
 

Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

H O T Ă R Î R E n r .  

din_______________ 2018 
Chişinău 

cu privire la acordarea unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole 

amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol pentru anii 2017-2018 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Se alocă, din fondul de rezervă al Guvernului consiliului primăriei comunei 

Cocieri - 2011933,39 lei, consiliului primăriei comunei Coşniţa - 1344667,37 lei, 

consiliului primăriei satului Doroţcaia - 3417226,61 lei, consiliului primăriei comunei 

Molovata Nouă - 560316,0 lei şi consiliului primăriei satului Pîrîta - 652370,0 lei pentru 

acordarea unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul 

Rîbniţa-Tiraspol pentru anul 2017. 

2. Se alocă, din fondul de rezervă al Guvernului consiliului primăriei comunei 

Cocieri - 2011933,39 lei, consiliului primăriei comunei Coşniţa - 1344667,37 lei, 

consiliului primăriei satului Doroţcaia - 3417226,61 lei, consiliului primăriei comunei 

Molovata Nouă - 560316,0 lei şi consiliului primăriei satului Pîrîta - 652370,0 lei pentru 

acordarea unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul 

Rîbniţa-Tiraspol pentru anul 2018. 

3. Consiliile Primăriilor din comunele Cocieri, Coşniţa, Molovata Nouă, consiliile 

satelor Doroţcaia şi Pîrîta din raional Dubăsari, vor repartiza sumă de 15973026,74 lei 

alocată, în mărime de 1229,68 lei per hectar, pentru fiecare an în parte, proprietarilor de 

terenuri agricole, în baza unui regulament de repartizare a mijloacelor alocate, elaborat şi 

aprobat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, în condiţii de 

transparenţă şi echitate, precum şi în coordonare cu Cancelaria de Stat. 

4. Consiliile Primăriilor din comunele Cocieri, Coşniţa, Molovata Nouă, consiliile 

satelor Doroţcaia şi Pîrîta din raionul Dubăsari vor asigura prezentarea la Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a unui exemplar, în original, a listei 

proprietarilor de terenuri agricole, beneficiari ai plăţilor directe, cu semnăturile olografe ale 

acestora. 

5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 48 din 16 ianuarie 2018 cu privire la 

acordarea unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul 

Rîbniţa-Tiraspol pentru anul 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 18-

26, art. 54). 

PRIM-MINISTRU Pavel FILIP 

Contrasemnează: 

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale şi Mediului Li viu VOLCONOVICI 

Ministrul Finanţelor Octavian ARMAŞU 



Notă informativă 

pe marginea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea în 

anul 201$, a unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole 

amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol 

Proiectul Hotărîrii de Guvern este elaborat întru executarea indicaţiilor Guvernului 

Republicii Moldova nr. 23-05-5311 din 06.07.2017 şi nr, 23-05-3502 din 02.05.2018, în 

vederea susţinerii proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul Rîbniţa-

Tiraspol pentru anii 2017-2018. 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 931 -XIII din 10.02.1992 

privind hotarele moşiilor şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 469 din 11.07.1994 

„Despre aprobarea suprafeţelor fondurilor funciare de stat şi fondurilor de privatizare în 

hotarele comunelor”, precum şi în baza propunerilor autorităţilor publice locale de nivelul 

întâi şi doi au fost aprobate suprafeţele fondurilor funciare de stat şi a fondurilor de 

privatizare în hotarele comunelor şi satelor Republicii Moldova, inclusiv şi pentru unele 

din localităţile menţionate din raionul Dubăsari (anexa nr. 16 la Hotărârea de Guvern 

nominalizată). 

Din anul 2003, reprezentanţii autoproclamatelor structuri din regiunea transnistreană 

au început să intimideze şi să limiteze accesul proprietarilor şi agenţilor economici la 

terenurile agricole amplasate de după traseul Râbniţa - Tiraspol. 

în aceste circumstanţe Guvernul a fost nevoit să acorde populaţiei din raionul Dubăsari 

suportul financiar, aprobând Hotărârea Guvernului nr. 1386 din 16.12.2004 „Cu privire la 

compensarea parţială a pierderilor suportate de producătorii agricoli din localităţile situate 

în zona de securitate”, prin care, din fondul de rezervă al Guvernului au fost alocate 3,5 

mln. de lei. 

în anul 2005 au fost arate doar 3796 ha de teren, fiind însămânţate 1069 ha şi lucrate 

247 ha de livezi, dar recolta aşa şi nu a fost strânsă. Ca rezultat, potrivit estimărilor unui 

grup de lucru, creat în acest scop de către Guvern, pierderile directe ale agricultorilor în 

2005, au constituit 4,74 mln. de lei. 

Conform practicii anterioare, prin Hotărârea Guvernului nr, 1281 din 09.12.2005 „Cu 

privire la compensarea pierderilor suportate în procesul exploatării terenurilor agricole 

situate după traseul Răbniţa — Tiraspol”, au fost compensate pierderile suportate în 

valoare de 4,74 mln, de lei. 

Totodată, în anul 2006 a fost adoptată Legea nr. 39-XV din 02.03.2006, prin care se 

stabileşte ca în cazul limitării accesului deţinătorilor de terenuri agricole, situate după 

traseul „Râbniţa - Tiraspol” de a le prelucra, până la înlăturarea consecinţelor limitării, se 

scutesc de: 

- plata impozitului funciar; 

- plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii; 

- plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. 

Pe parcursul următorilor ani, partea transnistreană a manifestat indezirabilitatea de a 

aborda această temă în procesul de negocieri, aprofundând dramatic criza terenurilor (de 

ex.: dacă până în anul 2013 erau circa 40 de agenţi economici care gestionau aceste 

terenuri, urmare a intrării majorităţii în procedura de insolvabilitate în anul 2016, numărul 

acestora era deja 8 agenţi economici cu datorii de circa 1,4 mln. de lei)”. 



Aceste interdicţii au continuat şi în anul 2015, astfel în scopul susţinerii proprietarilor 

de terenuri, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 859 din 

18.12.2015 au fost alocate din fondul de rezervă al Guvernului 7,98 mln. de lei pentru 

acordarea unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole situate după traseu. 

La fel şi în anul 2016, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1201 din 

31.10.2016 au fost alocate Consiliului raional Dubăsari 7,98 mln. de lei pentru acordarea 

unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole situate după traseu. 

Odată cu semnarea Deciziei protocolare din 25 noiembrie 2017, era preconizat că 

proprietarii de terenuri vor avea posibilitatea de a intra în posesie şi folosinţă a terenurilor 

pe parcursul a 2 luni de zile de la depunerea actelor. Reieşind din circumstanţele faptice 

care au parvenit ulterior, nefiind cunoscute în faza iniţială, accederea la terenuri va fi 

posibilă numai începînd cu 01 august curent. Acest fapt a generat imposibilitatea 

prelucrării terenurilor, care a atras după sine ratarea veniturilor pentru proprietarii de 

terenuri. 

Astfel, în vederea susţinerii continue a proprietarilor care deţin terenuri agricole după 

traseul Rîbniţa-Tiraspol, precum şi a menţinerii dezvoltării social- economice a 

localităţilor din zona de securitate, este elaborat şi se propune pentru examinare proiectul 

Hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea a unor plăţi directe proprietarilor de terenuri 

agricole, amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol pentru doi ani: 2017 şi 2018. 

Se propune să se utilizeze modalitatea de alocare din anul 2016, în baza listelor 

întocmite de către Consiliul primăriilor locale (Hotărîrii Guvernului nr. 859 din 

18.12.2015). Această modalitate presupune acordarea unor plăţi directe în mărime ce ar 

permite acoperirea plăţii pentru arendă, care ar fi fost oferită de către arendaş în cazul 

prelucrării terenurilor şi onorării obligaţiunilor contractuale. 

Cuantumul plăţii anuale pentru arendă este calculat în baza formulei de calcul expuse 

în pct. 10 din Regulamentul privind modul de calculare a cuantumului plăţii anuale pentru 

arenda bunurilor agricole, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 405 din 06.05.2015 

(Monitorul Oficial, 2005, nr. 69-70, art. 462): 

Pa. teren “ S x B x T x M  / 100 

unde: 

Pa teren - cuantumul plăţii anuale anuale pentru arenda sectorului de teren agricol, lei/an; 

S - suprafaţa sectorului de teren agricol arendat, ha; 

B - bonitatea solului pe sectorul de teren agricol, grade; 

T - tariful pentru calcularea preţului normativ al sectorului de teren agricol, lei/grad-ha; 
M - nivelul minim al plăţii anuale pentru arenda sectorului de teren agricol, %/an. 

Suprafaţa sectorului de teren agricol (S), conform informaţiei prezentată de 

Preşedintele raionului Dubăsari (scrisoarea nr. 65 din 20.10.2017), în Zona de securitate, 

după traseul Rîbniţa-Tiraspol este de 6494,79 ha terenuri agricole (5561 proprietari), 

inclusiv: comuna Cocieri - 1636,14 ha, comuna Coşniţa - 1093,52 ha, satul Doroţcaia - 

2778,96 ha, comuna Molovata Nouă - 455,65 ha şi satul Pîrîta - 530,52 ha. 



 

Bonitatea medie a terenurilor cu destinaţie agricolă (B) din raionul Dubăsari este de 66 

de grade (sursa: Cadastrul funciar al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2008, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr, 615 din 19 mai 2008, Minitorul Oficial, 2008, nr. 91, art. 606). 

Tariful pentru calcularea preţului normativ al sectorului de teren agricol, lei/grad-ha 

(T) constituie 621,05 lei/grad-ha, conform anexei la Legea nr. 1308 din 25.07.1997 privind 

preţul normativ şi modul de vînzare-compărare a pămîntului, cu modificările şi 

completările ulterioare (Monitorul Oficial, 2001, nr. 147-149, art. 1161). 

Nivelul minim (M) al plăţii anuale pentru arenda terenurilor s-a propus şi acceptat să 

fie de 3,0 % pe an. 

calculăm Pa.teren - plata anuală pentru arenda unui hectar de teren agricol, situat după 

traseul Rlbniţa-Tiraspol, din raionul Dubăsari constituie 1229,68 lei. 

(Pa. teren pentru 1 ha ~ 1 x 66 x 621,05 x 3 / 100 = 1229,68 lei/ha). 

Pa.teren 
= S X Pa.teren pentru 1 ha= 6494,79 ha x 1229,68 lei/ha = 7 986 513, 37 lei. 

Suma plăţii anuale pentru arenda suprafeţei terenurilor agricole de 6494,79 ha este 

egală cu 7 986 513,37 lei pentru anul 2017 şi respectiv de 7 986 513,37 lei pentru anul 

2018, suma totală fiind de 15 973 026,74 lei. 

Astfel, în proiectul Hotărîrii Guvernului se propune spre alocare suma de 15 973 

026,74 lei primăriilor locale după cum urmează: primăriei comunei Cocieri - 4 023 866,78 

lei, primăriei comunei Coşniţa - 2 689 334,74 lei, primăriei satului Doroţcaia - 6 834 

453,22 lei, primăriei comunei Molovata Nouă - 1 120 632,0 lei şi primăriei satului Pîrîta - 

1 304 740,0 lei pentru anii 2017-2018, conform listelor întocmite de fiecare primărie în 

parte, în mărime de 1229,68 lei per hectar. Sumele alocate primăriilor urmează a fi 

repartizate în baza unui Regulament de repartizare a mijloacelor alocate, elaborat şi 

aprobat de consiliile locale, în condiţii de transparenţă şi echitate, precum şi în coordonare 

cu Cancelaria de Stat şi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. 

Totodată, se propune abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 48 din 16 ianuarie 2018 cu 

privire la acordarea unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după 

traseul Rîbniţa-Tiraspol pentru anul 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 

nr.18-26, art.54) şi menţionăm că aceasta nu a fost executată. 

Ministru  Liviu VOLCONOVICI 

Ex.: Marin Grama, 

Tel.: 022 204 573 
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