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MINISTERUL 

AGRICULTURII ŞI 
INDUSTRIEI ALIMENTARE 
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA DE INTERVENŢIE 
ŞI PLĂŢI PENTRU 

AGRICULTURĂ

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 Graficul efectuării controalelor asupra veridicităţii documentelor
prezentate Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură pentru obţinerea mijloacelor 
financiare neram bursabile din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 
2014 la beneficiarii de subvenţii, conform Anexei la prezentul ordin.
2. Se pune în sarcina Direcţiei 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 mijloacelor 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. Marin Mortean.
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Nr. ////s'_____
mun. Chi§inau

Director Petru MALERU



Proiectul prezentului ordin a fost elaborat de către şeful Direcţiei inspecţii şi 
pe teren

Marin Mortean
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Anexa 1
la ordinul nr. /Ă din / / f

„A p r o b”
Director general al 
Petru

Graficul
efectuării controalelor asupra veridicităţii documentelor prezentate Agenţiei de 
Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură pentru obţinerea m ijloacelor financiare 
nerambursabile din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2014 la 
beneficiarii de subvenţii

Nr.

D enum irea Solicitantului Codul Dosarului

Data
efectuării

Controlului

Com ponenţa  
grupului de lucru

1

SA ”L eovin” 

SA”Elevatorul largara”

5/1407LV2550 

8/14 0 7 L V 2 137

11.09.2014

Inspector principal 
DICT -  Dima Sergiu 
Inspector Principal 
DICT- Cernogal 
Eugen iu
O T -  Mihai Vitalie, 
B unduch iIon

Cu prezenta anexă la ordinul nr. ///< , din / / Sf am luat cunoştinţă la data de
. , / /  "teP h sâ il2014


