
Proiect 

 
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
HOT RÎRE  nr.____ 

 
“___” _______________                                                          Chişin u 

 
Cu privire la modificarea punctului 3  

din Hot rîrea Guvernului nr.281 din 03 mai 2017 
 

           În temeiul art. 8 din Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind 
rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
1996, nr.11-12, art.114) cu modific rile şi complet rile ulterioare, precum şi în scopul 
finaliz rii împrosp t rii grîului alimentar din rezervele materiale de stat, Guvernul 
HOT R ŞTE: 
      

    1. La punctul 3 al Hot rîrii Guvernului nr.281 din 03 mai 2017 “Cu privire la 
împrosp tarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat” (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2017, nr.144-148, art.356), sintagma “1 octombrie 2017” se 
substituie cu sintagma “1 decembrie 2017”. 
         2. Controlul asupra execut rii prezentei hot râri se pune în sarcina Agenţiei 
Rezerve Materiale. 
 
   
           Prim-ministru                                                Pavel FILIP 
         
 
          Contrasemneaz : 
 
          Ministrul Agriculturii, 
          Dezvolt rii Regionale și Mediului                     Vasile BÎTCA 
  



Nota 
de referinț  la Hot rîrea Guvernului „Cu privire la modificarea 
 punctului 3 din Hot rîrea Guvernului nr.281 din 03 mai 2017” 

 
 

Proiectul de Hot rîre în cauz  este elaborat cu scopul finaliz rii execut rii 

Hot rîrii Guvernului nr.281 din 03 mai 2017 “Cu privire la împrosp tarea grîului 

alimentar din rezervele materiale de stat” în vederea împrosp t rii integrale a 

volumului de grîu alimentar din rezervele materiale de stat, preconizat pentru anul 

2017, în corespundere cu prevederile art.8 din Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 

1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare. 

Modificarea termenului de restituire a grîului alimentar în rezervele materiale de 

stat se justific  prin unele circumstanțe imprevizibile. Astfel, la indicația Guvernului 

din 22 mai 2017 a fost suspendat  împrosp tarea grîului alimentar conform Hot rîrii 

Guvernului menţionate mai sus, pentru a efectua un control cantitativ și calitativ al 

acestuia, care ulterior a fost admis  prin indicația Prim-ministrului Republicii Moldova 

din 4 iulie 2017. 

     Luînd în considerație existența unor deficiențe la examinarea precedent  a 

distribuirii grîului alimentar, grupul de lucru mixt a fost creat în o nou  componenț , 

care a organizat un nou concurs și a examinat la 26 iunie 2017 suplimentar cererile și 

situația economico-financiar  a agenților economici, solicitanți de grâu alimentar, în 

scopul constat rii solvabilit ții acestora. Important de menționat c  au fost examinate 

cererile mai multor agenți economici, solicitanți de grâu alimentar. 

     Toate aceste circumstanțe au cauzat temporizarea începerii procesului de 

împrosp tare a volumului de grîu alimentar din rezervele materiale de stat, cu circa 2 

luni.  

Luînd în considerație cele expuse și pentru a exclude un impact negativ asupra 

calit ţii grîului alimentar preconizat pentru împrosp tare în anul 2017, Agenția roag  

examinarea și aprobarea proiectului de hot rîre prezentat. 

 

Director general                                    Vitalie BÎRSAN 


