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Cu privire la aprobarea 

modificărilor ordinului nr. 131 

din 03.09.2012 

 

În temeiul art. 16 al Legii nr. 146 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, precum şi solicitările 
Ministerelor Economiei şi Finanţelor, 

 
ORDON: 
 
1. se modifică componenţa Consiliilor de administraţie desemnate prin 

ordinul nr. 131 din 03.09.2012, după cum urmează: 
- la Întreprinderea Agricolă de Stat „Vivaflora” prin substituirea dnei Nadejda 

Gorbunov cu candidatura dnei Diana Răzlog (MF); 
- la Î.S. „Avicola Moldova” prin substituirea dnei Cristina Colun cu candidatura 

dlui Sergiu Ţirigan (MAIA); 
- la Î.S. „Univers-Agro” prin substituirea dnei Ludmila Morari cu candidatura 

dlui Sergiu Lupuşor (MF) şi dnei Diana Costandoi cu candidatura dnei Viorica 
Beşliu (ME); 

- la Î.S. „Staţiunea Didactico-Experimentală „Criuleni” prin substituirea dnei 
Silvia Coban cu candidatura dlui Andrei Prisăcari (MF); 

- la Î.S. Revista „Agricultura Moldovei” prin substituirea dnei Vera Crainic cu 
candidatura dnei Alina Boţoc (ME); 

- la Î.S.  „Staţiunea Didactico-Experimentală „Chetrosu” prin substituirea dnei 
Olesea Maximciuc cu candidatura dnei Cristina Colun (MAIA); 

- la Î.S. „Centrul de reproducere a păsărilor „Brînzenii Noi” prin substituirea dlui 
Sergiu Ţirigan cu candidatura dnei Scorţescu Mariana (MF); 

- la Î.S. „Staţiunea Didactico-Experimentală „Petricani” prin substituirea dnei 
Irina Baeş cu candidatura dlui Vasile Şarban (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 si 
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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