
Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÎRE

nr._____ din __________________

cu privire la completarea Regulamentului 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 III1 cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL III1. CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
131. Consiliul de supraveghere este un organ colegial al Agenţiei responsabil de

supravegherea activităţii şi asigurarea respectării principiilor bunei guvernări de către
aceasta.

132. Consiliul de supraveghere are următoarele atribu ii:ț
1)  asigură  supravegherea  activită ilor  Agen iei  pentru  realizarea  cu  succes  aț ț

repartizării mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, asigurînd
transparen a şi eficien a utilizării acestoraț ț ;

2)  promovarea  politicii  i  principiilor  generale  care  reglementează  activitateaș
agen iei;ț
          3)  examinarea  şi  coordonarea  rapoartelor  Agen iei  privind  evaluareaț
implementării   proiectelor;

4)  identifică  şi  definesc  problemele  apărute  în  procesul  de  subvenţionare  şi
înaintează propuneri Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;

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 inspec ii suplimentare pentru verificareaț
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.

133. Consiliul de supraveghere se constituie prin ordinul ministrului agriculturii iș
industriei alimentare i este compus din 5 membri:ș



1) 2 membri din partea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
2) 1 membru din partea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură;
3) 1 membru din partea Centrului Na ional Anticorup ie;ț ț
4) 1 reprezentant din partea societă ii civile.ț

134. Calitatea de membru al Consiliului de supraveghere încetează:
1) prin revocare, de către partea care a desemnat reprezentantul său;
2)  prin  sentinţă  judecătorească  prin  care  s-a  dispus  aplicarea  unei  sancţiuni

privative de libertate,  la  data  rămînerii  definitive  a  sentinţei  de condamnare  faţă  de
membrul Consiliului de supraveghere;

3) prin privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită
activitate,  ca pedeapsă de bază sau ca pedeapsă complementară,  în temeiul  sentinţei
judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

4) dizolvarea Consiliului de supraveghere;
5) la cererea membrului Consiliul de supraveghere;
6) în caz de deces.

135.  Activitatea Consiliului de supraveghere este condusă de preşedinte,  funcţie
deţinută de membru-reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

136. Secretarul este desemnat de către preşedintele Consiliului de supraveghere.

137. Activitatea membrilor în Consiliul de supraveghere nu este remunerată.

138.  Deciziile  Consiliului  de  supraveghere  se  adoptă  cu  majoritatea  simplă  de
voturi.

139. Membrul Consiliul de supraveghere se va abţine de la vot în caz de conflict de
interese şi va notifica preşedintele despre acest fapt.

1310. Consiliului de supraveghere îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului
cu privire Consiliului de supraveghere.”

2.  În  termen  de  o  lună  de  la  data  publicării  prezentei  Hotărîri,  Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare va asigura elaborarea şi adoptarea Regulamentului
Consiliului de supraveghere.

Prim-ministru Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii 
şi industriei alimentare Eduard GRAMA 

Ministrul finanţelor Octavian Armaşu

Ministrul economiei Octavian Calmîc



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Regulamentului

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru
Agricultură.

Prezentul proiect de completare a Hotărîrii Guvernului nr. 60 din 04.02.2010 este
elaborat  în  scopul  eficientizării  sistemului  de  subven ionare  a  agriculturii  iț ș
modernizarea sectorului agricol. 

Aceste  obiective  urmează  a  fi  realizate  prin  crearea  i  instituirea  unui  Organș
colegial,  Consiliul  de  supraveghere  responsabil  de  supravegherea  activităţii  şi
asigurarea respectării principiilor bunei guvernări de către Agen ia de Interven ie i Plă iț ț ș ț
pentru Agricultură,  în procesul  de gestionare a resurselor  financiare  destinate pentru
sus inerea  producătorilor  agricoli,  monitorizarea  repartizării  acestora  şi  evaluareaț
cantitativă şi calitativă a impactului generat de măsurile de sus inere a agricultorilor deț
către stat. 

Luînd  în  considerare  faptul  că  agricultura  este  un  domeniu  strategic  pentru
Republica  Moldova  şi  care  dispune  de  poten ial  de  dezvoltare,  conştientizîndț
problemele cu care se confruntă producătorii agricoli autohtoni,  în scopul reabilitării şi
dezvoltării agriculturii, pct. 2, lit e) al Hotărîrii Parlamentului nr. 103  din  21.05.2015
privind crearea Comisiei speciale pentru elaborarea şi aprobarea de către Parlamentul
Republicii  Moldova  a  pachetului  de  modificări  legislative  în  vederea  susţinerii
agricultorilor, prevede „ modificarea cadrului juridic prin instituirea unui consiliu de
observatori,  cu  participarea  agricultorilor, care  va  monitoriza  alocarea  de  fonduri
agricole,  inclusiv  pentru  proiectele  naţionale  în  agricultură”,  astfel  Consiliul  de
supraveghere va analiza legisla ia în domeniul sectorial şi va propune proiecte noi înț
vederea dezvoltării agriculturii şi sus inerii producătorilor agricoli autohtoni.ț

Totodată, Consiliul de supraveghere va avea următoarele atribu ii:ț
-  supravegherea  activită ilor  Agen iei  pentru  realizarea  cu  succes  a  ț ț repartizării

mijloacelor  fondului  de  subven ionare  a  producătorilor  agricoli,ț  asigurînd
transparen a şi eficien a utilizării acestoraț ț ;

- promovarea  politicii  i  principiilor  generale  care  reglementează  activitateaș
agen iei;ț

- instituirea  grupurilor  de  lucru  interinstitu ionale,  în  scopul  desfă urării  unorț ș
inspec ii  suplimentare  pentru  verificarea  datelor  indicate  în  dosarul  deț
subvenţionare;



- includerea/excluderea din Lista de interdic ie a producătorilor agricoli, conformț
Regulamentului privind modul de întocmire şi eviden ă a Listei de interdic ie aț ț
producătorilor agricoli.

inem să men ionăm că, în vederea realizării principiului transparen ii procesuluiȚ ț ț
decizional,  în  scopul  minimizării  riscurilor  de  corup ie  i  fraudă  în  procesul  deț ș
subven ionare, în componen a Consiliului de supraveghere au fost inclu i atît membri aiț ț ș
autorită ilor  publice  responsabile  nemijlocit  de  gestionarea  mijloacelor  financiareț
repartizate fondului de subven ionare, cît i  reprezentan i ai societă ii  civile, inclusivț ș ț ț
reprezentant al Centrului Na ional Anticorup ie.ț ț

Constituirea Consiliului de supraveghere nu va  suporta cheltuieli organizatorice
suplimentare, activitatea membrilor acestuia fiind neremunerată.

Asigurarea  realizării  obiectivelor  date  implică,  în  mod  imperativ  necesitatea
constituirii  Consiliului  de  supraveghere,  reprezentînd  garant  al  bunei  guvernări  în
domeniul agroindustrial al Republicii Moldova.  

În  contextul  celor  expuse,  reieşind  din  scopul  propus  spre  realizare  în  urma
implementării  prezentului  proiect,  Ministerul  Agriculturii  şi  Industriei  Alimentare,
propune sus inerea lui.ț

Viceministru                            Iurie U URELUȘ
 


