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Doamnei Maia SANDU, 

Președinte al Republicii Moldova 

 

Domnului Igor  GROSU, 

Președinte al Parlamentului Republicii Moldova  

 

Doamnei Natalia GAVRILIȚĂ, 

Prim-Ministru  al Republicii Moldova 

 

Domnului Viorel GHERCIU, 

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare 

 

Doamnei Rodica ANTOCI, 

Președinte al Autoritatii Nationale de Integritate 

 

SCRISOARE DESCHISĂ 

din partea sectorului vitivinicol privind activitatea nesatisfăcătoare a directorului 

Oficiului Național al Viei și Vinului și acordarea  

unui vot deschis de neîncredereDnei Cristina Frolov 

 

Stimată doamnă Președinte Maia Sandu! 

Stimate domnulePreședinte Igor Grosu! 

Stimată doamnă Prim ministru Natalia Gavriliță! 

Stimate domnule Ministru Viorel Gherciu! 

Stimată doamnă Rodica Antoci! 

 

Subsemnații acestei scrisori deschise sunt proprietarii și conducătorii de afaceri 

și companii producătoare de vinuri, de struguri și deținători de podgorii din toate 

regiunile Republicii Moldova, reprezentând peste 70% din întregul sector privat 

vitivinicol. Prin prezenta ne exprimăm cele mai distinse considerațiuni și încrederea în 

susținerea dumneavoastră întru soluționarea unei probleme critice curente din sectorul 

vitivinicol, și anume activitatea directorului Oficiului Național al Viei și Vinului, care 

pune în pericol rolul și credibilitatea  Oficiului Național al Viei și Vinului, o instituție 

bazată pe un model de parteneriat public-privat în gestionarea ramurii vitivinicole, 
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creată prin efortul comun al actorilor publici și privați, conform celor mai bune practici 

internaționale, cu susținerea partenerilor strategici. 

Dna Cristina Frolov a fost promovată în funcția de director al Oficiului Național 

al Viei și Vinului (ONVV)la data de 23 noiembrie 2020 în rezultatul concursului repetat 

organizat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu 

încălcări și abateri de la legislația în vigoare. 

Activitatea directorului ONVV desfășurată pe parcursul a peste 8 luni de zile a 

demonstrat că Dna Frolov nu  corespunde  funcției deținute, din cauza conflictului de 

interese real, vădit și nociv, aincompetenței profesionale, aptitudinilor de conducător a 

unei instituții reprezentative a industriei vitivinicole. 

La această concluzie a ajuns sectorul vitivinicol din următoarele considerente:    

1. Conflict de interese  

- concursul de promovare a Dnei Frolov la funcția de director ONVV a avut loc 

cu grave încălcări și anume: conflict de interese, deoarece ea activa la compania 

de familie “Castel Mimi”, petrecerea concursului în decurs de 2 zile, cu presiune 

mare din partea liderilor politici de atunci și a ministerului asupra membrilor 

Comisiei de concurs să voteze în favoarea Dnei Frolov, absența unor evaluări 

transparente și obiective dintre concurenții la concurs, bazate pe criterii de 

selecție măsurabile și probate, dar și încălcarea flagrantă a prevederilor legale 

privind organizarea concursului; 

- prin prisma cerințelor imperative ale Legii Nr. 133 din 17.06.2016 privind 

declararea averii şi a intereselor personale, pot fi constatate elementele unui 

conflict de interese real și constant, care conduce la o incompatibilitate cu 

mandatul de funcție al directorului ONVV. Or, împrejurările de influență directă 

asupra exercitării obiective și imparțiale sunt grave, dat fiind interesele materiale 

și nemateriale care rezultă din statutul dnei Frolov Cristina, rudă de gradul întâi 

cu proprietarul Castel Mimi SRL și cu conducătorii acesteia, dar și relații cu 

persoane apropiate printre proprietarii din industria vitivinicolă. Aceste 

împrejurări nu au fost declarate, nu au fost supuse examinării în ordinea 

prevăzută de lege, sunt latente și nocive pentru activitatea ONVV, interesele altor 

întreprinderi din industria vitivinicolă, precum și pentru interesul public.  
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- directorul ONVV are acces plenarla informații confidențiale (registrul viei și 

vinului,Asycuda, oferte comerciale și contracte; informații despre prețuri și 

volume din piețele de desfacere, informații privind programele de marketing 

individuale ale vinăriilor, investitori potențiali, etc.) 

- repetat pe parcursul ultimilor luni s-a constatat utilizarea informațiilor, 

contactelor, materialelor importante, oportunităților pentru promovare și 

poziționare pe unele piețe de export, care se utilizează în intereselecompaniei de 

familie “Castel Mimi”, dar și în sens contrar 

- directorul are o atitudine lipsită de respect față de reprezentanții sectorului privat, 

pe care îi apreciază ca și concurenți, le atribuie etichetări neprobate și acuzații 

nefondate, dar și în mod subiectiv restricționează accesul la informație pentru 

unele vinării față de care are o atitudine personală negativă. 

 

2. Activitate ineficientă, cheltuirea nejustificată a banilor publici și privați și 

obstrucționarea activității și cooperării interne între organele de conducere 

ale ONVV: 

- Timp de 6 luni, ONVV nu are un plan de acțiuni cert, cu activități concrete, 

bugete, perioade alocate. Din cauza calității insuficiente și ambigue a planului de 

activități și a bugetelor alocate aleatoriu, fără estimări exacte, dar și lipsa certă a 

conceptelor clare și definitorii ale activităților, Consiliul de coordonare nu a fost 

în stare să aprobe bugetul de cheltuieli și planul de activități anual. Respectiv, s-

au implementat doar aprox.10%  din activitățile ONVV curente și constante, 

comparativ cu anii precedenți. 

- Nu au fost prezentate rapoarte trimestriale la timp(sau deloc) către Consiliul de 

Coordonare, fiind expediate doar scrisori denumite „Raportul directorului”, care 

nu ilustrează activitățile puse în sarcina ONVV și doar ședințe,întâlniri la diferite 

nivele care nu au nici un impact asupra sectorului. 

- Se pun în pericol activități importante precum Ziua Națională a Vinului (ZNV), 

intenționat de directoare, pentru a promova propriile idei, care sunt bazate pe 

interese politice de susținere a unor actori politici, dar și pe interese personale 

puternic motivate de elementele turistice exclusiv. Fără aprobarea bugetelor 
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pentru ZNV, directoarea face anunțuri, inducând în eroare publicul și creează o 

presiune artificială asupra Consiliului de Coordonare pentru a-i știrbi din 

imagine. 

 

3. Subminează și obstrucționează activitatea Consiliului de Coordonare: 

- Obstrucționează activitatea și deciziile luate de Consiliul de Coordonare.  Nu 

organizează ședințe corect planificate, cu agendă, cu materiale elaborate detaliat, 

ceea ce creează o confuzie fără precedent în luarea deciziilor, membrii 

Consiliului fiind convocați la ședințe pe WhatsApp, sau solicitați să „își exprime 

votul prin email”, ceea ce contravine Statutului ONVV. 

- A solicitat Ministrului anularea  nejustificată și ilegală a hotărârilor Consiliului 

de Coordonare.  Prin Ordinul Ministrului nr.119 din 15 iunie 2021 contrar legii, 

a fost anulată hotărârea Consiliului de Coordonare din data de  28 mai  a.c., prin 

care s-a aprobat Regulamentul de activitate al acestuia și care presupune 

eficientizarea raporturilor între Consiliul de Coordonare și echipa executivă a 

ONVV prin stabilirea unor procese de lucru previzibile și reglementate.  

- Nu permite exercitarea unei supravegheri a activității executive din partea 

Consiliului de Coordonare, în special privind angajarea, evaluarea și gestionarea 

personalului, a procurărilor efectuate sau a deciziilor privind semnarea unor 

acorduri de colaborare cu instituții și asociații externe, care ar putea pune în 

pericol interesele industriei vitivinicole. 

 

4. Incompetență profesională: 

- activitatea pe parcursul a 8 luni a demonstrat că directoarea nu dispune de 

cunoștințele necesare pentru această funcție în domeniul de marketing, 

promovare, viticultură și vinificație, ceea ce inhibează activitatea întregii echipe 

a ONVV și diminuează din autoritatea și imaginea instituției; 

- nu poate conduce o asemenea institutie bazată pe parteneriat public-privat, nici 

sub aspect de legislatie, nici sub aspect profesional; directoarea face confuzie 

între activitatea unei instituții publice și afacerea de familie;  
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- lipsa de experiență necesară în toate domeniile de activitate a instituției, 

elementar  nu este în stare să ofereo prezentare coerentă, să pregătească o 

cuvântare, tot personalul este implicatla elaborarea prezentărilor și discursurilor 

directoarei, pe cele mai simple probleme, fiind limitați în efectuarea atribuțiilor 

ce îi revin conform funcției deținute; 

- nivelul prezentării opiniei sale în timpul negocierilor atât cu partenerii locali, cât 

și cu cei externi relevă o incompetență, care afectează catastrofal imaginea 

ONVV și a țării. 

 

5. Atmosferă nesănătoasă în echipă, angajarea de neprofesioniști si o 

comunicare  

tendențioasă: 

- nerespectarea regimului de lucru și o absență îndelungatănejustificată a directoarei 

la Oficiu; 

-  lipsa de transparență și incompetență în lucrul cu personalul. Specialiștii au fost 

supuși unui audit în resurse umane, în baza unor șabloane în limba rusă, neadaptate 

pentru instituțiile publice, fără vreo justificare, dar care s-au folosit în scopul de a 

se debarasa de specialiștii critici care i-ar fi putut indica incompetența și se bucură 

de respect din partea industriei; 

- a impus demisionarea vice-directoarei, prin influență personală, iar recent a 

dispus demiterea din funcție a unei din cele mai importante, apreciate și eficiente 

angajate – șefa Departamentului calitate a șefeiDepartamentului calitate, 

trasabilitate și sporirea competențelor în industria vitivinicolă, din motive 

personale, dar și discriminatorii; 

- a inclus în statele de personal 2 unități inutile – un specialist pe audit intern (doar 

există autorități de inspecție) și un specialist în relații internaționale, persoană 

foarte apropiată directoarei și care este folosită pentru a impune angajații să plece 

sau să se afilieze la susținerea deplină a directoarei; 

- directoarea trimite sarcinile către angajați în mod sporadic, neorganizat, aleatoriu, 

în afara planului de activități,nu prin poștă corporativă, ci prin mesagerie 

Facebook sau alte și constau din câteva cuvinte, deseori nu este clar ce se solicită 
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sau e imposibil de realizat, iar termenele de realizate sunt mereu urgente și 

nejustificate; 

 

 Reieșind din cele expuse mai sus, ne exprimăm profunda îngrijorare în legătură cu 

situația gravă din cadrul ONVV, principala cauză fiind directoarea Frolov Cristina, care 

nu ne reprezintă ca industrie, nu este credibilă, nu este profesionistă, are conflicte de 

interese active, răfuieli personale, a fost promovată în concurs prin implicarea factorilor 

politici, și prin activitatea sa provoacă utilizarea nejustificată a Fondului Viei și Vinului, 

crește lipsa de încredere și susținere pentru ONVV din partea sectorului vitivinicol, 

creează un mediu de involuție în domeniu și care a pierdut orice susținere a noastră.  

 În final, riscăm să pierdem o instituție care a pus bazele unei reforme și restartări 

ale industriei în anul 2013, pentru că niciun producător nu va considera judicios de a 

mai achita contribuții pentru irosirea lor, în condiții de criză economică. 

 În situația critică curentă, Oficiul Național al Viei și Vinului necesită o atenție 

strategică a principalelor instituții de stat și poate deveni o istorie de succes a industriei 

vitivinicole și a administrației publice centrale. 

 Totodată, subsemnații, reprezentanți legali și conducătorii companiilor vitivinicole, 

inclusiv majoritatea din membrii Consiliului de Coordonare al ONVV,din numele 

colegilor și a asociațiilor sectoriale, ne exprimăm responsabil și onest, irevocabil și final 

neîncrederea față de Cristina Frolovși solicităm  inițiereaacțiunilor din partea 

autorităților publice, pentru destituirea din funcția de director al Instituției Publice 

,,Oficiul Național al Viei și Vinului” a dnei Cristina Frolov.  

 Cu aleasă considerație și respect,  

  

Semnată de către 40 viticultori si vinificatori, reprezentanți  

ai Asociațiilor Profesionale Regionale si Naționale din industria vitivinicoă 

 

Anexa iscăliturilereprezentanțilorsectoruluivitivinicol – 1 fila  


