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producâtorilor agricoli în anul 2012

A

In scopul administràrii rationale în continuare a m ijloacelor Fondului de 
subventionare a producâtorilor agricoli pentru anul 2012, realizàrii cît mai eficiente 
a politicii de subvencionare a producâtorilor agricoli în anul 2012, în temeiul 
prevederilor pet. 9 lit. k) al Regulamentului privind organizarea çi func^ionarea 
Ministerului Agriculturii çi Industriel Alimentare, aprobat prin Hotàrîrea Guvemului 
nr. 793 din 02.12.2009 çi în baza informapei Agenpei de Intervenue çi Plà^i pentru 
Agriculturà, privind executarea Fondului de subvencionare a producâtorilor agricoli 
pentru semestrul I, 2012, expusà în scrisoarea nr. 350 din 30.07.2012,

ORDON:

1. Se ia act de Raportul Agentiei de Interventie §i Plàti pentru Agriculturà 
privind activitatea de administrare §i valorificare a Fondului de subventionare a 
producâtorilor agricoli pentru semestrul I, 2012.

2. Se acceptâ propunerea Agentiei de initiere a m odificârilor si completârilor în 
Regulamentul privind modul de utilizare a m ijloacelor Fondului de subventionare a 
producâtorilor agricoli, aprobat prin Hotàrîrea Guvem ului nr. 57 din 31.01.2012, în 
sensul modificàrii procesului de receptionare §i autorizare a cererilor de solicitare a 
sprijinului financiar, tinînd cont de propunerea M inisterului Finantelor, expuse în 
cadrul çedintei comune de lucru din 19.07.2012.

3. Se stopeazâ, temporar, procesul de receptionare a cererilor de acordare a 
sprijinului financiar, prevâzut de Regulamentul privind modul de repartizare a 
mijloacelor fondului de subvencionare a producâtorilor agricoli, aprobat prin 
Hotàrîrea Guvem ului nr. 57 din 31.01.2012, pînà la aprobarea modificârilor si 
completârilor, m entionate la punctul 2 al prezentului ordin.

4. Se stabileçte câ procedura de receptionare a cererilor de acordare a sprijinului 
financiar, inclusiv introducerea în baza de date electronicâ a Agentiei a solicitârilor 
aflate în procès de lucru, în cadrul oficiilor teritoriale aie Agentiei de Intervenue §i 
Plâ{i pentru Agriculturà, la situaba de 01.08.2012, vor fi reluate odatà eu intrarea în
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vigoare a m odificàrilor çi completàrilor respective la Hotàrîrea Guvemului nr. 57 
din 31.01.2012.

5. A gença de Intervertie  çi Plà^i pentru Agricultura va asigura publicarea 
prezentului ordin în M onitorul Oficial al Republicii M oldova, precum §i pe paginile 
oficíale electronice ale M inisterului Agriculturii §i Industriei Alimentare §i Agenpei 
de Intervenue çi Plà^i pentru Agricultura.

6. Controlul asupra executàrii prezentului ordin îl exercit personal.

Ministru Vasile BUMACOV
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