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Regulamentul 
privind distribuirea grâului alimentar din rezervele materiale de stat în vederea 

împrospătării cu decalaj în timp 

 

      I. Dispoziţii generale 

1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul  Hotărîrii Guvernului nr 128/2009 privind 

aprobarea Regulamentului cu privire la rezervele cerealiere de stat şi în baza planului de 

împrospătare a bunurilor din rezervele materiale de stat pentru anul 2019, şi are ca scop 

eliberarea grâului alimentar din rezervele materiale de stat în vederea împrospătării cu 

decalaj în timp, prin care se stabileşte modul de activitate  a grupului de lucru mixt, în 

special procedura şi condiţiile de selectare a beneficiarilor finali de grâu alimentar, 

asigurând transparenţa întregului proces de eliberare a acestuia din rezervele materiale de 

stat. 

2. Grupul de lucru mixt pentru distribuirea grâului alimentar din rezervele materiale de stat 

se instituie de către  Agenţia Rezerve Materiale ( în continuare – Agenţia ) în care va fi 

inclus şi reprezentantul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.  

3. Grâul alimentar se eliberează din rezervele materiale de stat, în scopul împrospătării lui cu 

decalaj în timp, în bază de contract, cu prezentarea obligatorie a unei garanţii bancare sau 

financiare, urmând să fie restituit în rezervele materiale de stat de agenţii economici 

beneficiari în acelaşi volum şi de aceiaşi calitate în termenul stabilit prin dispoziţia 

Agenţiei. 

4. Sub incidenţa prezentului Regulament cad toţi agenţii economici,  inclusiv şi cei care 

prestează servicii de păstrare a  grâului alimentar din rezervele materiale de stat şi 

producătorii de făină, pâine şi produse de panificaţie, care asigură necesităţile populaţiei 

cu pâine  şi contribuie la menţinerea stabilităţii sociale din ţară. 

5. Se stabilesc următoarele criterii de selectare a agenţilor economici – beneficiari finali de 

grâu alimentar: 

- agentul economic este înregistrat în Registrul de Stat al persoanelor juridice în modul 

stabilit; 

- nu are datorii faţă de bugetul de stat; 

- îşi asumă obligaţiunea de a asigura cantitatea de grâu eliberată prin garanţie bancară sau 

financiară; 

- a restituit în termenii stabiliţi bunurile materiale eliberate anterior(în cazul în care a  

        avut astfel de relaţii cu Agenţia) din rezervele materiale ale statului şi nu are datorii  

        scadente faţă de Agenţia Rezerve Materiale. 

 

      II. Constituirea, componenţa grupului de lucru 

6. Pentru examinarea solicitărilor, selectarea beneficiarilor finali şi distribuirea grâului 

alimentar eliberat din rezervele materiale de stat se formează un grup de lucru mixt, 

constituit din cinci persoane, inclusiv reprezentantul Ministerului Agriculturii Dezvoltării 

Regionale şi Mediului. 



7. Componenţa nominală a grupului de lucru se aprobă şi poate fi modificată doar prin 

ordinul Directorului  Agenţiei. 

8. Lucrul de secretariat al grupului de lucru mixt este asigurat de un secretar (cu drept de 

vot), care este numit prin acelaşi ordin. 

9. Şedinţele grupului de lucru mixt se convoacă ori de cîte ori este necesar şi sunt 

deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor lui. 

10. Deciziile grupului de lucru mixt se primesc prin vot majoritar şi exprimate prin procesele-

verbale, întocmite de secretarul grupului de lucru şi semnate de membrii grupului de 

lucru, sunt prezentate conducerii Agenţiei pentru aprobare cu ulterioara publicare a lor.  

 

      III. Atribuţiile  grupului de lucru 

11. Grupul de lucru mixt îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu  prevederile prezentului 

Regulament, cu respectarea principiilor transparenţei, publicităţii, obiectivităţii şi 

imparţialităţii. 

12. Grupul de lucru mixt are următoarele atribuţii: 

12.1 În scopul asigurării participării pe scară largă a agenţilor economici la procedurile de 

       repartizare a grâului alimentar, grupul de lucru va publica un anunţ pe pagina web a  

       Agenţiei, privind eliberarea grâului alimentar din rezervele materiale de stat în scopul 

       împrospătării cu decalaj în timp şi condiţiile de selectare a beneficiarilor; 

12.2 Înregistrează întru-un registru şi duce evidenţa tuturor solicitărilor  parvenite, 

        referitor la eliberarea grâului alimentar din rezervele de stat în scopul împrospătării şi 

        publică lista solicitanţilor pe pagina web a Agenţiei; 

12.3 Examinează solicitările agenţilor economici - solicitanţi şi identifică agenţii beneficiari 

        finali de grâu alimentar, ţinând cont de criteriile de selectare stipulate în pct.5, din 

        prezentul Regulament. 

12.4 Analizează şi evaluează cantităţile de grâu alimentar  solicitate  de        agenţii economici 

şi distribuie cantitatea acestuia, prin consemnarea deciziilor în acest sens în procesele-verbale 

corespunzătoare; 

12.5 Lista agenţilor economici beneficiari finali de grâu alimentar şi cantităţile distribuite 

        fiecăruia se publică pe pagina web a Agenţiei; 

12.6 În cazuri de necesitate, grupul de lucru examinează divergenţele  şi neajunsurile depistate 

în procesul executării deciziilor sale  privind distribuirea şi eliberarea de la punctele de 

păstrare  a grâului alimentar; 

12.7 Aprobă contractul model de eliberare a grâului alimentar din rezervele materiale de stat 

agenţilor economici beneficiari finali. 

13. Grupul de lucru mixt are următoarele drepturi: 

13.1 Să solicite de la agenţii economici solicitanţi de grâu alimentar din rezervele materiale 

        de stat, în scopul selectării  beneficiarilor finali,  copiile autentificate prin semnătură şi 

        ştampilă a următoarelor acte: 

a) copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice; 

            b) copia certificatului eliberat şi confirmat de Inspectoratul Fiscal, despre lipsa  

            datoriilor faţă de bugetul de stat valabil la data depunerii solicitării; 

c) informaţii suplimentare privind confirmarea necesarului şi restituirii grâului; 

13.2  Să audieze în cadrul şedinţelor rapoartele persoanelor responsabile de 

 eliberarea grâului alimentar din  rezervele materiale de stat; 

13.3  Să  modifice, în caz de necesitate, unele procese-verbale privind distribuirea grâului 



 alimentar din  rezervele materiale de stat; 

13.4  Să redistribuie altor agenţi economici solicitanţi, cantităţile de grâu alimentar, care nu    

au fost contractate şi/sau primite de unii agenţi economici în termenii stabiliţi sau în 

rezultatul incapacităţii asigurării condiţiilor prevăzute în pct.13.1, de a beneficia de grâul 

alimentar din  rezervele materiale de stat. 

13.5  Să examineze şi să stabilească procentul cheltuielilor suplimentare pentru recuperarea 

cantităţii de grâu în rezervele materiale de stat, care include diferite tipuri de riscuri, 

inclusiv prelucrarea, încărcarea-descărcarea şi transportarea acestuia, în cazul 

nerestituirii grâului de unii agenţi economici.  

 

      IV. Modul de eliberare a grâului alimentar din  rezervele materiale de stat 

14. Agenţii economici selectaţi de grupul de lucru mixt, pot beneficia de grâul alimentar din 

      rezervele materiale de stat în limita cantităţilor distribuite şi la prezentarea suplimentară, 

      pentru încheierea contractului, a copiei autentificate a statutului întreprinderii  sau decizia  

      adunării acţionarilor privind acordarea împuternicirilor conducătorului (administratorului)  

     de a semna contract în proporţii. 

15. Încheierea contractelor de eliberare a grâului alimentar din rezervele materiale de     stat  

      cu agenţii economici beneficiari,  precum și prezentarea garanţiei bancare sau financiare,  

      se va efectua în termen de pînă la 10 zile lucrătoare din data înştiinţării acestora despre 

      decizia  grupului de lucru mixt.   

16. Eliberarea grâului alimentar din  rezervele materiale de stat se va efectua de către Agenţie  

     de la punctele de păstrare în termen de pînă la 30 de zile de la data primirii bonului de 

     livrare. 

17. Agenţii economici, beneficiari de grîu alimentar din  rezervele materiale de stat vor  

     suporta din cont propriu toate cheltuielile aferente eliberării, restituirii din/în rezervele 

     materiale de stat şi transportării acestuia. 

 

       V. Responsabilitatea părţilor 

20.  Responsabilitatea pentru corectitudinea şi veridicitatea documentelor prezentate o poartă  

       agenţii economici - beneficiari de grâu alimentar din  rezervele materiale de stat. 

21. Responsabilitatea pentru buna organizare a procesului de eliberare a griului alimentar din 

       rezervele materiale de stat o poartă Agenţia Rezerve Materiale şi prestatorii serviciilor de 

păstrare. 

22.  Deciziile grupului de lucru pot fi contestate conform legislaţiei în vigoare. 

 

 

 


