
 

 

 

 

Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÎRE nr. ____ 
din ______________2015 

 
Cu privire la reorganizarea Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de 

Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” i modificarea denumirii Instituţiei 
Publice „Colegiul Agricol din aul” 

 
Întru dezvoltarea sistemului de învăţămînt profesional tehnic, asigurării 

economiei na
�
ionale cu cadre calificate, în temeiul art. 59, alin. (2), art. 139 litera 

f) din Codul Educa
�
iei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634); art. 6, alin. (1), lit. a) 
din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea 
proprietă

�
ii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 

401); art. 32, alin. (2) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia 
publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 
160-164, art. 573); art. 2, alin. (5) din Legea nr. 91 din 05 aprilie 2007 privind 
terenurile proprietate publică � i delimitarea lor (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 316), Guvernul 

 
HOTĂRĂ TE: 

 
1. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii � i Industriei Alimentare cu 

privire la: 
1) crearea Instituţiei Publice „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi 

Vinificaţie din Chi � inău” prin separarea din Întreprinderea de Stat „Colegiul 
Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”; 

2) modificarea denumirii Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de 
Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” în Întreprinderea de Stat. „Fabrica de Vin 
din Stăuceni”;  

3) modificarea denumirii Instituţiei Publice „Colegiul Agricol din � aul” în 

Institu
�
ia Publică „Centrul de Excelenţă în Horticultură � i Tehnologii Agricole din � aul”. 

2. Disponibilizarea salaria
�
ilor, în legătură cu reorganizarea Întreprinderii de 

Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”, în cazul 
imposibilită

�
ii transferului acestora, va fi asigurată de către angajator, în 

conformitate cu prevederile legisla
�
iei muncii în vigoare. 



3. Se atribuie: 
a) domeniului public al statului bunurile prevăzute în anexa nr.1 la prezenta 

Hotărîre; 
b) domeniului privat al statului bunurile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta 

Hotărîre. 
4. Se aprobă lista terenurilor agricole, conform anexei nr. 3 la prezenta 

Hotărîre, din domeniul public al statului care se transmit în administrarea Instituţiei 
Publice „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chi � inău”. 

5. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: 
1) va exercita func

�
ia de fondator al Instituţiei Publice „Centrul de Excelenţă 

în Viticultură şi Vinificaţie din Chi � inău”; 
2) va crea, în termen de o lună, comisia de reorganizare, care va asigura în 

modul stabilit de legisla
�
ie reorganizarea institu

�
iilor indicate în punctul 1, 

subpunctul 1) din prezenta Hotărîre; 
3) va efectua, prin intermediul comisiei de reorganizare, separarea şi 

transmiterea către Instituţia Publică „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi 
Vinificaţie din Chişinău” şi Întreprinderea de Stat „Fabrica de Vin din Stăuceni” a 
activelor şi pasivelor, a mijloacelor fixe şi altor bunuri materiale, inclusiv şi 
bunurile prevăzute în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la prezenta Hotărîre, conform 
prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, 
organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, 
mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 
octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45), cu 
modificările şi completările ulterioare; 

4) va iniţia, în termen de o lună, elaborarea � i promovarea proiectului de 
modificare a Legii nr. 668-XIII pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri 
destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului din 23 noiembrie 1995, privind 
substituirea sintagmei „Î.S. „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din 
Chişinău”” cu „Instituţia Publică „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie 
din Chi � inău””. 

5) va asigura înregistrarea modificărilor necesare în Registrul de Stat al 
Persoanelor Juridice. 

6. Întreprinderea de Stat „Fabrica de Vin din Stăuceni” este succesorul 
drepturilor � i obliga�

iunilor Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură 
şi Vinificaţie din Chişinău”. 

7. Agen
�
ia Rela

�
ii Funciare � i Cadastru va opera modificările necesare în 

documentele cadastrale, în conformitate cu prevederile prezentei Hotărîri. 
8. Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 02 decembrie 2009 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi func
�
ionarea Ministerului 

Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului 
central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, 
art. 875), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică � i se completează 
după cum urmează: 

1) în Anexa nr. 3: 



a) pozi
�
ia „Institu

�
ia Publică „Colegiul Agricol din � aul” va avea următorul 

cuprins „Institu
�
ia Publică „Centrul de Excelenţă în Horticultură � i Tehnologii 

Agricole din � aul””. 
b) pozi

�
ia „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” se 

substituie cu pozi
�
ia „Institu

�
ia Publică „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi 

Vinificaţie din Chi � inău”; 
2) în Anexa nr. 4, după pozi

�
ia „Întreprinderea de Stat “Combinatul de Vinuri 

de Calitate “Mile � tii Mici”, Ialoveni” se completează cu o pozi
�
ie nouă, cu 

următorul cuprins: 
„Întreprinderea de Stat „Fabrica de Vin din Stăuceni”. 
8. Cheltuielile de punere în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite din 

contul � i în limita aloca
�
iilor bugetare aprobate pentru aceste scopuri. 

9. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

 
 

PRIM–MINISTRU      Valeriu STRELEŢ 
 
 
 
Contrasemnează: 
 
Ministrul agriculturii şi  
industriei alimentare     Ion SULA 
 
Ministrul finan

�
elor     Anatol ARAPU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Proiect 

 
Anexa nr. 1 la 

Hotărîrea Guvernului 
nr._______ din __________ 

 
 

Lista bunurilor destinate domeniului public 
ÎS „Colegiul Na� ional de Viticultură � i Vinifica� ie din Chi� inău” 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea bunului 
imobil proprietate de 

stat 

Adresa amplasării Numărul înregistrării 
bunului în Registrul 
cadastral al bunurilor 

imobile 

Suprafa � a totală a 
imobilului  
(m.p.) 

1 Bloc de studii Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 1 315321719401 3807,40 

2 Sta� ia electrică Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 3  64,00 

3 Cămin studen� esc Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 5 315321719402 1204,40 

4 Bloc de laborator Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 1 315321720712 

 
1695,00 

5 Muzeu Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 1 315321720704 

 
355,10 

6 Sala de degustare Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 1 315321720704 

 
450,00 

7 Casa mare Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 1 315321720704 

 
66,00 

8 Sec� ia de păstrare a 
vinului (M-2) 

Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 1 315321720711 

 
1163,80 

9 Clădirea fostei 
ospătării 

Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 5 315321719403 755,80 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Proiect 

 
Anexa nr. 2 la 

Hotărîrea Guvernului 
nr._______ din __________ 

 
 

Lista bunurilor destinate domeniului privat 
ÎS „Colegiul Na� ional de Viticultură � i Vinifica� ie din Chi� inău” 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea bunului 
imobil proprietate de 

stat 

Adresa amplasării Numărul înregistrării 
bunului în Registrul 
cadastral al bunurilor 

imobile 

Suprafa � a totală a 
imobilului  
(m.p.) 

1 Depozit Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 4 

315321719501 228,50 

2 Turn de apă Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 4 

315321719506 28,30 

3 Construc� ie Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 4 

315321719507 33,30 

4 Depozit de grîu Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 4 

315321719518 1171,20 

5 Depozit Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 4 

315321719519 539,40 

6 Frigider Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 4 

315321719520 506,10 

7 Depozit Mun. Chi � inău, 
com. Stăuceni, str. 
Industrială, 4 

315321719520(1) 139,50 

8 Cîntar auto Mun. Chi � inău, 
com. Stăuceni, str. 
Industrială, 4 

315321719521 V 27,40 

9 Beci Mun. Chi � inău, 
com. Stăuceni, str. 
Industrială, 4 

315321719522 12,00 

10 Beci Mun. Chi � inău, 
com. Stăuceni, str. 
Industrială, 4 

315321719523 627,40 

11 Depozit Mun. Chi � inău, 315321719524 599,80 



com. Stăuceni, str. 
Industrială, 4 

12 Depozit  Mun. Chi � inău, 
com. Stăuceni, str. 
Industrială, 4 

315321719525 380,50 

13 Depozit Mun. Chi � inău, 
com. Stăuceni, str. 
Industrială, 4 

315321719526 104,20 

14 Depozit Mun. Chi � inău, 
com. Stăuceni, str. 
Industrială, 4 

315321719527(7) 16,50 

15 Depozit Mun. Chi � inău, 
com. Stăuceni, str. 
Industrială, 4 

315321719527(8) 22,80 

16 Depozit Mun. Chi � inău, 
com. Stăuceni, str. 
Industrială, 4 

315321719528(5) 360,20 

17 Casă de brigadă Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 8 

315321719601 173,00 

18 Garaj, boxe Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 8 

315321719602 545,40 

19  Depozit Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 8 

315321719603 306,00 

20 Depozit pentru 
produse de uz 
fitosanitar 

Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 8 

315321719604 501,70 

21 Sta� ia PECO Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 8 

315321719605 54,60 

22 Modul solutiv Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 8 

315321719606 162,60 

23 � ură beci Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 8 

315321719607 15,80 

24 � ură Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 8 

315321719608 44,90 

25 Garaj Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 1 

315321719701 1080,00 

26 Atelier Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 1 

315321719702 1116,70 

27 Garaj boxe Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 1 

315321719703 530,00 

28 Garaj Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 1 

315321719704 326,80 

29 Atelier-Garaj Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 1 

315321719705 233,70 



30 Bloc administrativ Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 1 

315321719706 60,80 

31 Depozit Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 1 

315321719707 59,50 

32 Depozit de piese Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 1 

315321719708 194,20 

33 Cameră compresor Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 1 

315321719709 9,00 

34 Depozit brigadă Extravilan 315320502401 80,60 
35 Bloc administrativ Extravilan 315320203701 128,40 
36 Casa viticultorului Extravilan 315320203801 116,20 
37 Depozit Extravilan 315320203802 113,40 
38 � ură Extravilan 315320203803 39,40 
39 Depozit Extravilan 315320203804 173,90 
40 Angar  Extravilan 315320203805 558,50 
41 Depozit Extravilan 315320900201 303,90 
42 Bloc administrativ Extravilan 315320900202 141,30 
43 Depozit Extravilan 315320900203 53,30 
44 Bloc administrativ Extravilan 315310300801 81,00 
45 Depozit Extravilan 315310300802 96,60 
46 Depozit Extravilan 315310300803 26,90 
47 Beci Extravilan 315310300804 6,70 
48 Bloc administrativ Extravilan 315310700101 81,00 
49 Depozit Extravilan 315310700102 112,10 
50 Depozit Extravilan 315310700103 149,80 
51 Depozit pentru 

păstrarea fructelor 
Extravilan 315310700104 546,00 

52 Angar  Extravilan 315310700105 450,00 
53 Beci Extravilan 315310700106 12,90 
54 Bloc administrativ Extravilan 315310700107 78,90 
55 Depozit Extravilan 315310700108 70,50 
56 � ură Extravilan 315310700109 13,30 
57 Casă de brigadă Extravilan 315320804901 81,00 
58 Depozit Extravilan 315320804902 101,90 
59 Beci Extravilan 315320804903 8,70 
60 � ură Extravilan 315320804904 74,20 
61 � ură Extravilan 315320804905 83,10 
62 Casă cu 4 

apartamente 
Mun. Chi � inău, 
com. Stăuceni, str. 
Mateevici   

 113,00 

63 Casă cu 4 
apartamente 

Mun. Chi � inău, 
com. Stăuceni, str. 
Mateevici   

 113,00 

64 Cămin Mun. Chi � inău, 
com. Stăuceni, str. 
Mateevici   

 113,00 

65 Cămin Mun. Chi � inău, 
com. Stăuceni, str. 
Mateevici   

 113,00 

66 Depozit s. Goianul Nou 315310946601 41,20 
67 Bazin s. Goianul Nou 315310946602 347,00 



68 Depozit Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Industrială, 1 

315321719707 52,00 

69 Bloc de produc� ie Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 1 315321720701 4689,30 

70 Blocul sec� iei de 
amfore 

Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 1 315321720710 3176,20 

71 Depozit de păstrare, 
sticlă � i carton Mun. Chi � inău, com. 

Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 1 315321720705 1294,70 

72 Depozit de păstrare, 
sticlă � i carton Mun. Chi � inău, 

com. Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 1 315321720705(1) 699,30 

73 Blocul principal Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 1 315321720702 2458,00 

74 Sec� ia de construc� ie. 
Atelier mecanic 

Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 1 315321720703 2408,00 

75 Blocul sec� iei de 
amfore 

Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 1 315321720707 1008,20 

76 Sec� ia de păstrare a 
vinului (M-1) 

Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 1 315321720706 932,70 

77 Depozit materiale Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 1 315321720708 398,00 

78 Turn de apă Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 1 315321720713 21,00 

79 Depozit Mun. Chi � inău, com. 
Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 5 315321719403 104,00 

80 Clădirea fostului 
cămin 

Mun. Chi � inău, 
com. Stăuceni, str. 
Grătie � ti, 5 315321719402(1) 1204,40 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Proiect 

 
Anexa nr. 3 la 

Hotărîrea Guvernului 
nr._______ din __________ 

 
 

Lista terenurilor agricole destinate domeniului public 
ÎS „Colegiul Na ional de Viticultură i Vinifica ie din Chi inău” 

 

Nr. 
d/o 

Denumirea bunului 
imobil proprietate 

de stat 

Adresa amplasării 
terenurilor 

agricole conform 
RBI 

Numărul cadastral al 
bunului înregistrat în 
Registrul bunurilor 

imobile 

Suprafa� a totală 
a imobilului (ha) 

1 Teren agricol 
mun. Chişinău, 
com. Stăuceni, str. 
Industrială nr. 1 

3153217197 1,7005 

2  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni 
extravilan 

3153201005 24,4042 

3  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni 
extravilan 

3153202037 0,6535 

4  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni 
extravilan 

3153211015 3,9751 

5  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni 
extravilan 

3153211012 13,2884 

6 Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni 
extravilan 

3153211013 9,7296 

7  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni 
extravilan 

3153211014 19,2902 

8  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni, sat. 
Goianul Nou  

3153109466 0,4137 

9  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni 
extravilan 

3153217183 0,2036 

10  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni 
extravilan 

3153201004 323,0059 



11 Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni 
extravilan 

3153103008 132,9399 

12  Teren agricol 

 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni, sat. 
Stăuceni str. Alexei 
Mateevici, 7/a 

3153216005 0,013 

13  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni, str. 
Industrială nr, 8 

3153217196 2,5595 

14  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni 
extravilan 

3153217182 0,0461 

15  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni, str. 
Industrială nr. 4 

3153217195 2,6312 

16 Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni, str. 
Industrială nr. 4 

3153217265 4,954 

17  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni 
extravilan 

3153209002 216.9742 

18  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni 
extravilan 

3153201002 28,6554 

19  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni 
extravilan 

3153208054 6,3141 

20  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni, str. 
Grătieşti nr. 1 

3153217207 4.8260 

21  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni 
extravilan 

3153208049 140.2431 

22 Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni, str. 
Grătieşti nr. 1 

3153217194 12.2270 

23  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni 
extravilan 

3153202040 3,9276 

24  Teren agricol 
mun. Chişinău, 
com. Stăuceni 
extravilan 

3153107001 397,598 

25  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni 
extravilan 

3153202038 0,7408 

26  Teren agricol 
 mun. Chişinău, 
com. Stăuceni, sat. 
Stăuceni 

3153205024 0,0568 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
NOTA INFORMATIVĂ  

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu 
privire la reorganizarea Întreprinderii de 
Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi 
Vinificaţie din Chişinău”  i modificarea 
denumirii Instituţiei Publice „Colegiul 

Agricol din aul”   
 

În contextul aspira
�
iilor europene � i a 

procesului de integrare, Republica Moldova 

desfă � oară în prezent o activitate complexă 

de reformare � i modernizare a mai multor 

sectoare - cheie ale economiei na
�
ionale. 

Astfel, Agricultura � i Educa ia fac parte 
din aceste domenii supuse reformării, fapt ce 

se datorează factorilor interni � i conjuncturii 
regionale � i interna

�
ionale. Educa ia, 

cercetarea i dezvoltarea în agricultură 
reprezintă veriga importantă de 
interconectare a sectoarelor respective, 

necesitînd o aten
�
ie sporită în materie de 

consolidare, schimbare � i modernizare. 
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu 

privire la reorganizarea Întreprinderii de Stat 
„Colegiul Naţional de Viticultură şi 

Vinificaţie din Chişinău”  � i modificarea 
denumirii Instituţiei Publice „Colegiul 

Agricol din � aul” are drept scop 

consolidarea capacită
�
ilor institu

�
iilor de 

învă
�
ămînt profesional tehnic din subordinea 

Ministerului Agriculturii � i Industriei 
Alimentare, realizarea reformelor în 
sistemul de învăţămînt profesional tehnic, 



măsuri prevăzute în Planul de ac
�
iuni pentru 

implementarea Strategiei de dezvoltare a 

învăţămîntului voca
�
ional/tehnic pentru anii 

2013-2020, aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 97 din 01.02.2013, � i 
Strategia naţională de dezvoltare agricolă 
şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobată 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 409 din  
04.06.2014, precum � i punerea în aplicare a 
prevederilor Codului Educa

�
iei. 

Întru realizarea reformelor în cauză, se 

propune crearea Centrului de Excelen ă în 

Viticultură i Vinifica ie din Chi inău (în 

continuare - CEVVC) � i a Centrului de 
Excelen ă în Horticultură i Tehnologii 

Agricole din aul (în continuare – 

CEHTA� ).  
CEVVC va fi creat în baza Colegiului 

Na ional de Viticultură i Vinifica ie din 

Chi inău, cea mai veche institu
�
ie de 

învă
�
ămînt din Republica Moldova, care 

către anul 2017 va împlini 175 ani de la 

fondare. A fost � i este o adevărată forjerie 
de cadre din domeniul vitivinicol, amplasată 
strategic în imediata apropiere a 
municipiului Chişinău, fapt ce va oferi un 

poten
�
ial turistic sporit. 

 CEHTA�  va fi fondat în baza 

Colegiului Agricol din aul, ce reprezintă 

una dintre cele mai prestigioase institu
�
ii de 

învă
�
ămînt din Nordul Republicii, care 

asigură pregătirea cadrelor pentru activitatea 
cu caracter aplicativ în domeniile 

horticulturii � i tehnologiilor produselor 
alimentare, situată în apropierea celui mai 
mare Parc din Republica Moldova, acesta 

fiind � i unul din cele mai mari din Europa de 

Sud-Est. Pe o suprafa
�
ă de 46,2 hectare 



cresc peste 150 specii � i forme de arbori � i 
arbu � ti, reprezentan

�
i ai diverselor zone 

climaterice ale globului. 

Totodată, în cadrul CEHTA�  vor fi 

oferite studii la specialită
�
ile agricole: 

Agronomie – studierea Plantelor de cîmp, 

lucrarea � i protecţia Solului, Organizarea 
teritoriilor agricole, Tehnologiile agricole; 

Legumicultură i pomicultură (conform 

noului Nomenclator al specialită
�
ilor, care 

urmează a fi aprobat) – cre � terea legumelor, 

fructelor, ameliorarea � i producerea 

plantelor. Începînd cu anul de învă
�
ămînt 

2015-2016, este inclusă � i specialitatea 

Tehnologia păstrării i prelucrării 

fructelor i legumelor -  recoltarea, 

condi
�
ionarea, transportarea, păstrarea 

produselor horticole în stare proaspătă, cît � i 
procesarea, uscarea, congelarea � i 
conservarea acestora. 

Astfel, centrele de excelen
�
ă reprezintă 

institu
�
ii din cadrul sistemului de învă

�
ămînt 

profesional tehnic, cu poten
�
ial sporit, avînd 

atribu
�
ii atît în domeniul organizării 

programelor combinate de formare 

profesională, cît � i în domeniul dezvoltării 

capacită
�
ilor în domeniile sale de 

competen
�
ă (art. 3 din Codul Educa

�
iei). 

Aceste centre vor fi specializate atît în 
domeniile prioritare ale economiei 

na
�
ionale, în cazul de fa

�
ă - domeniul 

agricol, care prestează servicii educa
�
ionale 

combinate pe nivelurile III, IV � i V ISCED, 
cît � i racordarea acestora la procesele de 
aplicare a inova

�
iilor didactice � i 

tehnologice � i cerin�
ele pie

�
ei.  

Scopul acestor centre va fi contribuirea 

la modernizarea, reformarea � i sporirea 



competitivită
�
ii sectorului agricol din 

Republica Moldova, prin dezvoltarea, 

fortificarea � i consolidarea capacită�
ilor din 

cadrul sistemului de educa
�
ie profesional 

tehnică � i cel al � tiin�
ei, avînd la bază cele 

mai bune practici europene, obţinîndu-se, 

prin urmare, o cre � tere calitativă a nivelului 
de pregătire teoretică � i practică a 

speciali � tilor, care vor corespunde 

necesită
�
ilor mediului de afaceri, exigen

�
elor � i standardelor înalte ale pie�

ei muncii. 
Obiectivele de dezvoltare ale centrelor 

de excelen
�
ă, ale căror creare se propune, 

vor consta în: 

- îmbunătă
�
irea procesului � i capacită�

ilor de educa
�
ie, instruire, cercetare � i 

pregătire profesională, bazată pe competen
�
e, în domeniile horticol, viticol, vinicol � i tehnologiilor agricole; 

- instituirea unui mecanism de colaborare durabilă între centrele de 

excelen
�
ă, institu

�
iile de cercetare � i alte institu�

ii superioare de specialitate, pentru 
a asigura implementarea calitativă a reformelor, politicilor, transferului tehnologic � i a moderniza sectorul agricol; 

- utilizarea centrelor de excelen
�
ă, în calitate de platformă de interconectare 

dintre mediul de afaceri din sector cu sistemul de educa
�
ie profesional tehnic 

specializat � i � tiin�
ă, pentru a răspunde adecvat necesită

�
ilor curente ale industriei � i pie�

ei; 

- stabilirea unor parteneriate strategice cu centrele similare din 
�
ările membre 

ale Uniunii Europene, dar � i alte institu�
ii interna

�
ionale, pentru a asigura 

perfec
�
ionarea continuă a cuno � tin�

elor teoretice, practice, � tiin�
ifice, precum � i 

pentru a garanta schimbul de experien
�
e, know-how-uri � i tehnologii moderne în 

domeniul agricol; 

- fortificarea imaginii Republicii Moldova, drept 
�
ară cu tradi

�
ii bogate, 

practici agricole moderne, vinuri de calitate � i o industrie dezvoltată. 
Activitatea centrelor de excelen

�
ă se va 

baza pe implementarea unui model nou de 

organizare şi func
�
ionare, 

�
inîndu-se cont de 

experien
�
a altor state, unde astfel de centre 

servesc drept platforme moderne, durabile � i 
eficiente de consolidare a elementelor-cheie 



ale sectorului agricol: educa
�
ie-cercetare-

sectorul de produc
�
ie-pia

�
ă. 

Principalele priorită
�
i ale centrelor de 

excelen
�
ă propuse sunt: 

- model inovativ european de 

organizare � i func
�
ionare cu scop şi 

obiective clare de dezvoltare; 
- Curriculum şi programe de studii 

modernizate şi adaptate la cerin
�
ele mediului 

privat din sectorul agricol, elaborate 

conform celor mai înalte standarde na
�
ionale � i europene; 

- tehnici moderne de predare � i formare 
profesională a corpului didactic; 

- infrastructură modernizată de studii, 
cercetare şi dezvoltare, pentru o instruire 
practică performantă etc. 

Crearea centrelor de excelen
�
ă va avea 

un impact direct nu doar asupra 

beneficiarilor în educa
�
ie, instruire, � tiin�

ă � i 
pregătire a speciali � tilor, dar � i asupra altor 
păr

�
i interesate din diverse sectoare agricole. 

În această direc
�
ie Ministerul Agriculturii � i 

Industriei Alimentare colaborează cu 

asocia
�
ii de profil, antreprenori, comitete 

sectoriale din agricultură � i industria 

alimentară, patronate, agen
�
i economici, în 

vederea consolidării capacită
�
ilor centrelor 

de excelen
�
ă în sectorul agricol. Această 

colaborare va contribui la oferirea unei 
infrastructuri modernizate pentru instruire, � tiin�

ă, extensiune � i transfer tehnologic.  
Aprobarea proiectului în cauză va oferi 

poten
�
ialul de asigurare a durabilită

�
ii 

financiare, diversificarea surselor de 

finan
�
are, dar � i desfă � urarea activită

�
ii 

antreprenoriale � i de produc�
ie. Centrele de 

excelen
�
ă vor avea capacitatea de 



administrare eficientă a activelor materiale � i financiare, de utilizare a asisten�
ei tehnice � i logistice.  

Crearea centrelor de excelen ă va fi 

focusată pe satisfacerea necesită
�
ilor pie

�
ei 

muncii, care va asigura necesarul de cadre 

calificate pentru sectorul vitivinicol � i va 
contribui la promovarea agriculturii prin 

inova
�
ie � i transfer tehnologic. 

De asemenea, Centrul va încuraja 

spiritul îndrăzne
�
 � i inovator în procesul de 

educa
�
ie, cercetare � i prestare a serviciilor 

publice. Va stabili un standard de excelen
�
ă 

în toate eforturile, inclusiv � i de recompensă 

a creativită
�
ii, cu asumare de riscuri, 

colaborare � i parteneriat antreprenorial, care 
vor servi drept modalită

�
i optime de 

încurajare a educa
�
iei, cercetării � i 

transferului tehnologic. 
 

Astfel, Centrele de excelen
�
ă se 

angajează să ofere o experien
�
ă flexibilă � i 

personalizată, cu programe si cursuri de o 
varietate sporită, în scopul de a face procesul 

de învă
�
are pe tot parcursul vie

�
ii. 

Unul din scopurile proiectului hotărîrii 
Guvernului privind crearea centrelor de 
excelenţă în sectorul agricol este atribuirea 
bunurilor proprietate de stat, ce aparţin cu 
drept de folosinţă Î.S. “Colegiul Naţional de 
Viticultură şi Vinificaţie” (în continuare 
Colegiu) la domeniul public al statului 
(anexa nr. 1) şi la domeniul privat al statului 
(anexa nr. 2). 

Conform prevederilor art. 6, alin. (1) 
din Legea privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice, atribuirea 
bunurilor proprietate de stat domeniului 



public sau domeniului privat al statului, este 
prerogativa Guvernului, fapt ce a generat 
întocmirea acestui act normativ.   

În vederea materializării sarcinii 
enunţate, prin Dispoziţia Guvernului nr. 34-
d din 10.04.2014, a fost instituit un Grup de 
lucru, format din reprezentanţi ai 
Ministerului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, Ministerului Finanţelor, 
Ministerului Justiţiei, Ministerului 
Educaţiei, Agenţiei Proprietăţii Publice, 
Întreprinderii de Stat „Colegiul  Naţional de 
Viticultură şi Vinificaţie” din Chişinău, care 
prin procesul – verbal nr. 1 al şedinţelor din 
06.05.2014, 07.05.2014, 14.05.2014 a 
aprobat lista bunurilor care urmează a fi 
atribuite domeniului public, aferente 
prestării serviciilor educaţionale şi lista 
bunurilor care urmează a fi atribuite 
domeniului privat, aferente activităţii de 
întreprinzător.  

Procesul de delimitare este necesar 
prin prisma caracterului foarte important al 
bunurilor, utilizate de către Colegiu în 
procesul educaţional, dat fiind faptul că 
acestea au drept scop satisfacerea unor 
interese generale ale statului, ce impune 
acţionarea, faţă de acestea, cu un grad mult 
mai sporit de protecţie, pe cînd în partea ce 
ţine de bunurile utilizate în procesul de 

produc
�
ie, legislaţia în vigoare le conferă un 

alt regim juridic, ce denotă inegalitatea 
acestora în raporturile juridice.  

În perspectivă, separarea respectivă va 
oferi structurilor nou formate, cît şi 
Ministerului, în calitate de fondator, o 
viziune mult mai clară asupra administrării 
şi evidenţei eficiente a acestora. 



Implementarea prevederilor proiectului 
nu necesită alocarea unor mijloace 
suplimentare din bugetul de stat. 

Pentru crearea centrelor de excelen
�
ă 

vor fi utilizate mijloace financiare din cadrul 

proiectelor � i granturilor, oferite de către 
structurile financiare interna

�
ionale. 

Referitor la Centrul de Excelenţă în 

Horticultură � i Tehnologii Agricole din � aul, men
�
ionăm că acesta urmează să ia 

fiin
�
ă prin modificarea denumirii Instituţiei 

Publice „Colegiul Agricol din � aul” în 

Institu
�
ia Publică „Centrul de Excelenţă în 

Horticultură � i Tehnologii Agricole din � aul”. 
Avînd în vedere cele expuse, 

Ministerul Agriculturii � i Industriei 
Alimentare, în calitate de fondator al 

institu
�
iilor de învăţămînt profesional tehnic, 

superior � i al institu�
iilor de cercetare din 

domeniul agricol, consideră oportună 
aprobarea proiectului Hotărîrii Guvernului 

cu privire la crearea centrelor de excelen
�
ă 

în sectorul agricol. 
 
 
Viceministru     

              Eduard GRAMA 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


