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Си privire la modificarea ordinului

Nr. / /  C

Agenţiei "Moldsilva” nr. 30 din 06 februarie 2020

în vederea asigurării reglementării raporturilor administrative la înfăptuirea activităţiilor şi a 

operaţiunilor administrative realizate de autorităţile publice în regim de putere publică, prin care se 

organizează aplicarea legii şi se aplică nemijlocit pentru reprezentarea intereselor statului prin 

intermediul Agenţiei „Moldsilva” şi a Consiliului de administraţie ca organ colegial de administrare a 

întreprinderiilor de stat şi din considerentul că unele întreprinderi de stat generează pierderi conform 

indicatorilor economico-financiari stabiliţi în dările de seamă anuale, iar membriilor desemnaţi de 

fondator pe un termen de 2 ani în cadrul Consiliului de administraţie îi revin atribuţiile de examinare a 

situaţiei economice-fmanciare a întreprinderii de stat, conform reglementărilor art. 7 alin. 2) lit. c) k) şi 

art. 8 din Legea nr. 246 din 22 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea 

municipală şi în concordanţă cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 150 din 02.03.2010 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi 

efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, precum şi din necesitatea administrării entităţii silvice 

de specialişti ai domeniului silvic care cunosc relaţiile apărute în cadrul folosirii fondului forestier, ce 

ţin de folosirea şi protecţia terenurilor, apelor, subsolului, precum şi cele referitoare la folosirea, protecţia 

şi regenerarea regnului vegetal şi regnului animal, în măsura în care fondul forestier cuprinde toate 

pădurile, indiferent de tipul de proprietate şi forma de gospodărire,

ORDON:

1. Se modifică componenţa membrilor confirmaţi în anexa nr. 1 a Ordinului nr. 30 din 06 februarie 

2020 cu privire la Consiliile de administraţie, prin suplinirea cu un specialist al domeniului silvic



т

avînd drept de vot consultativ în cadrul Consiliul de administraţie al întreprinderii de stat 

subordonate Agenţiei „Moldsilva”, la următoarea întreprindere de stat:

1.1. Î.S. "întreprinderea pentru sivicultură Edineţ”.

2. Membrului cu drept de vot consultativ nu se va acorda indemnizaţia lunară.

3. Prezentul ordin împreună cu extrasul din Anexa nr. 1 va fi adus la cunoştinţa persoanelor şi 

întreprinderii de stat supuse modificărilor, de către dna Galina Malik, secretar al Agenţiei 

„Moldsilva”.

4. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.



Anexă nr. 1

la ordinul nr. din ^  У ".(14.202(1

COMPONENTA
9

APROBAT

Consiliului de Administraţie al entităţii silvice

Nr.
d/o

DENUMIREA 
ÎNTREPRINDERII 

DE STAT

PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE 
ADMINISTRAŢIE

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

1 2 3 4
6 întreprinderea pentru 

silvicultură EDINEŢ COJOCARU Dumitru, 
director Agenţia 
”MOLDSILVA” 
e-mail: msilva@moldsilva

1. Agenţia „Moldsilva” MALIK Galina, secretar Agenţia ”MOLDSILVA”,
2. Agenţia „Moldsilva” -  BULGARU Mihaela, specialist principal, serviciul resurse 
umane şi secretariat
3. Ministerul Economiei - dna Ina VOICU, şef-adjunet al Direcţiei analiză, 
monitorizare şi evaluare a politicilor, e-mail: ina.voicu(a)mei.gov.rnd,
tel. 022250671
4. Ministerul Finanţelor - dl Gheorghe ZGHEREA, consultant principal, Direcţia 
contencios şi controlul legalităţii, e-mail: gheorghe.zghereatălmf.gov.md.
tel. 022262897,
5. Ministerul Finanţelor -  dl Maxim CIOBANU, şef Direcţia Trezoreria de Stat, 
tel. 022262562. e-mail: maxim.ciobanu(2),mf.gov.md
6 Î.S.S. EDINEŢ -  dl Octavian AXINOI, inginer-şef în silvicultură 
7. Ex-director Î.S.S. EDINEŢ -  Vladimir Mordeac, veteran al ramurii silvice.


