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s *  • • i mun. ChişinăuCu privire la
aprobarea graficului de inspecţie

In conformitate cu funcţiile şi atribuţiile Agenţiei dc Intervenţie şi Plăţi pentru 
Agricultură, prevăzute în Regulamentul de activitate aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 60 din 04.02.2010 „Cu privire la crearea Agenţiei de Intervenţie şi 
Plăţi pentru Agriculrură'* şi în conformitate cu prevederile punctelor 211 -  218 ale 
Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare 
a producătorilor agricoli pentru anul 2016. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 910 
din 25.07.2016,

ORDON:

1. Se aprobă Graficul efectuării inspecţiilor şi 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 2016 la solicitanţii dc subvenţii, conform Anexei Ia 
prezentul ordin.

2. Se pune în sarcina Direcţiei inspecţiei şi control pc teren asigurarea efectuării 
controalelor la potenţialii beneficiari de subvenţii conform graficului stabilit la 
punctul 1 al prezentului ordin.

3. Responsabili de veridicitatea constatărilor faculc în cadrul inspecţiilor şi 
controalelor în teren, respectarea termenilor şi ordinii efectuării lor. sunt funcţionarii 
Direcţiei inspecţii şi control în teren, membri ai grupului dc lucru.

4. Se pune in sarcina Direcţiei contabilizare plăţi, asigurarea cu combustibil 
necesar deplasării grupului de inspecţii la obiectul investiţiei.

Controlul asupra exercitării prezentului ordin se pune în sarcina şefului Direcţiei 
inspecţii şi control pc teren. dl. Vcaceslav Sandu.

Director Nicolae CIUBUC



Anexa nr. I
la ord inul nr. din 09 martie 201?

Graficul
efectuării controalelor asupra veridicităţii docum entelor prezentate Agenţiei de 
Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură pentru obţinerea mijloacelor financiare din fondul 
de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016 la beneficiarii de subvenţii.

N r. D enum irea so lic ita  m u l ui C o d u l dosaru lu i Data

c o n tro lu lu i

C om ponenţa  g ru p u lu i d c  lu c ru

1. PRISVIO S R L I.4I6IOSG445I 10.03.201?

Şcl'D IC T-Sandu Veaceslav 
Sp. principal DICT -  Dima Scrgiu 
Sp. principal s. Bălţi Su/anskaia trina

2, NEGRUT@FULGUTA S R L. I.4 I6 I0 II.456 9 10.03.2017

Sp. principal DICT -  lovu Iulian 
Sp. principal DICT -  Cemogal Eugenio 
Şef Secţie Chişinau Mihai V italie

3. DOBRUCA SALCIM I S R L. I.2-DI6IOUT2250 13.03.2017

Sp principal DICT Cemogal Eugenio
Sp. principal DICT Duna Scrgiu
Sp. principal S. UTAG Chircioglo Natali»

<1. DF.MIAN ELENA GŢ I.5/I509CS2I93 13.03.2017
Şef DICT -  Sandu Veaceslav
Sp. principal DICT -  lovu Iulian
Sp. principal s. Cauşeni -  Rusii Scrgiu

t Cu prezenta anexă la ordinul n r.___ din 09 martie 2017 am luat cunoştinţă la
data de „09” martie 2017
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