
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  11 aprilie 2013          83 
Cu privire la desemnarea 
Consiliului de administraţie 
al Î.S. „Staţiunea Tehnologico- 
Experimentală ”Codrul”” 
 

În temeiul art. 6 al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la 
întreprinderile de stat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conform 
demersului Ministerului Economiei nr. 05/3-1434 din 06.03.2013, demersului 
Ministerului Finanţelor nr. 16-04/223 din 28.03.2013 şi demersului comitetului 
sindical şi administraţiei Î.S. „Staţiunea Tehnologico-Experimentală „Codrul” nr. 
01/76 din 26.03.2013, 

 
ORDON: 
1. Se aprobă componenţa Consiliului de administraţie al Î.S. „Staţiunea 

Tehnologico-Experimentală ”Codrul”” şi se desemnează preşedintele Consiliului, 
după cum urmează: 

- Ion Sula, şef al Direcţiei generale politici de dezvoltare sectorială, 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – preşedinte; 

- Mihai Suvac, şef al Direcţiei politici de producţie şi reglementări de 
calitate a produselor vegetale Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare; 

- Dumitru Ochinca, consultant al Secţiei planificare, analiză financiară şi 
achiziţii publice, în cadrul Direcţiei finanţele economiei naţionale, 
Ministerul Finanţelor; 

- Sergiu Chicu, şef al Direcţiei juridice, APP, Ministerul Economiei; 
- Vasile Erhan, director economic al întreprinderii. 
2. Se aprobă Regulamentul Consiliului de administraţie al Î.S. „Staţiunea 

Tehnologico-Experimentală ”Codrul””, conform anexei. 
3. Persoanele desemnate în Consiliul 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. 

4. 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 
 
 
 
Coordonat: Viorel GUŢU 

 
  Ion Sula 
 
 Mihai Butucel 
 
 
 
Ex: 210 599 



                                                                                                 Anexă  
                                                                                            la ordinul  nr._____               

din______________2013 
                                                                                    
  

REGULAMENTUL 
Consiliului de administraţie al Întreprinderii de Stat 
„Staţiunea Tehnologico-Experimentală ”Codrul”” 

 
1. Regulamentul Consiliului de administraţie al Întreprinderii de stat „Staţiunea 

Tehnologico-Experimentală ”Codrul”” (în continuare - Regulament) este elaborat în 
conformitate cu Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de 
stat, alte acte normative ale Republicii Moldova, precum şi în baza Statutului 
întreprinderii de stat „Staţiunea Tehnologico-Experimentală ”Codrul””  (în continuare 
- Întreprindere).  

2. Regulamentul stabileşte competenţa, modul de desemnare şi activitate a 
Consiliului de administraţie al Întreprinderii (în continuare - Consiliul de 
administraţie).  

3. Consiliul de administraţie este organul colegial de administrare al 
Întreprinderii, care reprezintă interesele statului şi îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu Legea cu privire la întreprinderea de stat, Statutul Întreprinderii şi 
prevederile prezentului Regulament.  

4. Consiliul de administraţie se desemnează de către Fondator pe un termen 
stabilit în actul de desemnare, ţinîndu-se cont de propunerile Ministerului Finanţelor, 
Ministerului Economiei şi ale colectivului de muncă.  

5. Preşedintele Consiliului de administraţie se desemnează de către Fondator. 
Membrii Consiliului de administraţie, propuşi din partea colectivului de muncă, sînt 
aleşi la adunarea generală (conferinţa) a colectivului de muncă. Administratorul 
Întreprinderii nu poate fi desemnat în calitate de membru al Consiliului de 
administraţie.  

6. Componenţa numerică a Consiliului de administraţie se stabileşte de 
Fondator în număr de  5 persoane.  

7. În componenţa Consiliului de administraţie, intră, în mod obligatoriu 
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei, reprezentanţi ai 
Fondatorului şi ai colectivului de muncă. În componenţa Consiliului de administraţie 
pot intra, de asemenea, şi reprezentanţi ai altor ministere şi autorităţi administrative 
centrale, specialişti în domeniul de activitate al Întreprinderii, precum şi în economie 
şi în drept.  

8. Membru al Consiliului de administraţie nu poate fi persoana declarată lipsită 
de capacitatea de exerciţiu sau persoana condamnată pentru escrocherie, sustragere de 
bunuri, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni economice, căreia nu 
i-au fost stinse antecedentele penale.  

9. Conform legislaţiei, membrii Consiliului de administraţie răspund solidar 
faţă de Întreprindere pentru prejudiciile cauzate de îndeplinirea, cu abateri de la 
legislaţie, a hotărîrilor adoptate de ei, a Statutului Întreprinderii şi a Regulamentului 
Consiliului de administraţie. Membrul Consiliului de administraţie care a votat 
împotriva unor astfel de hotărîri este scutit de repararea prejudiciilor, dacă în 
procesul-verbal al şedinţei a fost fixat protestul lui. Este absolvit de răspundere şi 



membrul Consiliului de administraţie care nu a participat la şedinţa respectivă. 
Membrul Consiliului de administraţie nu poate să se abțină de la vot și va contribui la 
soluționarea problemelor aparente la întreprindere. 

10. Membrul Consiliului de administraţie poate fi scutit de repararea 
prejudiciilor cauzate în timpul îndeplinirii obligaţiilor sale, dacă a acţionat conform 
documentelor Întreprinderii, indicaţiilor în scris ale autorităţii pe care o reprezintă sau 
în limitele unui risc normal de producţie sau gestiune.  

11. Consiliul de administraţie:  
a) aprobă direcţiile prioritare şi planurile anuale de dezvoltare a Întreprinderii;  
b) asigura integritatea şi folosirea eficientă a bunurilor Întreprinderii;  
c) soluţionează, de comun acord cu Fondatorul, chestiunile referitoare la 

intrarea Întreprinderii în asociaţii şi alte uniuni şi ieşirea din ele;  
d) aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, raportul financiar anual şi 

profitul (pierderea) perioadei de gestiune;  
e) prezintă Fondatorului raportul cu privire la activitatea economico-financiară 

a Întreprinderii, precum şi rezultatele auditului activităţii economico-financiare, după 
caz;  

f) adoptă decizii cu privire la obţinerea, acordarea şi folosirea creditelor în 
mărimea stabilită de Fondator;  

g) prezintă Fondatorului propuneri privind modificarea şi completarea 
Statutului Întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea ei;  

h) selectează prin concurs şi propune Fondatorului candidatura 
Administratorului Întreprinderii şi, după caz, eliberarea lui din funcţie;  

i) aprobă dările de seamă trimestriale ale Administratorului referitor la 
rezultatele activităţii economico-financiare a Întreprinderii;  

j) aprobă, la propunerea Administratorului, repartizarea profitului net anual al 
Întreprinderii;  

k) aprobă, în conformitate cu legislaţia, structura organizaţional-economică, 
componenţa numerică a Întreprinderii, fondul sau normativele de retribuire a muncii 
angajaţilor;  

l) aprobă regulamentele filialelor şi ale reprezentanţelor Întreprinderii, adoptă 
decizii privind numirea sau eliberarea conducătorilor acestora, privind stabilirea 
cuantumului retribuţiei muncii lor, al recompenselor şi compensaţiilor, aprobă 
rapoartele trimestriale şi anuale ale filialelor şi reprezentanţelor;  

m) examinează şi coordonează materialele ce ţin de darea în arendă (locaţiune), 
depunerea în gaj a bunurilor Întreprinderii, comercializarea activelor neutilizate în 
procesul tehnologic, casarea, conservarea/deconservarea bunurilor raportate la 
fondurile fixe, transmiterea fondurilor fixe şi a altor active;  

n) decide cu privire la oportunitatea efectuării auditului Întreprinderii;  
o) aprobă, la propunerea Administratorului, regulamentele interne ale 

Întreprinderii;  
p) examinează şi informează Fondatorul despre necesitatea modificării 

capitalului social.  
12. Conform Statutului întreprinderii, Consiliul de administraţie poate avea şi 

alte atribuţii, care nu contravin legislaţiei în vigoare.  
13. Membrilor Consiliului de administraţie li se stabileşte o indemnizaţie lunară 

în mărime de 1,5 salarii minime pe ţară, în conformitate cu prevederile art. 24 al Legii 
salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002 şi se achită din data desemnării pînă la data 



concedierii din funcția de bază deţinută sau expirarea termenului pentru care a fost 
desemnat. Membrul consiliului de administraţie este obligat să informeze imediat 
Consiliul despre faptul concedierii sale din cadrul autorităţii care l-a desemnat. 

14. Şedinţele Consiliului de administraţie se convoacă de preşedintele acestuia 
sau în lipsa lui, de unul din membri, în caz de necesitate, însă nu mai rar decît o dată 
în trimestru. Ordinea de zi şi materialele respective se aduc la cunoştinţa membrilor 
Consiliului de administraţie cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua şedinţei.  

15. Şedinţa Consiliului de administraţie se consideră deliberativă dacă la ea 
participă mai mult de jumătate din membrii acestuia. Hotărîrile se adoptă cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă, dacă Statutul nu prevede un număr mai mare 
de voturi. Şedinţa Consiliului de administraţie se consemnează în proces-verbal.  

16. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de administraţie se întocmeşte în 
termen de 7 zile de la data ţinerii şedinţei, în cel puţin două exemplare, care este 
semnat de toţi membrii Consiliului participanţi la şedinţă.  

17. Consiliul de administraţie nu are dreptul să intervină în activitatea operativă 
desfăşurată de Administrator, conform contractului.  

18. Membrul Consiliului de administraţie se revocă de către Fondator în caz de:  
a) încălcare a legislaţiei;  
b) expirare a termenului împuternicirilor (alegerii); 
c) două lipse consecutive nemotivate de la şedinţele Consiliului; 
d) lichidare a Întreprinderii;  
e) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.  
19. Conform deciziei Consiliului de administraţie, funcţiile secretarului 

Consiliului de administraţie sînt exercitate de către unul din membrii Consiliului de 
administraţie al Întreprinderii.  

20. La şedinţele Consiliului de administraţie poate fi invitat Administratorul 
Întreprinderii, precum şi alte persoane, fără drept de vot.  

21. Conform legislaţiei în vigoare, membrii Consiliului de administraţie sînt 
consideraţi persoane cu funcţii de răspundere ale Întreprinderii.  

22. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării.  
  
 
 


