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Intru executarea indicaţiei Guvernului nr. 1466-664 din 24.07.2014.

ORDON:

1. Se instituie grupul de lucru, conform anexei.

2. Grupul de lucru:
va determina volumele de producere a produselor horticole, sub aspect 

teritorial, agent economic şi specie;
va estima volumele pentru valorificarea pe piaţa internă, procesare şi 

piaţa externă;
va propune măsuri de susţinere financiară a producătorilor agricoli pentru 

volumele de producţie horticolă comercializate pe piaţa internă şi cea externă, 
precum şi achiziţionate de întreprinderile de procesare, cu specificarea 
produselor şi mărimea compensaţiei băneşti;

va identifica şi propune producătorilor agricoli reţele de distribuţie şi 
comercializare, precum şi achiziţie pentru procesare a produselor horticole din 
alte ţări.

3. Grupul de lucru va conlucra cu reprezentanţii desemnaţi de Consiliile 
raionale/municipale, în vederea diversificării pieţelor de desfacere a produselor 
horticole.

4. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţie a unor membri ai Grupului de 
lucru, funcţiile lor vor fi exercitate de persoanele nou angajate în posturile respective, 
fără emiterea unui nou ordin.

5. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercit personal.

Ministru Vasile BUMACOV



Proiectul de ordin este elaborat de Direcţia politici de producţie şi reglementări 
de calitate a produselor vegetale.

Coordonat:

Executor:

V. LOGHIN 

M^Butocel

T. Robu

V. Şarban



Anexă: 
la ordinul nr. SS-S' 

din OS' august 2014

COMPONENŢA NOMINALA  
a Grupului de lucru responsabil de examinarea situaţiei create privind exportul 

producţiei horticole şi propunerea soluţiilor de remediere a situaţiei

Vlad LOGHIN  

Vasile Şarban

Membrii grupului de
Mihail Suvac

Tudor Robu 

Inga Ionesi 

Vădim Gumene 

Alexandru Codreanu 

Ion Sula 

Viorel Pană 

Sergiu Curcubet 

Petru Mititiuc 

Valentin Toncoglaz 

Alexandru Slusari

-viceministru al agriculturii şi industriei alimentare, 
preşedinte al Grupului de lucru;

-şef Serviciu produse horticole, din cadrul Direcţiei 
politici de producţie şi reglementări de calitate a 
produselor vegetale, Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, secretar al Grupului de lucru ; 

lucru:
-şef Direcţie politici de producţie şi reglementări de 

calitate a produselor vegetale, Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare;

-şef Direcţie marketing şi relaţii internaţionale, 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;

-şef Direcţie Generală Politici Comerciale, Ministerul 
Economiei;

-şef Direcţie Regimuri Comerciale şi OMC, Ministerul 
Economiei;

-director general Direcţia Generală Cooperare Bilaterală, 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; 

-director general al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa 
Alimentelor;

-sef Direcţie finanţarea economiei naţionale, cheltuieli
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capitale şi achiziţii publice, Ministerul Finanţelor ;

-şef Secţie proceduri simplificate, Direcţia organizarea 
controlului vamal, Serviciul Vamal;

-şef adjunct al Direcţiei transport rutier, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; 

-consultant al Serviciului transport feroviar, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; 

-preşedintele Uniunii Republicane a Asociaţiilor 
Producătorilor Agricoli "UniAgroProtecf';



Valeriu Cosarciuc 

Grigore Daraban 

Vitalie Gorincioi 

Iurie Fala 

Ivan Sandic

-preşedintele Federaţiei Naţionale a Fermierilor din 
Moldova;

-specialist superior cooperarea fermierilor, Federaţia 
Naţională AGROinform;

-preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor 
de Fructe "Moldova Fruct";

-director executiv, Asociaţia Producătorilor şi 
Exportatorilor de Fructe "Moldova Fruct"; 

-preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Conserve 
”Speranţa-Con”.


