
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1433/2016 privind 

instituirea Comisiei pentru delimitarea suplimentară a unor obiecte ale 

patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova care fac parte  

din complexul „Combinatul de Vinuri „Cricova” – S.A.” 

------------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 322/2003 cu privire la declararea 

complexului „Combinatul de Vinuri „Cricova” – S.A.” drept obiect al 

patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova nr. 322/2003 (Monitorul 

Oficial, 2003, nr.191-195, art.754),  Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Hotărîrea Guvernului nr.1433/2016 privind instituirea Comisiei pentru 

delimitarea suplimentară a unor obiecte ale patrimoniului cultural-național al 

Republicii Moldova care fac parte din complexul „Combinatul de Vinuri 

„Cricova” – S.A.” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.2-8, art.11), 

se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 2, după cuvîntul „Comisia” se introduc cuvintele „în termen 

de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri”; 

2) în tot textul hotărîrii, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenția 

Proprietății Publice”, la cazul gramatical corespunzător; 

3) la punctul 3, litera b) va avea următorul cuprins: 

„b) aprobarea de către Guvern a listei bunurilor incluse în componența 

patrimoniului cultural-național al complexului „Combinatul de Vinuri „Cricova” 

– S.A.” și atribuirea acestora la domeniul public al statului”; 

4)  se completează cu punctul 4 cu următorul cuprins: 

„4. Se stabilește că, în caz de eliberare sau suspendare din funcțiile deținute 

a unor membri ai Comisiei, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de 

persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea unei alte hotărîri 

de Guvern;  

5) anexa la hotărîre va avea următorul cuprins: 
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„Anexă 

la Hotărîrea Guvernului 

nr.1433 din 29 decembrie 2016 

 

COMPONENȚA 

Comisiei pentru delimitarea suplimentară a unor obiecte ale patrimoniului 

cultural național al  Republicii Moldova care fac parte  

Din complexul „Combinatul de Vinuri „Cricova” – S.A.” 

  

Baldovici Vladimir -  director general al Agenției Proprietății Publice, 

președinte al Comisiei 

 

Spivacenco Anatolie -  vicedirector general al Combinatului de Vinuri 

„Cricova” S.A., secretar al Comisiei 

 

Luca Vasile - secretar de stat al Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului (în domeniul 

politicilor/produselor de origine vegetală) 

 

Șova Denis - director al Centrului de Business și Turism 

„Cricova-Vin” 

 

Chilaru Natalia - șef al Direcției administrarea proprietății publice, 

Agenția Proprietății Publice 

 

Doruc Mihail - șef adjunct al Direcției administrarea proprietății 

publice, Agenția Proprietății Publice 

 

Vrabie Natalia - șef al Direcției evidența patrimoniului public și 

analize economico-financiare, Agenția 

Proprietății Publice  

 

Chicu Sergiu - șef al Secției juridice, Agenția Proprietății Publice 

 

Demidcenco Tatiana - consultant principal în Secția  politici economice, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

 

Munteanu Serghei - consultant principal în Direcția urbanism, 

construcții și locuințe, Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

 

Pociumban Svetlana - șef al Direcției patrimoniu cultural, Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării 
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Vrabii Natalia -  consultant principal în Serviciul analiză și 

reglementări a activelor statului, Ministerul 

Finanțelor 

 

Manolachi Vasile - vicedirector al Î.S. „Institutului de Proiectări 

pentru Organizarea Teritoriului”, Agenția 

Proprietății Publice 

 

Gaina Boris - coordonator al Secției științe agricole, Academia 

de Științe a Moldovei 

 

Șlapac Mariana - cercetător științific principal al Institutului 

Patrimoniul Cultural al Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

 

Grozavu Nistor -  viceprimar al municipiului Chișinău 

 

Guțan Valentin -  primar al orașului Cricova, municipiul Chișinău 

 

Perceamlî Valeri - specialist în Primăria or. Cricova, municipiul 

Chișinău.” 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

și mediului       Nicolae Ciubuc 

     

 

Ministrul finanțelor      
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