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ORDIN nr. 89 din 20 aprilie 2011
pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Normele metodologice de aplicare a mecanismului de
compensare de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a debitelor şi creanţelor
beneficiarilor Fondului european de garantare agricolă şi ai Fondului european agricol de
dezvoltare rurală, precum şi ai fondurilor de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 66/2011
Văzând Referatul de aprobare nr. 12.834 din 19 aprilie 2011 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură,
în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2010 pentru completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile
provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi
Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea
fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de
stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în
domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi
pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD,
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de
garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare,
în baza art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
1.Alineatul (3) al articolului 3 din Normele metodologice de aplicare a mecanismului de compensare
de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a debitelor şi creanţelor beneficiarilor Fondului
european de garantare agricolă şi ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, precum şi ai
fondurilor de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
66/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 4 aprilie 2011, se modifică după
cum urmează:
"(3) Compensarea se face din oficiu, înainte de efectuarea oricărei plăţi aferente sprijinului financiar
acordat, numai pentru creanţele reciproce, constatate de către APIA faţă de beneficiarii sprijinului
financiar, rezultate în mod direct din derularea formelor de sprijin pentru implementarea cărora este
responsabilă, după adaptarea sistemului informatic al acesteia, dar nu mai târziu de 1 iulie 2011."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
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