. 

4. În baza rezultatelor concursului va fi desemnaţi producătorii pentru „Cea mai 

bună calitate a strugurilor pentru masă în anul 2011”. 

5. La concurs vor participă cei mai buni producători de struguri pentru masă, cu 

diferite forme organizatorico-juridice de întrepinderi. 

6. La concurs vor fi prezentaţi struguri cu epoca de maturare semitardivă şi tardivă,  

în cantitate de 20 kg. 

7. Mostrele de struguri se  prezentă  Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură 

şi Tehnologii Alimentare (mun. Chişinău, str. Vierul, 59) cu 2 zile înainte de 

sărbătoare (05.10.2011). 

8. Degustaţia publică se va desfăşura, într-un pavilion amenajat, în ziua a doua a 

sărbătorii, conform programului evenimentului în cauză. 

9. Determinarea  calităţii strugurilor se va efectua după următoarele criterii: 

- aspectul comercial al strugurilor (mărimea, uniformitatea şi compacitatea); 

- aspectul bobiţelor (corespunderea specificului sortimental); 

- aspectul pieliţei (culoarea, bronzarea, pruinarea); 

- gustul/aroma bobiţelor; 

- consistenţa miezului. 

10. Calitatea strugurilor după  fiecare criteriu va fi apreciată cu calificativele 

„excelentă”- 10 puncte, „bună” -   8 puncte,  „satisfăcător” - 6 puncte. 

11. Rezultatele concursului vor fi totalizate de către o comisie de concurs, 

desemnată prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Almentare. 

Producărorii celor mai calitative soiuri şi în ansamblu cei mai buni producători de 

struguri penru masă, participanţi la concurs,  vor fi menţionaţi cu diplome de 

onoare de gradul I, II, şi III conform punctajul general. 

12. Selectarea participanţilor la concurs se va efectua în baza propunerilor 

parvenite din partea  autorităţilor publice locale de nivelul doi şi asociaţiilor de 

profil. 

13. Rezultatele concursului se vor consemna într-un proces verbal, semnat de 

preşedintele şi secretarul comisiei de concurs. 



14. Totalizarea rezultatelor concursului, cu înmânarea diplomelor de onoare, va fi 

efectuată în cadrul sărbătorii „Ziua Naţională a Vinului”, ediţia 2011. 

 

          Anexa nr. 3 

                           Aprobat: 

                Ordinul Ministerului 

Agriculturii        

                şi Industriei Alimentare 

                       nr. 170 din 

27.09.2011 

 

 

Regulamentul 

concursului „Cel mai bun vin tînăr „Tulburel” 

 

 1. Concursul „Cel mai bun vin tînăr „Tulburel” (în continuare „concurs”) se 

desfăşoară în conformitate cu Programul activităţii privind organizarea şi 

desfăşurarea sărbătorii „Ziua Naţională a Vinului” în anul 2011. 

 2. Scopul concursului este evidenţierea performanţelor întreprinderilor vinicole în 

fabricarea vinurilor tinere şi promovarea unui nivel de consum civilizat al acestora. 

3. Aprecierea calităţii vinurilor se efectuează de către o comisie din 7 membri, 

desemnată prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.  

4.  La degustaţie se admit vinuri de diferite categorii – naturale albe, roze şi roşii, 

fabricate din recolta de struguri a anului 2011 în conformitate cu documentaţia  

tehnologică autohtonă în vigoare. 

5. Mostrele de vinuri tinere se prezintă de către întreprinderile vinicole participante 

la sărbătoare în butoaie cu volumul de 50 litri, cîte un butoi de fiecare denumire. 

6. Pe butoi se aplică o etichetă informaţională cu indicarea producătorului, 

denumirii vinului, volumul şi indicilor fizico-chimici de bază. 

 7. Vinul prezentat la concurs va fi însoţit de actul de prelevare şi certificatul de 

calitate, eliberate de producător. 

8. Butoaiele cu vin vor fi prezentate pe 8 octombrie 2011, pînă la ora 9
00

,  

Centrului Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice, în pavilionul 

degustaţiilor publice la CIE „Moldoexpo” SA. 

 9. Mostrele recepţionate vor fi păstrate în conformitate cu normele stabilite în 

vinificaţie,  în condiţii ce nu diminuează calitatea lor. 

10. Aprecierea calităţii se face în mod individual de fiecare membru al comisiei, cu  

înregistrarea rezultatelor în fişa de degustare. 

11.  Calitatea vinurilor  se apreciază cu calificativele „foarte bună” - 8,45 – 8,5 

puncte, „bună” - 8,26 – 8,44 şi „satisfăcătoare” - 8,10 – 8,25. 

 12. De către ospeţii sărbătorii calitatea vinurilor tinere se apreciată se efectuează 

cu calificativele „excelentă”, „foarte bună”, „bună” şi „satisfăcătoare”. 

13 Generalizarea rezultatelor degustaţiilor profesionale şi  publice a vinurilor tinere 

se efectuează de către comisia de concurs.  

14. Rezultatele concursului se consemnează într-un proces verbal, semnat de 

preşedintele şi secretarul comisiei. 

15. Totalizarea rezultatelor concursurilor, cu decernarea diplomelor speciale, se va 

efectuată în cadrul sărbătorii  „Ziua Naţională a Vinului”, ediţia 2011. 



 

 

 

 

         Anexa nr. 4 

                            Aprobat: 

                Ordinul Ministerului 

Agriculturii        

                 şi Industriei Alimentare 

                         nr. 170 din 

27.09.2011 

 

Regulamentul concursului „Dionis” 

 

 1. Concursul „Dionis” (în continuare „concurs”) se desfăşoară în 

conformitate cu Programul de activităţi  privind organizarea şi desfăşurarea 

sărbătorii „Ziua Naţională a Vinului”, ediţia 2011. 

2. Scopul concursului este evidenţierea performanţelor în fabricarea, promovarea şi 

exportul producţiei vinicole.  

3. Concursul include 2 nominaţii: „Performanţe în fabricarea producţiei vinicole” 

şi „Performanţe în promovarea şi exportul producţiei vinicole”: 

4. Aprecierea activităţii întreprinderilor vinicole sub aspectul nominaţiilor se 

efectuiază în baza următoarelor criterii: 

a) „Performanţe în fabricarea producţiei vinicole”: 

 calitatea producţiei fabricate şi destinate livrării pe pieţele de desfacere sub 

aspectul categoriilor de produse -   vinuri naturale de consum curent şi de calitate 

albe, roşii şi roze, vinuri speciale de consum curent şi de calitate, vinuri spumante 

clasice şi naturale, divinuri, băuturi alcoolice de origine viticolă;  

dotarea întreprinderii cu utilaj modern de procesare şi îmbuteliere a producţiei  

vinicole, inclusiv staţii frigorifice, cazangerie, echipament de laborator etc.; 

utilizarea eficientă a materiei prime (strugurilor şi altor materiale) din anul 

precedent la fabricarea producţiei alcoolice în baza documentaţiei normative 

(formularul F-5V); 

b) „Performanţe în promovarea şi exportul producţiei vinicole”: 

participarea la expoziţiile şi concursurile naţionale şi internaţionale, distincţiile 

obţinute; 

volumele de producţie exportată şi aria geografică; 

diversificarea sortimentului de producţie vinicolă. 

5. Fiecare criteriu referitor la activitatea întreprinderii se apreciază în sistemul de 

10 puncte. Învingătorii concursului pe fiecare nominaţie urmează să obţină cel 

puţin  25 puncte; 

6. Evaluarea activităţii întreprinderilor vinicole se efectuează de către o comisie de 

concurs  din 7 membri, instituită  prin ordinul Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare. 

7.  Calitatea producţiei vinicole fabricate se apreciază de către cel puţin 7 membri a 

Comisiei Centrale de Degustare, desemnată prin ordinul Ministerului Agriculturii 

şi Industriei Alimentare nr.14 din 03.02.2010. 



8. Selectarea mostrelor de producţie vinicolă şi prezentarea acestora la degustaţie 

pentru concursul nominalizat se efectuează în conformitate cu Regulamentul 

Comisiei Centrale de Degustare. Mostrele de producţie se prezintă la Centrul 

Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice pînă la 1 octombrie 2011.  

9. Responsabil pentru organizarea degustaţiilor producţiei vinicole prezentate la 

concurs este Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice.  

10. Participanţii la concurs vor prezenta în termen de pînă la 1 octombrie Comisiei 

de concurs informaţiile despre rezultatele activităţii acestora, iar Centrul Naţional 

de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice - pînă la 5 octombrie procesele-

verbale de apreciere a calităţii producţiei vinicole de către Comisia Centrală de 

Degustare. 

11. Comisia de concurs, în termen de pîna la 7 octombrie, în baza materialelor 

prezentate şi verificării suplimentare a acestora,  va evalua activitatea 

participanţilor la concurs conform criteriilor stabilite. 

12.  Rezultatele concursului se consemnează într-un proces verbal, semnat de 

preşedintele şi secretarul comisiei. 

13. Totalizarea rezultatelor concursului, cu decernarea diplomelor de onoare şi 

medaliilor speciale, se va efectua în cadrul sărbătorii „Ziua Naţională a Vinului”, 

ediţia 2011.  

 

 

                                                                                                                 

 

                  

 

 

 

 



          Anexa nr. 5 

                           Aprobat: 

                Ordinul Ministerului 

Agriculturii        

                 şi Industriei Alimentare 

                        nr. 170 din 

27.09.2011 

 

Regulamentul 

concursului „Cea mai bună prezentare la sărbătoarea „Ziua Naţională a 

Vinului”, ediţia  2011” 

 

1. Concursul „Cea mai bună prezentare la sărbătoarea Ziua Naţională a Vinului, 

ediţia 2011” (în continuare „concurs”) se desfăşoară în conformitate cu Programul 

activităţii privind organizarea şi desfăşurarea sărbătorii „Ziua Naţională a Vinului” 

în anul 2011. 

2. Scopul concursului este menţionarea nivelului de prezentare a întreprinderilor 

vitivinicole la sărbătoare, promovarea performanţelor  vinificatorilor şi 

viticultorilor, producţiei vitivinicole, tradiţiilor şi obiceiurilor din ramură şi celor 

populare. 

3. În cadrul concursului va fi apreciată cea mai bună prezentare a agenţilor 

economici din domeniul vitivinicol cu pavilioane expoziţionale şi programe 

promoţionale la CIE „Moldexpo” SA. 

4. În baza rezultatelor concursului vor fi desemnaţi laureaţii pentru: 

 „Cea mai bună prezentare la sărbătoarea  „Ziua naţională a vinului - 2010” 

5. Aprecierea  prezentării se va efectua după următoarele criterii: 

-   aspectul estetic al pavilionului expoziţional (prezenţa logotipului, elemente din 

istoricul şi tradiţiile ramurii, performanţele activităţii, expoziţie, articole de 

artizanat etc.); 

- nivelul de prezentare a întreprinderii, suportul informaţional şi muzical; 

- nivelul organizării degustaţiilor publice a producţiei vitivinicole; 

- vânzarea producţiei vitivinicole; 

- participarea la sărbătoare a partenerilor din străinătate. 

6. Fiecare criteriu de apreciere a prezentării va fi estimat în sistemul de 10 puncte. 

Învingătorii concursului urmează să obţină cel puţin 40 de puncte. 

7. Aprecierea prezentării participanţilor la concurs se va efectua de o comisie din 7 

persoane, desemnată prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei 

Alimentare. 

8. În baza evaluărilor efectuate, comisia, în zilele de 8 şi 9 octombrie 2010, va 

aprecia prezentarea participanţilor la concurs conform criteriilor stabilite. 

9. Rezultatele concursului se consemnează într-un proces verbal, semnat de 

preşedintele şi secretarul comisiei. 

10. Totalizarea rezultatelor concursurilor, cu decernarea medaliilor şi  diplomelor 

speciale, se va efectuată în cadrul închiderii oficiale a sărbătorii  „Ziua Naţională a 

Vinului”, ediţia 2011. 

 

 

 



 

 

         Anexa nr. 6                

                                                                     la Ordinul 

Ministerului Agriculturii        

             şi Industriei Alimentare 

                    nr. 170 din 

27.09.2011 

 

Comisia pentru organizarea concursului „Viţa de Aur”    

 

Valeriu Cebotari       - şef al Secţiei viticultură a Direcţiei politici de piaţă în 

                                    sectorul vitivinicol,  preşedintele comisiei                                     

Vitalie Cosnicean      - specialist principal al Direcţiei politici de piaţă în  

                                     sectorul vitivinicol,  secretarul comisiei 

Membrii comisiei: 

Iurie Mudrea             - consultant superior al Direcţiei politici de piaţă  

                                     în sectorul vitivinicol 

Rusu Dumitru            - şef al Direcţiei control semincer, Inspectoratul  

                  General de Supraveghere Fitosanitară şi Control  

                  Semincer 

Tudor   Cazac             - şef de laborator, Institutul Ştiinţifico- 

                                      Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare                                

Gheorghe Gaberi        -  preşedinte al  Asociaţiei Producătorilor şi  

                                       Exportatorilor de Struguri din Moldova 

Nicolae Cutcoveţchi   - preşedinte al Uniunii viticultorilor din Moldova                             

                    

             

         Anexa nr. 7                

                                                                     la Ordinul 

Ministerului Agriculturii        

             şi Industriei Alimentare 

                    nr. 170 din 

27.09.2011 

 

Comisia pentru organizarea 

concursului „Degustarea publică a strugurilor de soiuri pentru masă” 
Gheorghe Gaberi     – preşedinteal Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor  

                                   Strugurilor din Moldova, preşedintele comisiei 

Aurica Trofim        – specialist principal al Comisiei de Stat pentru Testarea 

       Soiurilor de Plante 

Membrii comisiei: 

Tatiana Timofti       – specialist principal al Direcţiei marketing şi relaţii  

                                    internaţionale 

Tudor Cazac            – şef delaborator, Institutul Ştiinţifico- 

                                    Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare  

Nicolaescu Gheorghe – şef al Catedrei viticultură, Universitatea Agrară de  

                                      Stat din Moldova 



Ion Ciorna                 - vicedirector al Colegiului Naţional de Viticultură şi 

                                    Vinificaţie din Chişinău                         

Vasile Bieşu              - director al Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor  

                                     Strugurilor din Moldova     

                         

  

 

             

              Anexa nr. 8                 

                                                                    la Ordinul Ministerului 

Agriculturii        

             şi Industriei Alimentare 

                    nr. 170 din 

27.09.2011 

 

Comisia 

pentru organizarea concursului „Cel mai bun vin tînăr „Tulburel” 
 

Andrei Gurin           - şef al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea 

                                   Producţiei Alcoolice, preşedintele comisiei 

Silvia Melentieva    - consultant al Inspectoratului de Stat pentru  

                                   Supravegherea Producţiei Alcoolice, secretarul comisiei                                

Membrii comisiei: 

Cristina Colun  - consultant al Direcţiei politici de piaţă în sectorul 

                                    vitivinicol  

Ion Prida                  - director SRL „Oenoconsalting” 

Emil Rusu               - vicepreşedinte al Uniunii oenologilor din Moldova 

Anatol Bălănuţă       - şef al Catedrei oenologie, Universitatea Tehnică a 

                                    Moldovei 

Liviu Vacarciuc     - şef al Catedrei păstrarea producţiei agricole şi vinificaţie, 

                                  Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

 

                    Anexa nr. 11               

                                                                     la Ordinul 

Ministerului Agriculturii        

             şi Industriei Alimentare 

                    nr. 170 din 

27.09.2011 

 

Comisia 

pentru organizarea concursului „Dionis” 

 

Ion Vîrtosu     -  şef al Secţiei vinificaţie a Direcţiei politici de piaţă în 

                              sectorul vitivinicol, preşedintele comisiei 

Valentina Nîrcă     - consultant al  Direcţiei politici de piaţă în sectorul 

                                 vitivinicol, secretarul comisiei 

Membrii comisiei: 



Alexandru Ceban     - şef-adjunct al Inspectoratului de Stat pentru  

                                    Supravegherea Producţiei Alcoolice                  

Rodica Sturza        - administrator al Centrului Naţional de Verificare a  

                                 Calităţii Producţie Alcoolice 

Eleonora Obadă     - şef al Laboratorului oenologie,  Institutului Ştiinţifico-  

     Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare    

Grigore Musteaţă   -  doctor conferenţiar, Universitatea Tehnică din Moldova 

        Victor Badareu      - vicepreşedinte al Uniunii Producătorilor şi Exportatorilor  

                                          de Vinuri din Moldova 



         Anexa nr. 10                

                                                                    la Ordinul Ministerului 

Agriculturii        

             şi Industriei Alimentare  

                   nr. 170 din 27.09.2011 

 

Comisia pentru organizarea concursului  „Cea mai bună prezentare la 

sărbătoarea „Ziua Naţională a Vinului – 2011” 
Petru Avasiloaie      - şef al Direcţiei politici de piaţă în sectorul  

                                      vitivinicol, preşedintele comisiei  

Cristina Colun         -  consultant al Direcţiei politici de piaţă în sectorul  

                                    vitivinicol, secretarul comisiei 

Membrii comisiei: 

Lilia Dumitraş        - specialist principal al Direcţiei marketing şi relaţii 

                                   internaţionale  

Diana Coşalîc        -  şef interimar al Direcţiei analiză, monitorizare şi  

                                  evaluare  a politicilor                                     

Iurie Mudrea         - consultant superior al Direcţiei politici de piaţă în sectorul  

                                   vitivinicol   

        Dumitru Bratco     - consultant al Direcţiei politici în educaţie, 

                                         formare profesională şi ştiinţă  

 

          Anexa nr. 11                

                                                                    la Ordinul Ministerului 

Agriculturii        

             şi Industriei Alimentare  

                   nr. 170 din 27.09.2011 

        

Comisia de lucru pentru selectarea 

agentului economic, pretendent la decernarea „Marelui Premiu” 

Ştefan Chitoroagă     -  viceministru 

Maria Tarlajanu    -  specialist principal al Secţiei statistică agricolă şi  

    sisteme informaţionale de marcheting, secretarul comisiei                                       

Membrii comisiei: 

Petru Avasiloaie    - şef al Direcţiei politici de piaţă în sectorul vitivinicol                                  

 Valeriu Cebotari     - şef al Secţiei viticultură, Direcţia politici de piaţă în  

                                   sectorul vitivinicol 

Ion Vîrtosu              - şef al Secţiei vinificaţie, Direcţia politici de piaţă în  

                                   sectorul vitivinicol 

Andrei Gurin           - şef al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea 

                                    Producţiei Alcoolice 

Tudor Robu              - şef al Direcţiei marketing şi relaţii internaţionale  



Constantin Sîrghi      - preşedinte al Uniunii Producătorilor şi Exportatorilor  

                                     de Vinuri din Moldova 

Feodosie Borş        - preşedinte al Asociaţiei Patronale Viţei de Viei şi Vinului 

Neli Sonic              - preşedinte al Ghildiei Vinurilor Moldoveneşti 

Gheorghe Gaberi     – preşedinte al Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor  

                                   Strugurilor din Moldova 

 

 

                       

 

 


