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Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2020 pentru aprobarea 

modului de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor 

calamităților naturale asupra recoltei anului 2020 

------------------------------------------------------------ 
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 582/2020 pentru aprobarea modului de 

acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale 

asupra recoltei anului 2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, 

nr. 199-204, art. 709), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1) în hotărâre: 

a) la punctul 2, cifrele „300” se substituie cu cifrele „324”; 

b) se completează cu punctul 31 cu următorul cuprins: 

„31. Dosarele de solicitare a compensației recepționate peste limita 

mijloacelor acordate Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului 

Rural pentru anul în curs se autorizează în limitele mijloacelor acordate fondului 

pentru anul viitor și au prioritate la achitarea lor.”; 
 

2) în Regulament: 

a) punctul 2 se completează cu subpunctul 61) cu următorul cuprins: 

„61) raport totalizator suplimentar – informație referitoare la gradul de 

afectare a culturilor agricole cauzate de secetă și căderile de grindină, 

sistematizată de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

în baza informațiilor prezentate suplimentar de consiliile raionale/municipale 

conform actelor de constatare”; 

b)  la punctul 6, subpunctul 6) se completează cu cuvintele „și Raportul 

totalizator suplimentar”; 

c) se completează cu punctul 7 cu următorul cuprins:  

„7. Cerința de la pct. 6 subpct. 5) nu se aplică solicitanților ce dețin în 

proprietate și folosință terenuri agricole în raza raionului Cahul.”; 

d) la punctul 9, cuvintele „Raportului totalizator prezentat” se substituie  

cu cuvintele „Raportului totalizator sau Raportului totalizator suplimentar 

prezentate”; 
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e) punctul 13 va avea următorul cuprins:  

„13. Termenul-limită de depunere a dosarului în baza Raportului 

totalizator este 18 septembrie 2020, iar pentru dosarele depuse în baza Raportului 

totalizator suplimentar este 15 noiembrie 2020.” 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

  



NOTA INFORMATIVA

hI proiectul hotar.irii Gu\'crnului pcntru modificnrea lIotaririi Gu\'crnului nr.

58212020 pcntru ,;lproh.arca moduilli de .lcordarc .1compcnsatiilor pentru

dilllinuarca consccintelor calamitatilor naturale

asupra I"ccnltei anului 2020

I. Dcnlllllirca autorului si, dupn caz, a p.lrticipantilor In claborarc.1 proicctului

Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ~i Mediu!ui (MADRM).

2. Cnnditiilc cc au impus clahorare.a proiectului de act norm.ltiv ~i finalitalile
urmarite

In procesul de implementare a prevederilor Regulumentului privind stabilirea modului

de acordare a compensatiilor pentru diminuarea consecintelor calamitatilor naturale
asupra recoltei anului 2020, aprobat prm Hotul'irca Guvernului nr. 582/2020 s-a
constatat en. unii produditori agricoli, din motive obiective, nu au putut beneficia de
compensatii, cn urJnare a inregistrarii calamitatilor naturale in sectorul agricol.

Un impediment important, comunicat de agentii economici ~i Reprezentantele agricole
ale Autorit{l\ilor publice locale (APL) de nivelul II, a fost comiterea erorilor in

denumirea agentilor economici -5i/sau neincluderea acestora in Raportul totalizator. All

impediment aparte, consta in aflarea in autoizolare a reprezentantilor Sectiei raionale

pentru agricultura, relatii funciare ~i cadastrll al raionuJui Cahul din cauza infectarii cu

COVID-19, care au fast responsabili de intocmirea actelor de constatare ~iprezentarea
informatiilor generalizate pc raiol1.

Astfel, reie~ind din situatia complicata in care se afla fcnnierii ~i in contextul timpului

oportun de efeetuare a lucrarilor agricole de toamna, MADRM, la insistenta agentilor

economici. APL de nivelul II ~i Grupului parlamentar de lucru pentru redresarea

situatiei in agricliitura. propune modificarea procedurii de acordare a compensaliilor ~i
suplinirea Rapol1ului totalizator cu Raportul totalizator suplimentar, inclusiv

l110diticarea termenului de depunerc a dosarelor din Regulamentul Hotararii de Guvern

582/2020.

Totodata, reie~ind din datele suplimcntare prezentate din teritoriu privind suprafetele

afectatc, S-3 constatat ca solicitarile depa~esc suma de 300 milioane pentru acoperirea

parliala a chcltuit:lilor suportate de fcnnieri. in acest context este necesara acordarea a

inea 24 milioane din Fondul National de Dezvoltare a Agriculturii ~i Mediului Rural

I (FNDAMR), destinali in acest sens.

3. Dcscricrea gradului de cnmpatibilitnte pentrll proiectele care .HI ea scop

armOniZ4lrCa Icgisla(ici mltionalc ell IC1!islatia Uniunii Euroncnc

Proiectul de hotarare de Guvern in cauza nu necesita armonizarea cu Legisla~ia Uniunii

Europcnc.

4. Principalelc prcvcdc."i ale nroicctuilli si cvidenticrca elel11entelor noi

Rcgulamcntului privind stabilirea modului de acordare a compensa~iilor pentru

diminuarea consecin~elor calamitatilor naturale asupra recoltei anului 2020, aprobat

orin Hotarirea Glivemului nr. 582/2020 va sllferi modificari neesentiale si care nu vor



genera schimbari ale mecanismuiui de acordare a compensati ilor. Astfel, agentii

economici. care din diferite motive obiective nu au putut beneficia de compensatii prin

pnsma prevederilor Hotanirii de Guvern nr. 582/2020, datorita modificarilor ce

urmeaza sa fi aplicate devin subiecti ai raportului totalizator suplimentar.

Totodata, suma acordata pentru distribuirea compensatiilor va Ii majorata cu 24

milioane lei.

5. Fundmnent:.lI'ca ccunomico-filll1nciara

Proieetul nu necesita surse finaneiare suplimentare. deoareee vor fi debursate

l11iiloacele FNDAMR conform lil11itelor aorobate a acestora.

6. 1\1odul de incorporare a ~lctului in cadrlll lIornmtiv in Vi!!mlre

Actulnorl11ativ in cauza este elaboratin temeiul Legii nl". 100/2017, Legii n1".276/20 16

ell respeetarea prevedcrilor Legii nr. 100/1017:;;i este in totalitate compatibil eu cadml

normativ in vigoare.

7. A\'izare~l!)i cnnsultarea publica a Ilroiectului

Toate obiectiile ~I propunerile parvenite pe margmea proieetului, in proeesul de

avizare, au fast acceotate.

8. Const~ltarile cxpertizci anticorllPtic

Proiectul a fost supus expertizei anticoruotie conform procedurilor.

9. Cnnstatarilc cxpcrtizci de compOItibilitate

10. ConstOltarilc eXEcrtizei juridicc

Proiectul a fost supus expertizei iuridice conform Drocedurilor.

II. Constatarilc altoI' expertize

l\linistru

E1>.:Viaccsl;l\I Grigorila;

-leI.: (1l12) 10 45 73.

1011 PER.IV
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