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AGENŢIA DE INTERVENŢIE 
ŞI PLĂŢI PENTRU 

AGRICULTURĂ

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Nr. P f / ş

Cu privire la
aprobarea graficului de inspecţie

în  conformitate cu funcţiile şi atribuţiile Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru 
Agricultură, prevăzute în Regulamentului de activitate aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
60 din 04.02.2010 „Cu privire la crearea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură” 
şi prevederilor pct. 135-138 al Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor 
fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2014 aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 135 din 25.02.2014,

ORDON:

1. Se aprobă G raficul efectuării controalelor asupra veridicităţii docum entelor 
prezentate A genţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru A gricultură pentru obţinerea m ijloacelor 
financiare neram bursabile din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 
2014 la beneficiarii de subvenţii, conform  A nexei la prezentul ordin.
2. Se pune în sarcina D irecţiei inspecţiei şi control pe teren asigurarea efectuării 
controalelor la potenţialii beneficiari de subvenţii conform graficului stabilit la punctul 1 al 
prezentului ordin.
3. Se stabileşte că pentru fiecare potenţial beneficiar de subvenţii verificat se va întocmi 
Act de inspecţie conform modelului specificat în termenii specificaţi în prevederile pct. 139 
al Regulamentului privind modul de repartizare a m ijloacelor fondului de subvenţionare a 
producătorilor agricoli pentru anul 2014.
4. Se pune în sarcina Direcţiei contabilizare plăţi, asigurarea cu combustibil necesar 
deplasării grupului de inspecţii la obiectele investiţiei.
5. Controlul asupra exercitării prezentului ordin se pune în sarcina şefului Direcţiei 
inspecţii şi control pe teren, dl. M arin Mortean.



&

Proiectul prezentului ordin a fost elaborat de către şeful D irecţiei inspecţii şi control 
pe teren

M arin M ortean

Cu prezentul ordin am luat cunoştinţă la data 2014
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Anexa 1
la ordinul nx.PJTdin £?%. /<f

„A p r o b”
D irector general al ^ IP A  
Petru MAI

G raficul
efectuării controalelor asupra veridicităţii docum entelor prezentate A genţiei de 
Intervenţie şi Plăţi pentru A gricultură pentru obţinerea m ijloacelor financiare 
neram bursabile din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2014 la 
beneficiarii de subvenţii

Nr.

D enum irea Solicitantului Codul Dosarului

Data
efectuării

Controlului

C om ponenţa  
grupului de lucru

I

SRL Salisar Vit 3-V/1404AN560

26.05.2014

Inspector principal
D I C T - C h i c u ş
Alexei
Inspector superior 
DICT -  Conţulescu 
Diana
O T -  Mihai Vitalie

2

SRL Armicom 8/14040R 846
26.05.2014

Inspector principal 
DICT - lovu Iulian 
Inspector principal 
DICT -  Cernogal 
Eugeniu
OT -  Coşeliuc Stela

3

SRL „Funny Pig" 

SRL „Funny Pig"

7/1405FR1722

7/1405FR1733

26.05.2014

Ş ef  adjunct DICT 
Sandu Veaceslav 
Inspector principal 
DICT -  Dima Sergiu 
O T  -  Rusu Dorin

Cu prezenta anexă la ordinul nr. din / {  am luat cunoştinţă la data de
„Z7/ ” /HA/' 2014
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