Comunicat
La data de 31 ianuarie 2012 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea nr. 57 „Cu
privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a
producătorilor agricoli pentru anul 2012”.
Reieșind din prevederile acestei Horărîri, pentru primirea subvențiilor, producătorii agricoli
urmează să prezinte un șir de documente, inclusiv copia contractului de împrumut și copia
certificatului de înregistrare, cu anexarea extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice şi
întreprinzătorilor individuali, sau, după caz, a declaraţiei de constituire a gospodăriei ţărăneşti (de
fermier).
Avînd în vedere că asociațiile acordă membrilor împrumuturi pentru a fi investite în
agricultură, este logic și corect ca aceștea să beneficieze de subvențiile acordate de Guvern
producătorilor agricoli. Pornind de la faptul că în lista documentelor necesare primirii subvențiilor
figurează certificatul de înregistrare a Întreprinderii Individuale sau Gospodăriei Țărănești
respective, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură cere contractul de împrumut încheiat
cu aceste persoane - Întreprinderile Individuale sau Gospodăriile Țărănești. Din acest motiv,
pornind de la practica anilor precedenți, unele AEÎ au încheiat contracte de împrumut cu
Gospodăriile Țărănești sau Întreprinderile Individuale, care sînt proprietatea membrilor Asociației.
În încercarea de a anticipa și depăși situațiile nefavorabile pentru AEÎ, Asociația Centrală a
solicitat de la CNPF opinia privind perfectarea de către asociaţiile de economii şi împrumut a
contractelor de împrumut cu gospodăriile ţărăneşti şi întreprinderile individuale proprietari ai căror
sunt membrii AEÎ pentru ca aceste întreprinderi să fie eligibile pentru subvenţionarea
producătorului agricol în baza Hotărîrii Guvernului nr. 57 din 31.01.2012.
Reieșind din prevederile legislației în vigoare (art. 14 din Legea cu privire la antreprenoriat
şi întreprinderi) CNPF, a confirmat dreptul AEÎ de a acorda împrumuturi Gospodăriilor țărănești și
Întreprinderilor Individuale care aparțin cu drept de proprietate membrilor AEÎ.
În acest context ținem să vă sugerăm următoarele recomandări:
Pentru ca AEÎ să poată acorda împrumuturi Gospodăriilor țărănești și Întreprinderilor
Individuale, fără a se teme de survenirea urmărilor nefavorabile descrise mai sus, este necesar ca
aceste întreprinderi să devină membri ai AEÎ în modul stabilit de Legea AEÎ:
 depunerea cererii respective de către proprietarul GT sau ÎI;
 aprobarea acestei cereri de către consiliul AEÎ;
 depunerea cotei de membru.
În continuare activitatea AEÎ de acordare a împrumuturilor vis-a-vis de membrii săi GT, ÎI
sau persoane fizice nu va suferi schimbări. Semnarea Contractelor de împrumut cu GȚ sau ÎI va
permite acestor debitori de a beneficia din plin de subvențiile acordate de Guvern producătorilor
agricoli, nemaivorbind de beneficiile AEÎ.
Bineînțeles primirea Gospodăriilor Țărănești și Întreprinderilor Individuale în membrii AEÎ
necesită modificarea politicii de acordare a împrumuturilor membrilor AEÎ și a contractelor de
împrumut, dar aceste incomodități sînt mai mici decît presupusele beneficii pentru AEÎ și membrii
lor.

