
МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

АГЕНТСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИИ 
И ПЛАТЕЖАМ В ОБЛАСТИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Nr. П '(

în conformitate cu funcţiile şi atribuţiile Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru 
Agricultură, prevăzute în Regulamentului de activitate aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 60 din 04.02.2010 „Cu privire la crearea Agenţiei de Intervenţie şi 
Plăţi pentru Agricultură” şi prevederilor pct.136-139 al Regulamentului privind modul 
de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru 
anul 2013 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 152 din 26.02.2013,

ORDON:

1. Se aprobă iniţierea inspecţiei şi controlului în teren privind verificarea 
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 potenţialii 
beneficiari de subvenţii, conform Anexei 1.

2. Se pune în sarcina Direcţiei inspecţii şi control pe teren ca în comun cu 
reprezentanţii Secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei, asigurarea efectuării 
controalelor la potenţialii beneficiari de subvenţii conform graficului stabilit la 
punctul 1 al prezentului ordin.

3. Se stabileşte că pentru fiecare potenţial beneficiar de subvenţii verificat se va 
întocmi Act de inspecţie conform modelului specificat în termenii specificaţi în 
prevederile pct.140 al Regulamentului privind modul de repartizare a 
mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 
2013

4. In rezultatul constatării, în procesul controalelor iniţiate, a neconformităţii 
actelor care au stat la baza obţinerii sprijinului financiar nerambursabil din 
Fondul de subvenţionare a producătorior agricoli, conform măsurilor de sprijin 
accesate, materialele controlului vor fi remise organelor de drept conform 
competenţei prevăzute de legislaţia în vigoare.
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5. Se pune în sarcina Şefului Direcţiei contabilizare plăţi, dna. Viorica Vozian 
asigurarea cu combustibil necesar deplasării grupului de inspecţii la obiectele 
investiţiei.

6. Controlul asupra exercitării prezentului ordin se pune în sarcina şefului 
Direcţiei inspecţii şi control pe teren, dl. Marin Mortean.

Director general Petru MALERU



Proiectul prezentului ordin a fost elaborat de către şeful Direcţiei inspecţii 
control pe teren

Marin Mortean

Cu prezentul ordin am luat cunoştinţă la data „ 0 / ” 2013



la ordinul nr. din
Anexa 1

„A p r o b ”
Director general al AIPA

—
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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 "Agromaxer"
SRL „Agrofarm Grup”

4/1303CR40 
7/1303C 136

01.04.13

Inspector principal DICT- Chicuş 
Alexei;
Inspector principal DICT -  Dima 
Sergiu
OT -  Vahtin Ion

2.

SRL "Virtuslmpex " 
SRL „Abisalagro” 
SRL ”VC-Saturn”

3-P/l 303 SG 175
8/1303SG85
7/1303TL133

01.04.13

Şef DICT - M ortean Marin 
Inspector principal DICT -  
Cernogal Eugeniu 
OT -  Darii Tudor; M ovilă Boris

3.

SRL “M elentagro” 
SRL “Sant-Agro”

5/1303FR137 
3-P/1303FR157

02.04.13

Inspector principal DICT -  Dima 
Sergiu
Inspector principal DICT- Iovu 
Iulian;
OT -  M ovilă Valeriu

4.

GT “Onu V”
GT “Zolotoe Iadro”

5/1303CM74
3-P/1303AN90

02.04.13

Inspector principal DICT- Chicuş 
Alexei;
Inspector superior DICT -  
Conţulescu Diana 
OT — Berzoi Cristina

5.

SRL “Natcubi-Agro” 
SA “Aidin”

5/1303CH9
8/1303C0226 03.04.13

Inspector principal DICT -  Dima 
Sergiu
Inspector principal DICT -  
Cernogal Eugeniu 
OT -  Rusu Dorin 
OT -  Popandopol Iurie

6.

SRL „Codru-ST”
SRL „Avicola Teovera”

8/1303ST141
6/1303DN81

03.04.13

Şef DICT - M ortean Marin 
Inspector superior DICT — 
Conţulescu Diana 
OT -  Sandu Veceslav 
OT -  Lavric Andrei

Cu prezenta anexă la ordinul nr. din ft/.tfV.Jtf/'J am luat cunoştinţă la 
data „ f / n &/bâ'< 2013




