
МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

АГЕНТСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИИ 
И ПЛАТЕЖАМ В ОБЛАСТИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Nr.____ №

Intru asigurarea exercitării funcţiei de control pe teren al respectării 
criteriilor de eligibilitate de către solicitanţii de subvenţii, în conformitate cu 
prevederile punctelor 127, 139 -  141 ale Regulamentului privind modul de 
repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru 
anul 2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 152 din 26.02.2013şi întru 
executarea punctului 4 al Ordinului directorului Agenţiei nr. 135 din 23.04.2013 cu 
privire la unele măsuri de eficientizare a procesului de inspectare suplimentară a 
cererilor de acordare a subvenţiilor,

ORDON:

1. Se aprobă Graficul efectuării controalelor asupra veridicităţii documentelor 
prezentate Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură pentru obţinerea 
mijloacelor financiare nerambursabile din fondul de subvenţionare a producătorilor 
agricoli pe anul 2013 la beneficiarii de subvenţii, conform  A nexei la prezentul 
ordin.

2. Se pune în sarcina Direcţiei inspecţiei şi control pe teren respectarea cu 
stricteţe a graficului menţionat.

3. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercit personal.
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Cu privire la
aprobarea graficului de inspecţie

Director Petru MALERU



Proiectul prezentului ordin a fost elaborat 
control pe teren

Marin Mortean

de către şeful Direcţiei inspecţii

Cu prezentul ordin am luat cunoştinţă la data 2013



la ordinul nr. din
Anexa 1

„A p r o b”
Director general al AIPA

55____

Graficul
efectuării controalelor asupra veridicităţii documentelor prezentate Agenţiei de 
Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură pentru obţinerea mijloacelor financiare 

nerambursabile din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2013
la beneficiarii de subvenţii

Nr. Denumirea solicitantului Codul dosarului

Data
efectuării

controlului Componenţa grupului de lucru

1.

SRL”M obirai” 8/1308SR2615 21.08.13

Şef DICT - M ortean Marin 
Inspector principal DICT -  Cernogal 
Eugeniu
O T -  M ovilă Valeriu;

Cu prezenta anexă la ordinul nr. / /  din / / a m luat cunoştinţă la


