
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA  

 

 

HOTĂRÎRE 

 

nr._____ din __________________ 

 

cu privire la completarea Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi 

pentru Agricultură, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 60 din 4 februarie 2010 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 20-22, art. 98), cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1) după Capitolul III, se introduce Capitolul III
1
 cu următorul cuprins: 

 

„CAPITOLUL III
1
. CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE 

13
1
. Consiliul de supraveghere este un organ colegial al Agenţiei responsabil de 

examinarea dosarelor de subvenționare, aprobarea plăţilor, evaluarea impactului 

subvenţionării asupra activităţii producătorilor agricoli, promovarea bunelor practici şi 

principiilor de subvenţionare. 

 

13
2
. Consiliul de supraveghere are următoarele atribuții: 

1) apreciază dacă dosarele de subvenţionare ating obiectivele generale şi cele 

specifice ale măsurilor de subvenţionare sau dacă solicitantul se încadrează în criteriile 

de eligibilitate; 

2) examinează cererile de subvenţionare eligibile supuse procedurii de inspecţie de 

către Direcţia inspecţie şi control pe teren a Agenţiei; 

3) autorizează spre plată, în termenii stabiliţi si conform  Regulamentului de 

activitate al Consiliului de supraveghere, dosarele de subvenţionare inspectate şi 

evaluate conform fişelor de calcul întocmite de către Agenţie; 

4) identifică şi definesc problemele apărute în procesul de subvenţionare şi 

înaintează Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare propuneri pentru 

examinare; 

5) propune Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare măsuri de 

îmbunătăţire a procesului de subvenţionare; 

6) dispune, în cazul existenţei unor îndoieli, instituirea unor grupuri de lucru 

interinstituţionale, în scopul desfăşurării unor inspecții suplimentare pentru verificarea 

datelor indicate în dosarul de subvenţionare; 



7) decide asupra includerii în sau excluderii din Lista de interdicţie a 

producătorilor agricoli, conform Regulamentului privind modul de întocmire şi evidenţă 

a Listei de interdicţie a producătorilor agricoli aprobat prin ordinul Ministrului 

Agriculturii si Industriei Alimentare. 

 

13
4
. Consiliul de supraveghere se constituie prin ordinul ministrului agriculturii și 

industriei alimentare și este compus din 7 membri: 

1) 3 reprezentanţi din partea organizaţiilor necomerciale de nivel republican din 

domeniul agriculturii, propuşi de Consiliul Naţional de Participare; 

2) 3 membri din partea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare; 

3) 1 membru din partea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură. 

 

13
5
. Preşedintele Consiliului de supraveghere este desemnat din rîndul 

reprezentanţilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

 

13
6
. Secretarul este desemnat de către preşedintele Consiliului de supraveghere. 

 

13
7
. Activitatea membrilor în Consiliul de supraveghere nu este remunerată. 

 

13
8
. Consiliului de supraveghere îşi desfăşoară activitatea în baza unui 

Regulament, aprobat de ministrul agriculturii şi industriei alimentare.” 

 

 

 

Prim-ministru      Valeriu STRELEȚ 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii  

şi industriei alimentare      Ion SULA  

 

Ministrul finanţelor      Anatol ARAPU 

  

Ministrul economiei   Stephane Cristophe BRIDE 

 




