
 
 
 
 
 
 
 
 
     12 februarie 2013          31 
 

Cu privire la aprobarea 

modificărilor ordinului nr. 131 

din 03.09.2012 

 

În temeiul art. 6 al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la 
întreprinderile de stat, modificată şi completată ulterior, avînd în vedere 
suspendarea/încetarea raporturilor de muncă cu unii angajaţi ai Ministerului şi 
propunerile Ministerului Finanţelor, precum şi în temeiul art. 7, alin. (2) al Legii sus 
indicate şi procesului-verbal nr. 1 din 17.12.2012 al adunării generale a colectivului 
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a 
Fertilizanţilor”, 

 
ORDON: 

 
1. se modifică componenţa Consiliilor de administraţie desemnate prin 

ordinul nr. 131 din 03.09.2012, modificat ulterior, după cum urmează: 
- la Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz 

Fitosanitar şi a Fertilizanţilor” prin substituirea poziţiei „Savencov Olga, 
consultant superior, MAIA” cu poziţia „Feodora Vîrlan, colectivul de muncă al 
întreprinderii” şi poziţiei „Dimitrova Maria, MF” cu poziţia „Prodan Ana, 
MF”; 

- la Î.S. „Centrul de Stat pentru Certificarea Materialului Semincer” prin 
substituirea poziţiei „Grigoriţă Cristina, consultant principal, MAIA” cu poziţia 
„Savencov Olga, consultant superior, MAIA”; 

- la Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor” prin substituirea poziţiei 
„Grigoriţă Cristina, consultant principal, MAIA” cu poziţia „Ţirigan Sergiu, 
şef-adjunct direcţie, MAIA”; 

- la Î.S. „Întreprinderea de Reparaţie şi Exploatare Auto” prin substituirea 
poziţiei „Vrednic Tatiana, consultant superior, MAIA” cu poziţia „Jereghi 
Vitalie, specialist principal, MAIA”; 

- la Î.S. „Acvacultura - Moldova” prin substituirea poziţiei „Jereghi Vitalie, 
specialist principal, MAIA” cu poziţia „Rozneriţa Tamara, şef direcţie, 
MAIA”; 

- la Î.S. „Centrul de elaborări economice şi de producţie” prin substituirea 
poziţiei „Rozneriţa Tamara, şef direcţie, MAIA - preşedinte” cu poziţia 
„Savencov Olga, consultant superior, MAIA - preşedinte”; 



- la Î.S. „Centrul de Standardizare şi Experimentare a Calităţii Producţiei de 
Conserve” prin substituirea poziţiei Onceanu Ghenadie, director IGSFCS, 
MAIA” cu poziţia „Cernauţanu Nina, consultant superior, MAIA; 

- la Întreprinderea Agricolă de Stat „Dumbrava Vest” prin substituirea poziţiei 
„Cîrlig Eugenia, specialist principal, MAIA” cu poziţia „Nemţanu Vasile, 
consultant superior, MAIA - preşedinte”; 

- La Î.S. „Centrul de Reproducere a Păsărilor „Brînzenii Noi” prin substituirea 
poziţiei „Bîrladean Oleg, consultant, MAIA” cu poziţia „Ciobanu Marina, 
consultant, MAIA”. 

 

2. Persoanele desemnate în Consiliile de administraţie îşi vor exercita 
activitatea în conformitate cu legislaţia privind întreprinderile de stat, administrarea 
patrimoniului public, Statutul şi Regulamentul Consiliului de administraţie al 
întreprinderii respective, prezentul ordin şi indicaţiile Ministerului Agriculturii şi 
Industriei Alimentare. 
 

3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Secţiei 
administrarea patrimoniului de stat (Vladilena Clipa). 
 

Ministru Vasile BUMACOV 



Proiectul prezentului ordin este elaborat de Secţia administrarea patrimoniului 
de stat. 

 V. Clipa 
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