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Cu referinţă la Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor 
de fructe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 10.09.2014 (Monitorul Oficial, 2014, 
nr. 270-274, art. 783), Ministerul prezintă Lista întreprinderilor de procesare a fructelor, Lista 
colectorilor de fructe care prestează servicii de achiziţie a fructelor în baza contractelor 
încheiate cu fabricile de conserve/întreprinderile de procesare şi/sau uscare a fructelor (mere, 
prune), precum şi Lista întreprinderilor de producere a distilatelor din fructe .

Informaţia sus-menţionată urmează a fi pusă la dispoziţia Comisiilor speciale, create în 
cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, conform prevederilor pct. 6 
din Regulament.
în context, menţionăm că Listele nominalizate, întocmite în baza informaţiei prezentate de 
către Direcţiile raionale agricultură şi alimentţie, la solicitarea Ministerului (scrisoarea nr. 
18/2-461 din 10.09.2014). în procesul de primire a dosarelor e posibil să fie identificate 
întreprinderi de procesare, inclusiv uscare a fructelor, care deţin autorizaţie de activitate, dar 
nu au fost incluse în Listele susmenţionate. După caz, Comisiile speciale din primării, sunt 
în drept să accepte dosarul spre examinare cu prezentarea informaţiei despre întreprindere 
Direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie (DRAA), conform tabelului din scrisoarea 
Ministerului nr. 18/2-461 din 10.09.2014, cu anexarea copiilor de pe Certificatul de 
înregistrare, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, după caz, şi Certificatul de 
înregistrate oficială pentru siguranţa alimentelor. DRAA, respectiv, vor informa prin 
scrisoare Comisia Centrală, creată în cadrul Ministerului prin Ordinul nr. 200 din 19.09.2014.

Anexă: 7 file, inclusiv:
Lista întreprinderilor de procesare a fructelor -  4 file;
Lista colectorilor de fructe contractaţi de întreprinderile de procesare -  2 file;
Lista întreprinderilor de producere a distilatelor din fructe -  lfilă.
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