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Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

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

În temeiul art. 17 prioritatea III lit. c)-e), art. 23 alin. (6) și (7) din Legea 

nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii 

și mediului rural (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 67-71, 

art. 93), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor 

în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii 

și mediului rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 507/2018 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 176-180, art. 558), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) la capitolul III, în denumirea submăsurii nr. 1, cuvintele „și a fructelor” 

se substituie cu textul „ , a fructelor, a plantelor aromatice, condimentare și 

medicinale”; 

2) la punctul 9, subpunctul 4) va avea următorul cuprins: 

„4) procurarea semințelor, răsadului sau a materialului săditor este 

confirmată prin certificate de calitate și/sau certificate de valoare biologică.”; 

3) la punctul 12, textul „cu soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de plante al 

Republicii Moldova, cu material săditor autohton sau de import, procurat conform 

prevederilor articolului 11 alineatul (4) litera c) din Legea nr.68 din 5 aprilie 2013 

despre semințe,” se substituie cu textul „cu material săditor provenit din 

pepiniere autorizate sau din import, cu soiuri ce corespund criteriilor speciale 

de eligibilitate de la articolul 25 alineatul (1) punctul 1) literele c) și c1) din 

Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea 

agriculturii și mediului rural,”; 

4) la punctul 15: 

subpunctul 1) va avea următorul cuprins:  

„1) actul privind înființarea plantației multianuale și actul privind 

recepționarea plantației multianuale în primul an de vegetație, pentru plantațiile 

viticole;”;  
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la subpunctul 3), textul „viticole/pomicole” se substituie cu cuvântul 

„multianuale”; 

5) punctul 18 se completează cu subpunctul 7) cu următorul cuprins: 

„7) dovada deținerii familiilor de albine, în cazul proiectelor investiționale 

în domeniul apicol.”; 

6) punctul 19 se completează cu textul „ , incluse în Nomenclatorul raselor, 

tipurilor și crosurilor de animale, omologate (raionate) în Republica Moldova”;   

7) la punctul 37: 

la subpunctul 3), după cuvintele „din valoarea totală a investiției” se 

introduce textul „la momentul depunerii cererii de acordare a subvenției în avans”; 

subpunctul 6) se completează cu cuvintele „și nu se află în procedură de 

insolvabilitate sau de lichidare”; 

8) la punctul 39, prima propoziție se exclude; 

9) la punctul 44, textul „ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și 

mediului” se substituie cu cuvintele „ministrului agriculturii și industriei 

alimentare”; 

10) la punctul 59, textul „formată din 5 membri – 2 reprezentați ai Agenției, 

2 reprezentanți ai Ministerului și un reprezentant al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii” se substituie cu textul „formată din 7 membri – 2 reprezentați ai 

Agenției, 4 reprezentanți ai Ministerului și un reprezentant al Ministerului 

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale”; 

11) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: 
 

„Anexa nr.2 

la Regulamentul privind condițiile  

și procedura de acordare a subvențiilor în avans  

pentru proiectele start-up din Fondul național  

de dezvoltare a agriculturii și mediului rural  
 

CRITERIILE 

de evaluare a proiectelor start-up 
 

Nr. 

crt. 
Evaluarea indicatorilor 

Punctaj 

acordat 
% 

Scor 

obținut 

1. Principiul sectorului prioritar (în funcție de 

atribuire conform ordinului ministrului 

agriculturii și industriei alimentare): 

20 15 
 

 
sector cu prioritate înaltă 20 

  

 
sector cu prioritate medie 15 

  

 
sector cu prioritate joasă 10 

  

2. Nivelul calificării în domeniul 

antreprenoriatului: 

15 5 
 

 
studii superioare 15 

  

 
studii profesional-tehnice 10 

  

 
certificat de instruire 5 

  

3. Localizarea investiției: 15 15 
 



3 

 

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\10378\10378-redactat-ro.docx 

 
sat/comună 15 

  

 
oraș 10 

  

 
oraș-reședință a raioanelor 5 

  

4. Termenul de implementare a proiectului: 15 10 
 

 
până la 6 luni 15 

  

 
7-12 luni 10 

  

 
13-24 de luni 5 

  

5. Valoarea totală a investiției: 20 10 
 

 
până la 500 000 lei 20 

  

 
500 001 lei – 1 000 000 lei 15 

  

 
mai mult de 1 000 001 lei 10 

  

6. Tipul proiectului investițional: 10 10 
 

 
proiect investițional integrat 10 

  

 
proiect investițional pe o singură submăsură 5 

  

7. Termenul de recuperare a investiției: 20 10 
 

 
până la 24 de luni 20 

  

 
25-36 de luni 15 

  

 
mai mult de 36 de luni 10 

  

8. Numărul locurilor de muncă nou-create 

(permanente): 

15 10 
 

 
3 locuri de muncă și mai mult 15 

  

 
2 locuri de muncă 10 

  

 
1 loc de muncă 5 

  

9. Aplicarea tehnologiilor avansate: 10 5 
 

 
tehnologii prietenoase mediului/tehnologii 

unice/know-how 

10 
  

 tehnologii informaționale 5   
 

nu se aplică tehnologii avansate 0 
  

10. Tipul beneficiarului: 20 10 
 

 
tineri fermieri 20 

  

 
femei fermieri 15 

  

 
migranți reveniți 10 

  

 
Punctajul total maxim 160 100   

 
Punctajul minim necesar 70 

 
            ”. 

 

2. Hotărârea Guvernului nr. 476/2019 pentru aprobarea Regulamentului 

privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă 

în mediul rural din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 328, art. 753), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 
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1) la punctul 4 din hotărâre, textul „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii și 

Industriei Alimentare”; 

2) în Regulament: 

a) pe tot parcursul textului, textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele 

„Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la forma gramaticală 

corespunzătoare, iar textul „ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și 

mediului” se substituie cu cuvintele „ministrului agriculturii și industriei 

alimentare”; 

b) la punctul 1: 

la subpunctul 1), cuvântul „publice” se exclude; 

la subpunctul 2), cuvintele „renovarea și” se exclud; 

c) la punctul 2 subpunctul 1), cuvântul „publică” se exclude; 

d) în denumirea măsurii nr. 1, cuvântul „publice” se exclude; 

e) la punctul 6:  

la alineatul întâi, cuvântul „publice” se exclude; 

subpunctul 1) va avea următorul cuprins: 

„1) construcția/reabilitarea/modernizarea drumurilor și podurilor publice 

locale (definite în Legea drumurilor nr. 509/1995) care asigură accesul la 

exploatații agricole;”;  

la subpunctul 2), textul „extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de 

alimentare cu apă, de epurare a apei şi de canalizare, destinate obiectivelor publice 

de interes local:” se substituie cu textul „construcția și reabilitarea sistemelor de 

alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate exploatațiilor 

agricole:”; 

f) la punctul 7, subpunctul 10) se abrogă; 

g) în denumirea măsurii nr. 2, cuvintele „Renovarea și” se exclud;   

h) la punctul 10:  

subpunctul 1): 

la litera a), textul „renovarea/reabilitarea clădirilor publice, a” se substituie 

cu cuvintele „construcția și reconstrucția”; 

literele b)-e) și g) se abrogă;  

subpunctele 2) și 3) se abrogă; 

i) la punctul 11, subpunctele 10) și 13) se abrogă; 

j) la punctul 12: 

la subpunctul 6),  textul „ , b), c), d), e)” se exclude; 

subpunctele 7) și 10) se abrogă; 

k) la punctul 14 subpunctul 1) litera d), cuvintele „hobby sau” se exclud; 

l) la punctul 15: 

subpunctul 7) se completează cu cuvintele „și nu se află în procedură de 

insolvabilitate sau de lichidare”; 

subpunctul 16) se abrogă; 
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m) punctul 17 se completează cu subpunctul 15) cu următorul cuprins: 

„15) componenta de grant.”; 

n) la punctul 40, cuvintele „Ministerului Economiei și Infrastructurii” se 

substituie cu cuvintele „Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale”, 

textul „Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și ai Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale” se substituie cu cuvintele „Ministerului Culturii și ai 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale”;         

o) la punctul 42, textul „minimum 100 de puncte” se substituie cu textul 

„minimum 70 de puncte”; 

p) la punctul 55:  

după cuvintele „se efectuează” se introduce textul „după organizarea 

licitației și ajustarea costurilor proiectului investițional,”; 

la subpunctul 1), textul „în mărime de 40%” se substituie cu textul „în 

mărime de 80%”; 

subpunctul 2) se abrogă; 

la subpunctul 3), textul „a III-a tranșă” se substituie cu textul „a II-a tranșă”; 

q) la punctul 56: 

la subpunctul 1), textul „în mărime de 30%” se substituie cu textul „în 

mărime de 80%”, iar textul „în mărime de 20%” se substituie cu textul „în mărime 

de 50%”;  

subpunctul 2) se abrogă; 

la subpunctul 3), textul „a III-a tranșă” se substituie cu textul „a II-a tranșă”; 

 r) anexele  nr. 1, nr. 2 și nr. 3 vor avea următorul cuprins: 
 

„Anexa nr. 1 

                               la Regulamentul privind acordarea subvențiilor  

                                                            pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de 

                                                             muncă în mediul rural din Fondul național  

                                                               de dezvoltare a agriculturii și mediului rural 
 

Comisia de evaluare și selectare 
 

CRITERIILE 

de evaluare a proiectelor 

la măsura nr. 1 

mun. Chișinău                                                                     data   ____________ 

Dosar de solicitare a subvenției în avans nr. ___________________ 
 

Nr. 

crt. 
Evaluarea  indicatorilor financiari 

Punctaj 

acordat 
% 

Scor 

obținut    

1. Dimensiunea unității administrativ-

teritoriale implicate: 

20 10 
 

 
până la 1 500 de locuitori cu statut de rezident 20 

  

 
de la 1 501 până la 5 000 de locuitori cu statut 

de rezident 

15 
  

 
de la 5 001 până la 10 000 de locuitori cu statut 

de rezident 

5 
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2. Planul de dezvoltare a localității: 15 5 
 

 
dispune de plan de dezvoltare a localității 15 

 
  

 
nu dispune de plan de dezvoltare a localității 0 

  

3. Planul urbanistic general: 15 10  

 dispune de plan urbanistic general 15   

 nu dispune de plan urbanistic general 0   

4. Numărul beneficiarilor în urma 

implementării proiectului: 

10 5 
 

 
mai mult de 500 de beneficiari 10 

  

 
până la 500 de beneficiari 5 

  

5. Localizarea proiectului: 15 15 
 

 
sat 15 

  

 comună 10   
 

oraș (cu o populație de până la 10 000 de 

locuitori) 

5 
  

6. Termenul de implementare a proiectului: 15 10 
 

 
până la 10 luni 15 

  

 
11-18 luni 10 

  

 
19-24 de luni 5 

  

7. Valoarea totală a proiectului: 20 10 
 

 
3 milioane lei și mai mult 20 

  

 
1 501 mii lei – 3 milioane lei 15 

 
  

 
500 mii lei – 1 500 mii lei 10 

 
  

 
până la 500 mii lei 5 

 
  

8. Capacitatea de cofinanțare a proiectului: 20 15 
 

 
contribuția proprie: buget local, cofinanțare 

privată 

20 
 

  

 
contribuția proprie: buget local 100%  15 

 
  

 
contribuția proprie: împrumuturi 100%    10 

 
  

9. Indicele de deprivare multiplă – rural 

(IDAM): 

20 15 
 

 
IDAM de la 1 până la 250 (rural) 20 

  

 IDAM de la 251 până la 500 (rural) 15   
 

IDAM de la 501 până la 751 (rural) 10 
 

  

 IDAM de la 762 până la 842 (rural) 5   

 Indicele de deprivare multiplă – urban 

(IDAM): 

   

 IDAM de la 1 până la 20 (urban) 15   

 IDAM de la 21 până la 40 (urban) 10   

 IDAM de la 41 până la 55 (urban) 5   

10. Infrastructura asigură accesul către bunurile 

agricole: 

10 5 
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infrastructura asigură accesul către două și mai 

multe bunuri agricole 

10 
 

  

 
infrastructura asigură accesul către un singur 

bun agricol 

5 
 

  

 
Punctajul total maxim  160 100 

 

 Punctajul minim necesar    70     
 

 

Anexa nr. 2 

                               la Regulamentul privind acordarea subvențiilor  

                                                             pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de 

                                                              muncă în mediul rural din Fondul național  

                                                                de dezvoltare a agriculturii și mediului rural 
 

Comisia de evaluare și selectare 
 

CRITERIILE 

de evaluare a proiectelor 

la măsura nr. 2 

mun. Chișinău                                                                      data   ____________ 

Dosar de solicitare a subvenției în avans nr. ___________________ 
 

Nr. 

crt. 
Evaluarea  indicatorilor financiari 

Punctaj 

acordat 
% 

Scor 

obținut    

1. Dimensiunea unității administrativ-

teritoriale implicate: 

20 10 
 

 
până la 1 500 de locuitori cu statut de rezident  20 

  

 
de la 1 501 până la 5 000 de locuitori cu statut 

de rezident 

10 
  

 
de la 5 001 până la 10 000 de locuitori cu statut 

de rezident 

5 
  

2. Planul de dezvoltare a localității: 15 10 
 

 
dispune de plan de dezvoltare a localității 15 

 
  

 
nu dispune de plan de dezvoltare a localității 0 

  

3. Numărul beneficiarilor în urma 

implementării proiectului: 

10 10 
 

 
mai mult de 100 de beneficiari 10 

  

 
până la 100 de beneficiari 5 

  

4. Localizarea proiectului: 15 10 
 

 
sat 15 

  

 comună 10   
 

oraș (cu o populație de până la 10 000 de 

locuitori) 

5 
  

5. Termenul de implementare a proiectului: 15 10 
 

 
până la 10 luni 15 

  

 
11-18 luni 10 

  

 
19-24 de luni 5 

  

6. Valoarea totală a proiectului: 20 15 
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3 milioane lei și mai mult 20 

  

 
1 501 mii lei – 3 milioane lei 15 

 
  

 
500 mii lei – 1 500 mii lei 10 

 
  

 
până la 500 mii lei 5 

 
  

7. Capacitatea de cofinanțare a proiectului: 20 10 
 

 
contribuția proprie: buget local, cofinanțare 

privată 

20 
 

  

 
contribuția proprie: buget local 100%  15 

 
  

 
contribuția proprie: împrumuturi 100% 10 

 
  

8. Numărul locurilor de muncă nou-create 

(permanente): 

15 10  

 
3 locuri de muncă și mai mult 15 

  

 
2 locuri de muncă 10 

  

 
1 loc de muncă 5 

 
 

9. Indicele de deprivare multiplă – rural 

(IDAM): 

20 10 
 

 
IDAM de la 1 până la 250 (rural) 20 

  

 
IDAM de la 251 până la 500 (rural) 15 

  

 IDAM de la 501 până la 751 (rural) 10    

 IDAM de la 762 până la 842 (rural) 5   

 Indicele de deprivare multiplă – urban 

(IDAM): 

   

 IDAM de la 1 până la 20 (urban) 15   

 IDAM de la 21 până la 40 (urban) 10   

 IDAM de la 41 până la 55 (urban) 5   

10. Infrastructură/structuri care asigură accesul 

persoanelor cu mobilitate redusă: 

10 5 
 

 
include infrastructură/structuri care asigură 

accesul persoanelor cu mobilitate redusă 

10 
 

  

 
nu include infrastructură/structuri care asigură 

accesul persoanelor cu mobilitate redusă 

0 
 

  

 
Punctajul total maxim  160   100 

 

 Punctajul minim necesar   70    

 
 

Anexa nr. 3 

                               la Regulamentul privind acordarea subvențiilor  

                                                              pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de 

                                                              muncă în mediul rural din Fondul național  

                                                                de dezvoltare a agriculturii și mediului rural 
 

Comisia de evaluare și selectare 
 

CRITERIILE 

de evaluare a proiectelor 

la măsura nr. 3 
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mun. Chișinău                                                                     data   ____________ 
 

Dosar de solicitare a subvenției în avans nr. ___________________ 
 

Nr. 

crt. 
Evaluarea  indicatorilor financiari 

Punctaj 

acordat 
% 

Scor 

obținut    

1. Dimensiunea unității administrativ-teritoriale 

în care se efectuează investiția: 

15 5 
 

  până la 1 500 de locuitori cu statut de rezident  15 
  

  de la 1 501 până la 5 000 de locuitori cu statut de 

rezident 

10 
  

  de la 5 001 până la 10 000 de locuitori cu statut de 

rezident 

5 
  

2. Indicele de deprivare multiplă – rural 

(IDAM): 

20 10 
 

 
IDAM de la 1 până la 250 (rural) 20 

  

 
IDAM de la 251 până la 500 (rural) 15 

  

 IDAM de la 501 până la 751 (rural) 10    

 IDAM de la 762 până la 842 (rural) 5   

 Indicele de deprivare multiplă – urban 

(IDAM): 

   

 IDAM de la 1 până la 20 (urban) 15   

 IDAM de la 21 până la 40 (urban) 10   

 IDAM de la 41 până la 55 (urban) 5   

3. Numărul beneficiarilor în urma implementării 

proiectului: 

10 10 
 

  mai mult de 10 beneficiari 10 
  

  până la 10 beneficiari 5 
  

4. Localizarea proiectului: 15 10 
 

  sat 15 
  

 comună 10   

  oraș (cu o populație de până la 10 000 de 

locuitori) 

5 
  

5. Termenul de implementare a proiectului: 20 15 
 

  până la 10 luni 20 
  

  11-18 luni 15 
  

  19-24 de luni 5 
  

6. Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile 

+ costuri neeligibile): 

20 15 
 

  1 milion lei și mai mult 20 
  

  500 mii lei – 1 milion lei 15 
 

  

  până la 500 mii lei 10 
 

  

7. Infrastructură/structuri care asigură accesul 

persoanelor cu mobilitate redusă: 

10 5 
 

  include infrastructură/structuri care asigură 

accesul persoanelor cu mobilitate redusă 

10 
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  nu include infrastructură/structuri care asigură 

accesul persoanelor cu mobilitate redusă 

0 
 

  

8. Numărul locurilor de muncă nou-create 

(permanente): 

20 15 
 

  3 locuri de muncă și mai mult 20 
 

  

  2 locuri de muncă 15 
 

  

  1 loc de muncă 10 
 

  

9. Aplicarea tehnologiilor avansate: 10 5 
 

  aplicarea tehnologiilor informaționale/ 

tehnologiilor unice/know-how 

10 
 

  

 aplicarea tehnologiilor prietenoase mediului 5   

  nu se aplică tehnologii avansate 0 
  

10. Categoria beneficiarului: 20 10 
 

  tineri antreprenori 20 
 

  

  femei antreprenoare 15 
 

  

  antreprenori 10 
 

  

  Punctajul total maxim  160 100 
 

 Punctajul minim necesar 70               ”. 

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul agriculturii 

și industriei alimentare    Viorel Gherciu  

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

  



Nota informativй  
1а  proiectul hotйrйrii Guvernului 

си  privire 1а  гоодгтiсагеа  идог  hotйrйri аде  Guvernului 

1. Deuumirea 	autorului 	i, 	дирй 	сат, а 	participanilor 1а 	е1аЬогагеа  
proiectului 
Autorul proiectului де  hotiirгre реднги  modificazea ипот  hotйrari аде  Guvernului 
este Ministerul Agricultшii;i Inдustriei А1гтепнаге. 
2. Соидг~где  се  аи  impus elaborarea proiectului де  ас  погшай 	г  fina6t$ile 
urmйrite 
Necesitatea elaborйrii proiectului vine Тп  contextul Legii пт. 222/2021 peтttm 
modificazea Legii тя. 276(2016 си  privire 1а  principiile де  зыьуещюпаге  Тп  
дегио1нazеа  agriculturii Si mediului пца1. 
Рггп  aceastй  шоёШсатс  эс  impune оретazеа  ипот  modificari гп  Regulamentul 
pпvind condiliile 	i ртоседига  де  асогдazе  а  su6ventiilor Тп  ачалэ  pentm 
proiectele start-иp din Fondul паропа1 де  дегио1наге  а  agriculturii Si mediului 
гигд1, аргоЬан  рггп  Нонйагатеа  Guvernului ш. 507/2018 i Нонйтйгеа  Guvernului ш. 
476/2019 реп[т  аргоЬazеа  Regulamentului privinд  асотдazеа  subvenliilor репнги  
Тшьылйняjггеа  nivelului де  trai gi де  тика  Тп  тедги1 гша1 дгп  Fondul naional де  
дегио1нazе  а  agriculturii si mediului тита1. 
Astfel, scopul proiectului еас  де  а  адисе  1п  сопсогдanjа  асе1е  normative 
menдionate вирга  рriп  рггата  modificarilor operate й  Еееа  кт. 276/2016 Si де  
адар1аre а  cadrului normativ existent, игтаге  а  depistйrii ипот  prevederi 
neaplicabile. 
3. Descrierea gradului де  compatibilitate реинги  proiectele саге  аи  са  scop 
armoиizarea legislaдiei пЩiода1е  си  legislaxia Uniauii Епгорепе  
Proiectul пи  azе  са 	сор  armonizarea legisla$iei 	RepuЫicii Мо1до~а  си  
legislakia Uпiunii Ешорепе. 
4. Principalele prevederi аде  ргоiесtа1иi ,вг  evideuxierea eleгоeutelor uoi 
Principalele prevederi аде  proiectului де  hotйrйre си  privire 1а  тодг£гсагеа  'тот  
hot 1гйгг  аде  Guvernului эал  игтаноazе1е: 
1) Ы  Аеуи1атепни1 privind coпdiliile $i ртосеЫита  де  асота'ате  а  subveпjiilar (п  
ауапв  репки  proiectele start-иp дiп  Fondul па1гопа1 де  детл'ойате  а  agriculturii 
$i mediului тита4 aprobat priп  Нфйтйтеа  Guvernului пт. 507/2018. 
е  completeaza виЬтйаша  ш. 1 „ Stimulazea investijiilor репнги  ртдисегеа  

legumelor $i а  fructelor ре  2етеп  protejat (зеге, solarii, tuneluri)' си  stimularea 
investifiilor репгы  ртодисегеа  plantelor azomatice, condimentaze 	i medicinale. 
Revitalizarea sectomlui plantelor azотаiiсе  "а  facilita йео11агеа  industriilor 
сопехе: iпдиstria а1гтепнazа, Гагшасетисё, pazfumerie gi cosmeticй, ЫпЫа  
и,оагг, etc. Реа,о1 атеа  acestui sector 	а  deveni о  ашва  sta6ila i sigura репнт  
ЫщеЫ  jйrii, ёа  fiind Гарю! са  majoritatea produselor ob$inute анан  direct с 	i 
inдцесн  sunt дцeclionate 1а  ехроrt, мага  Ьаггеге  privind созЫ  де  ггайвроrt ,i 1ага  
де  destinalie. 
8е  рторцле  ехрипетеа  Тв  redaclie пока  а  punctului 9 su6punct 4) Тв 	еёетеа  
с1агг fiсаггг  coadi (i де  асогдате  а  subvenpei Тв  садги1 submasurii пт. 1. 



Тогоданй, modificarea propusй  1а  рипсни1 12 а1 su6mйsurii пт. 2 „ Stimularea 
investi(iilor репнги  iпfiinlarea, тодетггатеа  si деfrгвагеа  plantaliilor multianuale, 
inclusiv а  planta(iilor viticole i а  р1апга1гцог  pomicole", stipuleazй  с1аг  саге  soiuri 

sunt eligi6ile 1а  глfiглхатеа  plantaliilor multianuale pomicole (inclusiv nucifere), 
viticole, де  агЬий  fructiferi ф  де  сйр;an, plantaliilor де  си1нитг  еего-о1еафпоаве, 
репнт  саге  зе  асогдй  subvenjie. 

То[ ?л  асез  солгехн, зе  рторипе  ехрипегея  ?п  ге(iас(ге  поий  а  punctului 15 
su6punct 1) репгги  а  с1аггfiса  ёосшвепе1е  се  игтеагй  а  fi prezentate де  сйце  

6eneficiarii де  subven(ii йi avans. Respectiv, зе  рюриле  modificazea виЬрипсги1иг  
3) ы  aceluiaчi рипсн  даг  5ind ГарЫ  сй  ш  садпil submйsurii ш. 2 sunt eligibile 
su6venjioпйrii sisteme де  irigaze пи  даaz реп[ю  planta(ii viticole чг  pomicole дaz 
gi репнги  bacifenэ  зап  plante aromatice. 
Coпcomitent, сотр1енazеа  рилс[и1иг  18 си  subpunctul 7) а  гтрипе  producйtorii 
agricoli, са  ртй  'а  датеа  in ехр1оагаге  а  fermelor гооге1ццсе  apicole вй  igi 
аснгггропеге  familii де  albine аз[iе1 са  proiectul investi(ional з  роанй  „адисе  о  
idee де  аГасегг  1а  nivelul unei а£aceri genera[оасе  де  profiP'. 

Сотр1егazеа  propusй  1а  рипсги1 19 "а  facilita subvenFionanгa anшпе  а  speciIlor де  
апгта1е  incluse ?п  Ыошепс1ао 1 гаве1ог, tipшilor i crosurilor де  апгта1е, 
omologate (raionate) гп  RepuЫica Мо1доча. 

О  alнй  сотр1егazе  propusй  (рипс137 зиЬрапсх  3)) reiese д  urmйtoarele: 
Апа1гг?дд  situalia solicitanjilor де  subvenpi Тп  avans din аль! сшепн, s-а  coдstatat 
сй  s-аи  пtajorat ргеjигг1е  1а  lucrйrile ф  Ьипигг1е  (ii special танеггalе  де  совзйвсЩ, 
tehnici, utilaje, егс.) се  шта  а  й  fumizste beneficiarilor де  subvenlii. Ог, дасй  1а  
тотепги1 дерипеггг  cererii proiectul eligibil зе  ?псадга  Тп  а1оагеа  indicatй  й' 
regulamen[ atunci дирй  таогагеа  рге  {л  г1ог, costul proiectului дерй,е;не  а1оazеа  
admisibilй. Т)е  menponat сй  6eneficiarul езе  де  асогё  эй  finalizeze proiectul 
investijional детш  дгп  sursele proprii. 

iii ЗСОрЫ1 asigшйrii gestionйrii eficiente а  mijloacelor бпanсгazе  аlе  Fondului 
лаСгопа1 де  дегио1наге  а  agriculturii ф  mediului юга!, рипсни1 37 эцЬрилс%д1 6) зе  
сотр1енеагй  си  ехш1 „ф  пи  зе  аflй  Тп  рюседшй  де  insolvabilitate зап  ргоседигй  
де  dizolvare си  1icЫdare". 

Excluderea textului „Proiectul investi(ional пи  роаге  constitui o6iec[ де  fiпan1аге  
nerдmbursabilй  Тв  садги1 altor ргоугате  fiлапjа[е  дгп  6ugetul де  stat зап  din 
выгзе!е  раrtепегг1ог  де  дегуо1[arе." де  1а  рипсги! 39, зе  ргорипе  То  scopul 

ajustйrii prevederilor Hotйr eii Guvemului пг. 507/2018 1а  prevederile Legii 
лг. 222/2021, precum ф  Тп  едегеа  facilitйrii accesului 1а  sшsele Foдdului 
nalional де  дегио1наге  а  agricuцurii ф  mediului югл1. Astfel, 1а  са1си1azеа  
subvenpei сотропепна  де  гав  зе  exclude. 



О  а1гй  а3п 1аге  рге~еде  сотр1егагеа  Coтisiei де  е~а1иazе  ,i ве1есце  си  2 mem6ri 
дгп  садт1 Ministerului Agriculturii i Indusцiei Alimemsre (ип  гергеепЫл1 din 
садт1 Dцecliei politici ?л  sectoml чее1а1 i ип  reprezentant дгп  садт1 Dцeciiei 
politici in sectoml zootehnic), даг  fiind ГарЫ! сй  доий  submйsuri де  sprijin din 
се1е  cinci аде  Regulamenпilui 1in де  domeniul vegetal i alte доий  submйsuri де  
sprijin 1in де  sectoml гооге6пгс  (рипе: 59). 

Тогодагй, зе  ргорипе  expunerea anexei ш. 2 1а  Regulament ?n тедясре  поп .. 
Асез  moment а  fost condilionat де  necesitatea ajustйrii criteriiloт  де  еа1ыаге  а  
proiectelor start-иp, astfel inc punctajul з  1е  aeordat сопсгег  iйгй  а  б  evaluat 
interpretabil. 

2) Еп  Hotarйrea Гruverпului пт. 476/2019 реп  ты  aprobaтea Regulaтentului 
рпигпд  асота'атеа  виЬуеп jгd1огреппи  fтЬипана/гтеа  nivelului де  trai si де  типса  
гп  mediul rural din Еопди1 па(гопа1 де  dezvol(are а  agriculturii ,гг  mediului тат!, 
inc[usiv;i (п  Regиlamentul aprobat рriп  асеаай  hotйrdre. 
'л  scopul deliтitйrii с1ате  а  дотепгIlог  се  игтеагй  а  й  £тanщаге  дгп  Fondul 
па1гопа1 де  ёехо1ыге  а  agriculturii ci тедги1иг  тта1 i Ропди1 Nalional репнги  
Dezvoltare Regionalй  Si Еоса1й  ве  ргорип  modificйri 1а: 
рипсги1 1 виЬрипсг  1) i 2), рипсги1 2 su6punct 1), 1а  maswa ш. 1, in denumire 
сииати1 „риЫ  iсе" зе  ехс1иде  i 1а  тйвша  ш. 2, й  denumire cuvintele ,,гепоуагеа  
ф" зе  ехс1ид. 
Din acelagi considerent, зе  рторипе  ехс1идетеа  гп~евгг1гг1ог  се  1in де  дотелги1 
риЫгс, авгfе1 1а  Мйзата  пт. 1. Imbuпatailre ,si dezvoltarea infrastructurii 
ееолотiсе  риЫгсе  тита!е, ехю1 „аде  domeniului риЫгс  де  iтeres 1оса1, саге  Гас  
сопехгипе  Yntre дттшг  locale" зе  substituie си  cuvantul „ауггсо1е" (рилс( б  
subpunct 1)), iaz su6punctu! 2) а1 aceluia i punct а  ачеа  urmatoml сиртгпв: 
,,onst ruclia $i reabilitarea sistemelor де  alimentare си  ар' де  ершazе  а  apei ф  де  
сапа1ггаге, destinate bunurilor agricole." 
Ое  аветепеа, Ы  Мквига  пт. 2. Вепо~агеа  $ сЛехо1(атеа  1ocalitalii тита1е, textul 
„renovazea/reabiliпirea clйdirilor риЫгсе, а" зе  substituie си  cиvintele „consцuc~ia 
~i гесопвнцс1га"фипсЁ  10 знЬрапа  1) Ш. а)), iar literele Ь), с), д) i е) зе  аЬгоай. 

Totodatй, abrogarile 1а  рипсги1 7 subpunct 10), 1а  рипст1 11 subpunct 13) ф  1а  
рипсги1 15 заЬрилс  16), ве  ргорип  Тв  scopul ajиstйrii рrе~едетч1оr Hotйrйrii 
Guvemului ш. 476!2019 1а  prevederile Legii пт. 222/2021, ргесит  ф  й  
еаегеа  facilitйrii ассезыи  1а  sшsele Fondului nalional де  ёего11аге  а  agricиltшii 
ф  mediului виа!. АвгГе1,1а  са1си1azеа  subvenjiei сотропепга  де  grant зе  ехс1иде. 

Де  аветепеа, зе  ргорыле  сотр1егагеа  punchilui 15 subpunct 7) дгп  Regulaтent 
си  ехЫ1 ,, i пи  зе  аflй  Тв  ргоседшй  де  insolvabilitate ваи  ртоседшй  де  дгго1~azе  
си  Gchidaze" ш  scopul asigurйrii gestionйrii eficiente а  тгj1оасе1от  £гпапсгате  а!е  
Fondului nalional де  dezvoluиe а  ауггси1пцгг  ф  mediului виа!. 



Modificarea propusё  1а  рипсни1 42 си  referire la mic$orazea рипснаjи1иг  тinim 
песезаг  (де  1а  100 1а  70 puncte) ийе  ай  contribuie 1а  сге 1егеа  numйmlui де  
proiecte eligibile рге  £тanдаге. 

Modificйrile ргорпве  Ы  рипснШ  55 зыЬралсе1с  1)-3);i рипснШ  56 subpunctele 
1>-З) рriчйд  ргоседига  де  асогдаге  а  subventiei й  ауалв, reglementatй  де  
Нонйгатеа  Guvemului ш.476/2019, prin гедисетеа  питйт1иi де  tran~e i revizuire 
а  coeficientului acordat solicitantului дй 	а1оагеа  subvenдiei аргоЬа[е  де  Comisia 
де  е~а1иazе  $i selecpe, аи  дгерн  всор  гедисегеа  volumului де  lист  Та  садги1 
Ageпliei;i тедисегеа  cheltuielilor suportate де  сйнге  beneficiaz. 

Concomitent, se ргорше  ехрипеreа  апехе1от  пт. 1, 2, 3 1а  Regulament ц[ redacpe 
поий. Асе5 	moтent а  Го5Ё  condiponat де  necesitatea ajиstйrii criteriilor де  
е~а1иazе  а  proiectelor репнти  се1е  нгег  тйвшг  де  дегио1нazе  тгаlй, as[fel йсан  
риnсtаjШ  вй  Пе  асогс1а  concret iёгё  а  П  evaluat intecpreta6il. 

Са  rezultat al acceptёrii recomandarilor ?naintate де  Agenpa де  Interveпlie gi РЩг  
репгги  АуггсШгшй  gi Мйгвнет1 Infrastmccurii ,Si Dezvoltйrii Regionale Тв  
procesШ  де  avizare, рипсни1 б  subpunctul 1) а  Го 1 modificat Тп  redaclie поий. 
ModiScarea vine Та  с1аггfгсагеа  дотепги1иг  де  acliune се  игтеата  а  й  Гшалщ  дй  
Fondul nalional де  дегио1наre а  agriculturii 	i тедги1иг  лагаГ, иттаre аргоЬёггг  
Regulameтului privind organizarea сопсигвигг1ог  репнт  identificazea, еча1иazеа  
ф  aprobazea pmgramelor ф  proiectelor де  дегУо1наге  1оса1й, ргориве 	рге  
finan(аге  дй  FondШ  nalional репсги  дегио1наre regionalй  ;i 1осalй  (Нонйгйгеа  де  
Опегл  ш. 152/2022). Din асе1ачг  considerent деггиё  ,i сотр1енazеа  punctului 11 
си  subpunctul 10) ф  сотр1енагеа  punctului 12 си  su6punctele 7) ф  10). 
5. Еиидатеинагеа  есопотгсо-£гпапсiагё  
Iтр1етепгагеа  proiectului зе 	а  realiza Тв  lйiitele alосaliilor Fondului nalional де  
дегио1гazе  а  agriculturii ф  mediului гига1, aprobate anиа1 	Legea bugetului де  prin 
stat, й  confomвitate си  Legea ш. 276/2016, Нонёгйгеа  Guvemului ш. 507/2018 $i 
Нонйгагеа  Guvemului ш. 476/2019. 
б. Моди1 де  incorporare а  actului Тп  садги1 пormativ Тп  vigoare 
Ртегепни1 proiect де  hotёrйre ргечеде  орегагеа  ипот  modificёri Тп  Regulamentul 
privind condijii]е 	ф 	ргоседига 	де 	асотдате  а 	subvenliilor й 	аалз 	репнт  
proiectele s[аrt-ир  din Fondul nalional де  ёечо1 аге  а  agricиltиrii ф  mediulиi 
пца1, apro6at ртгп  Нонйтагеа  Guvemului ш. 507/2018 ф  Нонётатеа  Guvemului ш. 
476/2019 репгги  аргоЬazеа  Regulamentului privind асогдатеа  subvenpilor репнт  
?mbunёtйlirea nivelului де  trai ф  де  типсй  Тп  mediul тга1 din Fondul nalional де  
дегио1[azе  а  agriculturii ф  mediului гигal. 
7. Avizarea ф  consultarea риЫ  гсё  а  proiectului 
In scopul respectarii prevederilor Legii ш. 239/2008 рггийд  цалврагепна  Та  
procesul decizional, 1а  дана  де  3 februarie 2022, ре  site-и1 МАIА  а  fost plasat 
anип}и1 privind iniperea е1аЬогёггг  proiectului де  ас  noпnativ. 
Proiectul де  hotёcate а  Гоз 	р1аза 	ре  pagina 	чеЬ  оfiсга1ё  а  Ministerului 



Agricultшii gi Inдиstriei А1гтепнazе  www.maia.gov.md  1а  гиЬггса  'Тгатхзрагеп%а  
decizianalё" ф  ре  platfonna guvemaтental~ www.aarticip.aov.mд. 

8. Constatifrile expertizei aпticorщ4ie 

Proiectul 	а 	fost 	зрц 	expertizei 	an6corupxie де 	сёце  Сепнги1 Na )ioI 
АпСсогирре  сопГолв  raportului де  ехрепгтё  remis prin scrisoazea пт. 06/2-2147 
дй  11.04.2022. Obiec(ii1e, ргорипеп1е  (recomandйrile) ре  тazуйеа  proiecwlui 
зырпз  expertizei аи  fost 1 а1с  in eonsiderare. 
9. Coпstetiirile енретнггег  де  compatibilitate 

Acest proiect пи  соп(гпе  погте  рriчйд  аппопггагеа  legisla(iei паропа]е  си  
leдisla(ia Uniuпii Еигорепе. 
10. Сопвнангiгг1е  expertizei juridice 

Proiectul а  Го$1 supus expeгizei juпdice де  сйнге  Ministeпil Justijiei солГолв  
аетегвигг1ог  пг. 04/2497 дгп  17.03.2022 i пт. 04/3002 дгп  30.03.2022. оьгес(ii1e, 

ргорипег i1е  (recomandarile) ре  тazуйеа  ргогест1иг  зирпб  ехрепггег  аи  fost luate 

гп  considerare. 
11. Сопвнанйгг1е  аНог  expertize 

Miпistrи 
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