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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
HOT RÎRE  nr.____ 

“___” _______________                                                          Chişin u 

 
Cu privire la împrosp tarea grîului alimentar 

din rezervele materiale de stat 
 

           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 asigur rii populaţiei cu pâine şi produse de panificaţie şi menţinerii stabilit ţii 
sociale, Guvernul HOT R ŞTE: 
      

    1. Se autorizeaz  Agenţia Rezerve Materiale s  elibereze din rezervele materiale 
de stat, în vederea împrosp t rii cu decalaj în timp  30420,5 tone de grâu alimentar 
agenţilor economici, în baza de contract, cu prezentarea unei garanţii bancare sau 
financiare, dup  forma şi în modul stabilit de Codul civil al Republicii Moldova. 
         2. Se pune în sarcina Agenţiei Rezerve Materiale identificarea beneficiarilor 
finali de grâu alimentar, acordând  prioritate agenţilor economici produc tori de pâine 
şi produse de panificaţie.       
          3. Restituirea grîului alimentar eliberat din rezervele materiale de stat se va 
efectua din roada anului curent, în acelaşi volum şi de aceiaşi calitate, în termen pân  
la 1 octombrie 2017. 
         4. Controlul asupra execut rii prezentei hot râri se pune în sarcina Agenţiei 
Rezerve Materiale. 
 
   
           Prim-ministru                                                Pavel FILIP 
         
 
          Contrasemneaz : 
 
          Ministrul Agriculturii 
          şi Industriei Alimentare                                     Eduard Grama 
 

 
 
 

 



 

 
Not  de referinţ  

la proiectul hot rârii Guvernului Republicii Moldova 
“Cu privire la împrosp tarea grâului alimentar 

din rezervele materiale  de stat” 
        Proiectul de hot râre în cauz  este elaborat în temeiul art. 8 din Legea nr. 589-
XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare, 
planului de împrosp tare a bunurilor materiale din rezervele materiale de stat pe anul 
2017 şi solicit rilor agenţilor economici privind eliberarea grâului alimentar din 
rezervele materiale de stat cu titlu de împrosp tare. În dependenţ  de epuizarea 
stocurilor proprii de grâu ale agenţilor economici, în adresa Guvernului şi Agenţiei au 
parvenit şi continu  s  parvin  demersuri în acest sens. 

Reieşind din stocul disponibil de grâu alimentar, p strat în rezervele materiale 
de stat şi planul de împrosp tare a bunurilor materiale din rezervele materiale de stat 
pentru anul curent, urmeaz  a fi împrosp tat  cantitatea de 30420,5 tone de grâu 
alimentar. 
         În contextul celor expuse , consider m oportun  eliberarea din rezervele materiale 
de stat, în vederea împrosp t rii cu decalaj în timp,  a cantit ţii de grâu alimentar 
menţionate agenţilor economici-solicitanţi,  în baz  de contract, cu prezentarea unei 
garanţii bancare sau financiare, al c rei cuantum s  asigure reîntregirea stocurilor de 
grâu eliberate.    
        Identificarea beneficiarilor fiind pus  în sarcina  Agenţiei Rezerve Materiale, se 
va efectua de grupul de lucru, aprobat prin ordinul directorului general, în care va fi 
inclus şi reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.  Aceast  
modalitate va evita adoptarea în continuu a hot rârilor similare, pe m sura parvenirii 
solicit rilor de la agenţii economici şi modific rile frecvente de hot râri adoptate, în 
dependenţ  de onorarea obligaţiunilor contractuale referitor la prezentarea  garanţiei 
bancare și/sau financiare.  
      Restituirea în rezervele materiale de stat a grâului alimentar eliberat urmeaz  a fi 
efectuat  de beneficiari din roada anului curent, în acelaşi volum şi de aceiaşi calitate, 
în termen pân  la 1 octombrie 2017. 
       Aprobarea prezentei hot râri va asigura  împrosp tarea  grâului alimentar din 
rezervele material de stat,  dar totodat  şi populaţia cu pâine şi produse de panificaţie, 
fapt ce va contribui la menţinerea stabilit ţii sociale. 
 
 
        

Director general                                         Nicolae HÎNCU 

 


