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Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

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

 

În temeiul art.14 alin. (2) lit. c) 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, și al art. 18 alin. (3) din Legea nr.312/2013 privind 

grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2013, art. 90, nr. 47-48), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a 

mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 201-213, art. 537), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

a) punctul 2 din hotărâre: 

 

1) la subpunctul 3) alineatul doi, după cuvintele „proiectelor start-up” se 

introduc cuvintele „și a proiectelor de îmbunătățire a nivelului de trai și de muncă 

în mediul rural”; 

 

2) se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins: 

„4) alocarea anuală a mijloacelor financiare din Fondul Național de 

Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural până la 15% pentru finanțarea 

proiectelor de îmbunătățire a nivelului de trai și de muncă în mediul rural. 

Condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru finanțarea 

proiectelor de îmbunătățire a nivelului de trai și de muncă în mediul rural se 

stabilesc în conformitate cu Regulamentul privind acordarea subvențiilor pentru 
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îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul național de 

dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 476/2019”;  

 
b) în anexa nr. 1 la hotărâre: 

 

1) în tot textul Regulamentului , textul „Legii nr. 59/2005 cu privire la 

leasing” se substituie cu textul „Codului civil nr. 1107/2002”, iar cuvântul 

„bivolițe” se exclude”; 

 

2) capitolul I: 

la subpunctul 1),  după textul „dezvoltare rurală,”  se introduce textul 

„femeie fermieră,”; 

la subpunctul 3): 

litera j) se abrogă; 

litera t) va avea următorul cuprins: 

„t) modernizarea sistemului de suport – înlocuirea integrală sau parțială 

și/sau completarea parțială (principalele elemente de construcție, inclusiv tutori 

din lemn, PVC sau alte materiale pentru susținerea butucilor și pomilor, cel puțin 

50% din cantitatea acestora) a sistemului vechi de suporturi în plantațiile viticole 

și pomicole pe rod cu un sistem de suporturi ce permite mecanizarea lucrărilor de 

îngrijire și recoltare a strugurilor și fructelor și obținerea unor producții 

competitive, inclusiv pentru consum în stare proaspătă”; 

 

3) la punctul 7 subpunctul 7) litera b), cuvântul „Codul” se substituie cu 

cuvântul „Codului”; substituirea era deja, acordul era greșit. 

 

4) la punctul 8:    

subpunctul 1) va avea următorul cuprins:  

„1) 15% – tinerilor fermieri, femeilor fermiere și migranților reveniți, pentru 

submăsurile de sprijin 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, iar pentru submăsura 1.2 din valoarea 

subvenției autorizate”; 

ultimul alineat va avea următorul cuprins: 

„În cazul în care solicitantul subvenției cade sub incidența mai multor înlesniri 

enumerate la prezentul punct, acesta, pe parcursul unui an de subvenționare, va 

beneficia doar de una, la alegere.”;  

 

5)  la punctul 10, subpunctul 10) va avea următorul cuprins:  

„10) serviciile de instalare, de montaj, lucrările mecanizate, serviciile de 

transport, cu excepția proiectelor care se încadrează în măsura 4, cheltuielile 

vamale”; 

 

6)  punctul 11 va avea următorul cuprins: 
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„11. Pe parcursul unei perioade de 5 ani, calculate din ziua autorizării spre 

plată a cererii de acordare a sprijinului financiar, iar în cazul animalelor de prăsilă 

din momentul scoaterii din carantină, beneficiarii de subvenții sunt obligați: 

1) să utilizeze conform destinației și să întrețină obiectul investiției conform 

celor mai bune practici în domeniul vizat; 

2)  să realizeze obiectivele asumate prin planul de afaceri anexat la cererea 

de acordare a sprijinului financiar; 

3) să nu admită înstrăinarea/darea în folosință sub orice formă a obiectului 

investiției sau, după caz, casarea, defrișarea plantațiilor multianuale, sacrificarea, 

inclusiv admiterea pieririi efectivului de animale; 

4) să permită reprezentanților Agenției accesul în locurile și spațiile unde 

este efectuată investiția, la documentele juridice, financiare, tehnice care au stat la 

baza realizării investiției și asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea 

corespunzătoare a verificărilor pe teren; 

5)  să comunice Agenției orice modificare survenită în realizarea 

obiectivelor investiționale asumate, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la 

momentul apariției situației respective; 

6)  să aplice și să întrețină materialele de vizibilitate aplicate pe obiectul 

investiției, conform modelelor și schițelor aprobate de Agenție.”;  

 

7) se completează cu punctele 111 și 112 cu următorul cuprins: 

„111. Prin derogare de la pct. 11 subpct. 3), beneficiarii de subvenții sunt 

obligați să nu admită înstrăinarea/darea în folosință sub orice formă a obiectului 

investiției sau, după caz, casarea, defrișarea plantațiilor multianuale, sacrificarea, 

alta decât cauza de rebutare, pieirea efectivului de animale, conform următoarelor 

perioade de timp: 

1) 1/3 din durata de funcționare utilă a plantației multianuale subvenționate; 

2) 2 ani – pentru bovine, ovine și caprine; 

3) 2 ani – pentru scroafe/scrofițe; 

4) 1 an – pentru vieri, iepuri; 

5) 3 ani – pentru domeniul apicol. 

112. În cazul încălcării obligațiilor stabilite la pct. 11 și 111, precum și în 

cazul intrării în proces de insolvabilitate sau lichidare, beneficiarul urmează să 

restituie suma subvenției, ținând cont de coeficientul inflației și dobânda de 

întârziere, calculată în condițiile legii, cu excepția impedimentelor justificate, 

notificate Agenției în condițiile stabilite în art. 904 din Codul civil al Republicii 

Moldova nr.1107/2002.”; 

 

8) punctul 13: 

la subpunctul 4), cifrele „14” se substituie cu cifrele „18”; 

subpunctul 5) va avea următorul cuprins: 

 „5) documentul care atestă pregătirea și formarea profesională a 

administratorului (diplome de studii agrare, economice, juridice) sau, după caz, 
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certificatul de instruire de minimum 24 de ore, eliberat de companiile de 

consultanță, inclusiv din străinătate, la accesarea submăsurilor de sprijin 1.1, 1.2 

(cu excepția defrișării plantațiilor multianuale), 1.4, 1.5, 1.6, 2.5 și a măsurii 4 (la 

solicitarea subvențiilor pentru construcția/reconstrucția și renovarea pensiunilor 

agroturistice)”;   

 se completează cu subpunctul 51) cu următorul cuprins: 

 „51) copia contractului de muncă, dovada aflării în străinătate pe o perioadă 

neîntreruptă de cel puțin 1 an anterior momentului solicitării subvenției”; 

 

9) la punctul 15, cuvintele „act de inspecție” se substituie cu cuvintele „act 

de verificare”; 

 

10) punctul 27: 

 la subpunctul 1) litera a), după textul „pentru livezile de măr,” se introduce 

textul „dotate cu sisteme de irigare, cu excepția liniuțelor unu și doi,”; 

 la subpunctul 5), după cuvintele „pentru instalarea” se introduc cuvintele 

„și modernizarea”, iar textul „(până la intrarea pe rod)” se exclude; 

 la subpunctul 6), textul „în perioada a doi ani precedenți celui de 

subvenționare” se exclude; 

 

11) punctul 31 va avea următorul cuprins: 

„31. Cererile de solicitare a sprijinului financiar pentru instalarea sistemului 

de suporturi în plantațiile viticole tinere se vor depune în primul sau al doilea an 

de la plantarea viilor pentru spalierul vertical și în anii 1-4 de la plantarea viilor 

pentru sistemele de suporturi de tip „Pergola/Tendone” și „Gable”, iar pentru 

modernizarea sistemului de suporturi în plantațiile viticole pe rod – în anul 

efectuării investiției respective.”; 

 

12) la punctul 39, textul „de bovine, suine, ovine și caprine” se substituie cu 

textul „: construcții pentru creșterea și întreținerea animalelor în hale, inclusiv 

dotate cu spații pentru plimbare a animalelor, construcții pentru creșterea și 

întreținerea animalelor în aer liber, construcții pentru deservirea sanitar-veterinară, 

construcții pentru depozitarea furajelor, secții pentru producerea și depozitarea 

nutrețurilor și furajelor combinate, incubatoare, construcții pentru depozitarea 

producției obținute, construcții pentru depozitarea dejecțiilor și procesarea lor, 

construcții pentru depozitarea și procesarea subproduselor de origine animală 

nedestinate consumului uman, construcții pentru asigurarea biosecurității, inclusiv 

punct de control, filtru sanitar  pentru personal”; 

 

13) la punctul 40 subpunctul 1), textul „3,0 mil. lei per beneficiar, cu 

excepția fermelor de bovine pentru lapte, pentru care plafonul maxim este de” se 

exclude; 

 

callto:1.4,%201.5,%201.6,%202.5
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14) la punctul 43 subpunctul 2), textul „de bovine/suine/ovine/caprine” se 

exclude; 

 

15) punctul 45: 

la subpunctul 1), textul „ , cu admiterea rebutării anuale a maximum 7% din 

efectivul de producere, confirmat prin act de rebut, eliberat de Agenția Națională 

pentru Siguranța Alimentelor” se exclude; 

la subpunctul 4), textul „700,0 mii lei” se substituie cu textul „1,0 mil. lei”; 

la subpunctele 6) și 7), textul „3 luni” se substituie cu textul „12 luni”; 

se completează cu subpunctul 8) cu următorul cuprins:   

„8) 50% pentru pui de o zi – păsări de prăsilă (forme parentale), dar nu mai 

mult de 1 mil. lei per beneficiar într-un an de subvenționare”; 

se completează cu următorul alineat: 

 „Se admite rebutarea anual a maximum 7% din efectivul de animale 

subvenționate, confirmat prin act de rebut întocmit de către medicul veterinar de 

liberă practică, care va remite, în termen de până la 15 zile, actul de rebut 

medicului veterinar oficial.”; 

 

16) la punctul 48, subpunctul 6) se completează cu cuvintele „ , sau pentru 

lot de animale pentru speciile mici și păsări”;  

 

17) în denumirea submăsurii 1.7, cuvintele „instituții financiare nebancare” 

se substituie cu cuvintele „organizații de creditare nebancară”; 

 

18) la punctul 49, cuvintele „instituții financiare nebancare” se substituie cu 

cuvintele „organizații de creditare nebancară”, iar după cuvintele „contractelor de 

credit” se introduce textul „/leasing”; 

 

19) la punctul 50, textul „creditare/împrumut”, se substituie cu textul 

„creditare/împrumut/leasing”; 

 

20) se completează cu punctul 501 cu următorul cuprins: 

„501. Pentru creditele accesate în leasing de la organizațiile de creditare 

nebancară începând cu anul trei precedent celui de subvenționare, producătorul 

agricol solicită subvenția odată cu achitarea ultimei rate și trecerea în proprietate 

a bunului. Valoarea subvenției se va calcula din ratele achitate până la 

31 octombrie a anului de subvenționare.”; 

 

21) la punctul 52, subpunctul 1) se completează cu textul „/leasing”; 

 

22) la punctul 53 alineatul trei, textul „(creditele accesate de grup)” se 

exclude; 
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23) la punctul 55, după textul „Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind 

asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură” se introduce 

textul „ , Hotărârea Guvernului nr. 217/2005 pentru aprobarea Regulamentului 

privind subvenționarea asigurării riscurilor de producție în agricultură”; 

 

24)  se completează cu punctul 561 cu următorul cuprins: 

„561. Documentele solicitate suplimentar pentru obținerea sprijinului 

financiar: 

1) copia de pe polița de asigurare; 

2) copia de pe documentul de plată a primei de asigurare; 

3) extrasul din registrul producătorilor agricoli, eliberat de primărie; 

4) actul centralizator al documentelor privind acordarea subvențiilor la 

asigurarea recoltei și animalelor agricole.”; 

 

25) la punctul 57, cuvintele „începând cu anul doi” se substituie cu cuvintele 

„începând cu anul trei”; 

 

26) la punctul 60, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:  

„2) solicitantul deține baza de producție a materiei prime. Sunt facilitați 

producătorii agricoli, după caz grupurile de producători care fac dovada deținerii 

bazei materiale de producție, inclusiv a suprafeței de terenuri deținute legal, care 

ar asigura cel puțin: 

a) 50 % din capacitatea de păstrare în cazul depozitelor agroindustriale; 

b) 50 % producție proprie procesată din volumul total prelucrat sau care 

urmează a fi prelucrată anual în perioada de implementare a proiectului în cazul 

echipamentelor de procesare a producției agricole; 

c) 50 % producție autohtonă, în cazul prelucrării primare a cărnii și 

procesării laptelui.”; 

 

27) punctele 61 și 62 vor avea următorul cuprins; 

„61. Pentru alte investiții decât cele menționate la pct. 60, valoarea 

subvenției se reduce cu 50% din valoarea de bază a acesteia. 

62. Subvenția se acordată producătorilor agricoli/grupurilor de producători 

care demonstrează deținerea bazei materiale de producție prin: 

1) actele de plantare multianuală, forma de raportare 29-agr și contracte de 

societate civilă care confirmă deținerea a 50% din capacitatea de păstrare și 

prelucrare a produselor agricole de origine vegetală, conform pct. 60 subpct. 2) 

lit. a) și b);  

2) certificatul sanitar-veterinar (formularul 2, eliberat de Agenția Națională 

pentru Siguranța Alimentelor), factură fiscală, aviz de însoțire a mărfii (formular 

tipizat, anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 65 din 18 aprilie 2019) 

pentru confirmarea prelucrării și/sau procesării cărnii și laptelui, producție de 

origine autohtonă, conform pct. 60 subpct. 2) lit. c).”; 
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28) punctul 63:  

la subpunctul 3),  după cuvintele „proiectul tehnic și devizul de cheltuieli” 

se introduc cuvintele „elaborate și verificate de specialiști care dețin certificat de 

atestare tehnico-profesională în domeniile de incidență,”;   

 se completează cu subpunctul 7) cu următorul cuprins: 

„7) copia contractului de vânzare-cumpărare, facturi fiscale, acte de 

achiziție pentru confirmarea prelucrării și/sau procesării producției de origine 

autohtonă”; 

 

29) punctele 69 și 70 vor avea următorul cuprins: 

„69. Sprijinul financiar se acordă, la cererea grupului de producători 

recunoscut, în temeiul art.18 alin.(4) din Legea nr. 312/2013 privind grupurile de 

producători agricoli și asociațiile acestora și se calculează reieșind din valoarea 

producției comercializate anual de către grupul de producători, conform actelor 

confirmative. 

70. Sprijinul financiar acordat grupului de producători conform pct. 69 nu 

va depăși suma de 1,5 mil. lei pentru un an de activitate.”; 

 

30) se completează cu punctele 741 și 742 cu următorul cuprins: 

„741. Sprijinul financiar se acordă doar pentru primii cinci ani de activitate 

a grupului de producători, începând cu data recunoașterii grupului respectiv. 

Sprijinul financiar pentru ultimul an de activitate se acordă după confirmarea 

implementării corecte a planului de recunoaștere. 

742. În cazul încălcării prevederilor planului de recunoaștere, la acordarea 

sprijinului financiar conform art. 18 alin. (4) din Legea nr. 312/2013 privind 

grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora, Agenția reduce valoarea 

acestuia conform art. 20 alin. (41) din Legea nr. 312/2013.”;  
 

31) se completează cu punctul 751 cu următorul cuprins: 

„751. Agenția, în termen de 30 de zile de la data recepționării cererii, va 

aproba cuantumul sprijinului financiar și va efectua plata acestuia.”; 

 

32) la punctul 77 subpunctul 1), după cuvântul „organizate” se introduce 

cuvântul „inclusiv”; 

 

33) punctul 78 se completează cu subpunctele 5)–8) cu următorul cuprins:  

„5)dovada înregistrării produselor cu indicație geografică protejată, 

denumire de origine a produselor și specialitate tradițională garantată specificate 

la pct. 76 subpct. 2) se verifică în baza de date a Agenției de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI); 

6) copia contractului încheiat cu organismul de certificare; 

7) copia certificatului ce confirmă certificarea în anul de subvenționare; 
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8) copia facturilor fiscale  și a ordinelor de plată ce confirmă achitarea 

integrală pentru compensarea cheltuielilor prevăzute la subpct. 2) și 3) din 

punctul 76”; 

 

34) la punctul 88 subpunctul 3), litera b) se completează cu textul „ , aprobat 

și verificat de specialiști atestați”; 

 

35) la punctul 89 subpunctul 3), textul „1,2 lei” se substituie cu textul 

„2,4 lei”; 

 

36) la punctul 103 subpunctul 2), alineatul doi se completează cu 

următoarea propoziție: „În cazul în care comercializarea produselor se efectuează 

pentru doi ani consecutivi de producere, valoarea maximă a suportului acordat nu 

va depăși suma de 400 mii lei doar în cazul în care solicitantul nu a depus cerere 

de solicitare a sprijinului financiar în anul precedent.”; 

 

37) la punctul 105, subpunctul 1) se completează cu litera f) cu următorul 

cuprins: 

  „f) investiția efectuată în construcția și utilarea sondelor de apă, turn de apă și 

pompe aferente sondelor.”; 

 

38) la punctul 106, subpunctul 2) se completează cu litera c) cu următorul 

cuprins: 

  „c) 50% din costul investiției realizate în construcția sondelor de apă, turnului 

de apă și pompe aferente sondelor, dar nu mai mult de 300,0 mii lei per 

beneficiar.”; 

 

39) la punctul 107: 

subpunctul 2) se completează cu textul „ , aprobat și verificat de specialiști 

atestați”; 

la subpunctul 6), după cuvântul „lucrărilor” se introduce textul 

„ , echipamentelor”; 

 

40) la punctul 108: 

subpunctul 3) se completează cu textul „ , aprobat și verificat de specialiști 

atestați”; 

subpunctul 9) se exclude; 

 

41) punctul 119: 

la subpunctul 1), după cuvintele „autenticității documentelor prezentate” se 

introduce textul „ , cu excepția dosarelor depuse on-line,”; 
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 la subpunctul 2), textul „(cu excepția submăsurilor de sprijin 1.3, 1.7, 1.8, 

1.9, 2.1, 2.3, 2.4 și a măsurii nr. 5)” se substituie cu textul „(cu excepția 

submăsurilor de sprijin 1.3, 1.7, 1.7A, 1.8, 1.9, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 și a măsurii nr. 5)”; 

 

42) punctul 128 se abrogă; 

 

43) la punctul 136 subpunctul 2), cuvintele „actelor de inspecție” se 

substituie cu  cuvintele „actelor de verificare”; 

 

44) la punctul 137, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:  

„2) angajații oficiilor teritoriale și ai Direcției, membri ai grupurilor de lucru 

instituite prin ordin al Agenției”; 

 

45) punctul 138: 

 la subpunctul 2), cuvintele „ grupului de inspecții” se substituie cu cuvintele 

„grupului de lucru”; 

subpunctul 3) se exclude; 

 

46) la punctul 140, cuvântul „beneficiar” se substituie cu cuvântul 

„solicitant”, iar cuvântul „inspecție” – cu cuvântul „verificare”; 

 

47) punctul 143 se abrogă; 

 

48) punctul 146 se completează cu textul „în temeiul (cuvintul temei deja 

este) procesului-verbal de constatare a iregularităților și adus la cunoștință 

solicitantului. Procesul-verbal de constatare a iregularităților poate fi contestat prin 

depunerea cererii prealabile la sediul central al Agenției în termen de 30 de zile de 

la data notificării”; 

 

49) la punctul 147, textul „Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV 

din 10 februarie 2000” se substituie cu textul „Codul administrativ nr.”; 

 

50) la punctul 148 subpunctul 2), cuvintele „concurenței și” se exclud; 

 

51) punctele 156-159 se abrogă;  

 

52) la punctul 184, subpunctul 3) va avea următorul cuprins: 

„3) beneficiarii de subvenții care nu au respectat prevederile prezentului 

Regulament și/sau nu și-au onorat angajamentele asumate prin declarația pe 

propria răspundere, cu excepția beneficiarilor care au rambursat benevol 

subvenția.”; 
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53) la punctul 195, textul „Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV 

din 10 februarie 2000” se substituie cu textul „Codului administrativ nr.”; 

54) capitolul IV se completează cu secțiunea nr.7 cu următorul cuprins: 

 

„Secțiunea  a 7-a 

Procedura de monitorizare postachitare 

 

196. Producătorii agricoli beneficiari de subvenții sunt responsabili de 

respectarea criteriilor de eligibilitate și angajamentelor asumate în declarația pe 

proprie răspundere și în conformitate cu prevederile Regulamentului de 

subvenționare conform căruia a fost acordat sprijinul financiar. 

197. Monitorizarea respectării de către beneficiari a cerințelor specificate 

în Regulamentul de acordare a sprijinului financiar se asigură de către Serviciul 

monitorizate postachitare, după caz, atragerea altor specialiști ale Agenției. 

198. Responsabili de calitatea efectuării monitorizării postachitare a 

proiectelor investiționale finanțate sunt membrii grupurilor de lucru instituite prin 

ordin al directorului Agenției. 

199. Procedura de monitorizare postachitare reprezintă verificarea 

respectării angajamentelor asumate de către beneficiarii de subvenții conform 

pct. 196. 

200. Planul anual de monitorizare postachitare a proiectelor investiționale 

finanțate este aprobat la începutul anului. Graficele de efectuare a monitorizării 

postachitare se aprobă prin ordin al directorului Agenției, se plasează pe pagina 

oficială a Agenției și se comunică beneficiarului de subvenții la adresa electronică 

a acestuia, indicată în cererea de acordare a sprijinului financiar, sau prin 

intermediul altor mijloace cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de efectuarea 

monitorizării la fața locului.  

201. Pentru fiecare beneficiar de subvenții inclus în graficul de efectuare 

a monitorizării postachitare se întocmește un act privind efectuarea monitorizării 

postachitare, a cărui formă-tip este aprobată de directorul Agenției. 

202. Actul se întocmește în doua exemplare și se semnează de către 

membrii grupului de lucru și de către administratorul/reprezentantul legal al 

beneficiarului, cu înmânarea unui exemplar beneficiarului. În cazul efectuării 

monitorizării postachitare în lipsa administratorului/reprezentantului legal, actul 

se remite la adresa de e-mail sau la adresa poștală indicată în cererea de solicitare 

a sprijinului financiar. 

203. Beneficiarii de subvenții sunt obligați să prezinte, în termen de până 

la 5 zile lucrătoare, informația și documentele solicitate în cadrul monitorizărilor 

postachitare referitoare la obiectul subvenționat. 

204. Iregularitățile constatate în cadrul monitorizării postachitare 

efectuate de către subdiviziunea responsabilă se fixează în procesul-verbal de 

constatare a iregularităților, aprobat de către directorul Agenției. Beneficiarul este 
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informat despre decizia respectivă personal sau prin scrisoare recomandată, în 

termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal. 

205. Procesul-verbal de constatare a iregularităților servește drept temei 

pentru solicitarea rambursării subvenției de către beneficiar în contul Agenției. 

206. Procesul-verbal de constatare a iregularităților poate fi contestat cu 

cerere prealabilă la sediul central al Agenției, în termen de 30 de zile de la data 

comunicării, în conformitate cu Codul administrativ. 

207. Decizia Agenției privind solicitarea rambursării subvenției de către 

beneficiar poate fi contestată în instanța de judecată conform procedurii stabilite 

în Codului administrativ.”; 

 

55) anexa nr.6 la Regulament va avea următorul cuprins: 

 

„LISTA 

materialelor de construcție, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor noi 

pentru stimularea investițiilor în construcția, utilarea și renovarea 

tehnologică a fermelor zootehnice 

1. De ordin general 

- panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior și acoperiș) din 

penopoliuretan, poliuretan, polisterol și consumabile; 

- vată minerală (entry execuția stratului termoizolant); 

- prelată amovibilă; 

- țiglă metalică, tablă zincată/profilată (exterior și acoperiș) și consumabile; 

- tablă cutată cu grosimea de minim 0,5 mm; 

- elemente de coamă, jgheaburi, burlane, confecții din tablă pentru închidere 

laterală și sistem de preluare a apei pluviale; 

- uși tehnologice secționale, inclusiv de tip rolete și consumabile, uși și 

ferestre PVC; 

- stâlpi metalici, grinzi metalice, contravântuiri, pane zincate; 

- elemente de îmbinare și consumabile pentru fixarea structurii metalice; 

- balustrade metalice;  

- șarpantă (lemn, metal); 

- șindrilă bituminoasă; 

- blocuri prefabricate din beton,  

- prefabricate din beton armat; 

- cofraj nedemontabil din polistiren expandat; 

- beton; 

- mortar; 

- peliculă tehnică; 

- toping (strat de uzură); 

- fibră metalică sau plasă metalică; 

- armatură; 

- ceară (lac) antievaporare; 
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- cordoane cauciuc-rosturi de dilatare; 

- pardoseală elicopterizată și/sau pardoseală cu gresie sau faianță rezistentă 

la activitatea chimică ridicată; 

- plăci termoizolante cu grosime variabilă pentru izolarea pardoselilor, 

sisteme de canalizare montate în pardoseală, gresie și faianță;  

- sisteme de alarmă, sisteme antiincendiare și echipamente cu accesorii; 

- sisteme automatizate de control și monitorizare a animalelor, inclusiv 

teleghidare și monitoring prin Internet; 

- tablouri electrice de distribuție și elemente de completare a acestora; 

- cabluri de alimentare, fire electrice și accesorii; 

- cântare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale; 

- stație de dedurizare, stație de tratare/epurare a apei utilizate la creștere; 

- utilaj tehnologic de incinerare, procesare și prelucrare a produselor de 

origine animală; 

 - instalații de incinerare; 

 - echipamente necesare asigurării biosecurității fermelor; 

- utilaj și echipament pentru igienizarea personalului (filtru sanitar);  

- echipament de purificare/dedurizare/filtrare a apei; 

- granulatoare, extrudere universale, distribuitoare de nutreț combinat, 

inclusiv linii automatizate; 

- utilaj pentru însămânțarea artificială a animalelor; 

- container modular;  

- elemente de fixare; 

- pat de cablu cu accesorii;  

- corpuri de iluminat;        

- stivuitor telescopic; 

- generator electric; 

- întrerupătoare și comutatoare. 

 

2. Specific 

1) Utilaj și echipament tehnologic zootehnic pentru fermele de bovine, 

ovine/caprine și de suine: 

- utilaj tehnologic pentru fermele cu stabulație liberă sau fixă a animalelor; 

- dormitoare (boxe și cușete);  

- boxe individuale și/sau de grup pentru animalele de producție; 

- boxe tehnologice multifuncționale pentru: fătare, postfătare, infirmerie 

pentru animale; 

- boxe individuale și/sau de grup pentru animale la înțărcare/postînțărcare, 

îngrășare; 

- utilaj și echipament pentru alăptarea animalelor; 

- saltele sau covorașe pentru boxe și cușete; 

- fronturi de furajare de tip: autocapturant, antisufocare, antistres, cu blocare 

selectivă pentru fiecare animal în parte, cu strat de acoperire din inox; 
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- utilaj și echipament tehnologic de împingere automată a furajelor;  

- transportoare cu sau fără bandă pentru furaje; 

- bazamente-podea prefabricate pentru cușete/boxe cu bazin de reținere, de 

tip grătar sau cu litieră plană; 

- podele tehnologice de diferite tipuri, cu sau fără încălzire; 

- despărțitoare tehnologice pentru cușete; 

- echipament tehnologic pentru îngrădirea/împrejmuirea/deplasarea 

animalelor; 

-porți tehnologice/bariere metalice pentru 

blocarea/separarea/delimitarea/manipularea animalelor; 

- utilaj și echipament tehnologic pentru adăparea animalelor; 

- hrănitoare tehnologice cu accesorii pentru animale; 

- utilaj și echipament tehnologic pentru producerea amestecului de cereale 

(combifuraj); 

 - linii tehnologice de distribuire raționalizată a hranei , cu sau fără dozatoare 

de volum, inclusiv stații cu sistem computerizat; 

 - linii tehnologice de stocare, preparare și transportare a hrănii (furajare 

uscată/furajare lichidă); 

- distribuitoare de furaje cu malaxor; 

- turnuri de siloz, groapă de descărcare/încărcare, dozatoare, tubulaturi; 

- încărcător frontal autopropulsate pentru furaje de tip specializat; 

- încărcător frontal de furaje pentru instalare pe diferite baze; 

- structură pentru tratamente medicale, dozator pentru medicamente cu 

accesorii; 

- tavă pentru dezinfectarea copitelor, inclusiv instrumentar și sistem automat 

pentru spălarea copitelor; 

- scanner veterinar cu ultrasunet; 

- perii mecanizate pentru animale; 

- echipament de tuns oi și capre; 

- instalații computerizate pentru răcire, umidificare și îmbăiere prin 

pulverizare; 

 - ventilatoare tehnologice, generatoare de aer cald, difuzoare de aer, ferestre 

și uși din PVC (inclusiv lamelare și de tip rolete);  

- utilaj tehnologic automatizat de încălzire și menținere a microclimatului în 

hale; 

- motoare de toate tipurile: elevatoare, pompe tehnologice, transportoare; 

- panouri electrice, echipament de distribuire a energiei electrice, 

temporizatoare și sesizoare; 

- gard electric pentru pășunat; 

- instalații tehnologice pentru sălile de muls animalele; 

- aparate de muls animalele; 

- echipament de însoțire și direcționare a animalelor, inclusiv de 

autoselectare; 
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- analizor de lapte; 

- rezervoare (frigidere) tehnologice pentru răcirea și păstrarea laptelui; 

- transportoare (screpere) pentru evacuarea dejecțiilor la fermele de bovine; 

- utilaj și echipament tehnologic de dezinfectare a halelor zootehnice; 

 - echipament tehnologic automatizat de ventilare, răcire, condiționare, 

evacuare a aerului pentru hale; 

- stand contenție (travaliu) curățat ongloane; 

- utilaj și echipament de separare, de evacuare si de împrăștiat dejecțiile; 

- utilaj și echipament de colectare, transportare și de evacuare a dejecțiilor; 

- utilaj tehnologic pentru prelucrarea pielicelelor; 

- presuri pentru presarea fânului/paielor; 

- presuri pentru silozare în mâneci, plase, baloturi de polietilenă; 

- greblă cu rotile pentru adunat fân; 

- cositoare rotativă, tractată cu capacitatea de producere de până la 5,2 ha/oră 

cu formarea brazdei prin strivire; 

- combină de recoltat furaje, pentru ferme zootehnice deținătoare de un 

efectiv de animale mai mare de 200 capete de bovine sau 350 capete ovine/caprine; 

- vidanjă de introducere a dejecțiilor animaliere în sol; 

- instalații de răcire a laptelui cu recuperare a căldurii; 

- transport specializat de tip autocamion utilizat pentru livrarea animalelor 

la abator; 

- încălzitor; 

- geomembrane folosite pentru lagunele de dejecții; 

- alimentator automat pentru viței, miei/iezi; 

- sisteme de monitorizare, control, păstrare,  folosire a colostrului; 

- densiometru; 

- termometru; 

- analizator insecticide. 

2) Utilaj și echipament tehnologic zootehnic pentru fermele de păsări:  

- baterii (cuști) pentru creșterea puilor, întreținerea și exploatarea găinilor 

ouătoare; 

- boxe (cuști) pentru păsări (altele decât pentru găinile ouătoare); 

- echipament de susținere a cuștilor; 

- echipament tehnologic automatizat de distribuire a hranei și apei în cuști; 

- echipament tehnologic automatizat de ventilare, răcire, condiționare, 

evacuare a aerului pentru incubator; 

- sisteme automate pentru colectarea/strângerea ouălor în baterii/cuști; 

- utilaj și echipament tehnologic de stocare, preparare și transportare a 

hrănii; 

- utilaj și echipament tehnologic pentru producerea amestecului de hrană 

(combifuraj); 

- hrănitoare, jgheaburi de alimentare, instalații tehnologice pentru 

distribuirea automată a hranei pentru creșterea și întreținerea păsărilor la sol; 
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- adăpători și instalații tehnologice pentru distribuirea automată a apei 

pentru creșterea și întreținerea păsărilor la sol; 

- echipament (utilaj) tehnologic pentru creșterea și întreținerea păsărilor la 

sol; 

- echipament manual și automat pentru strângerea ouălor la sol; 

- echipament (utilaj) pentru transportarea, sortarea, marcarea și ambalarea 

ouălor; 

- echipament sanitar-igienic; 

- incubatoare tehnologice;  

- incubator; 

- utilaj și echipament pentru procesul de incubare; 

- motoare de toate tipurile, elevatoare, pompe tehnologice, transportoare; 

- panouri electrice, echipament de distribuire a energiei electrice, 

temporizatoare și sesizoare; 

- turnuri de siloz; groapă de descărcare/încărcare, tubulaturi; 

- echipament tehnologic automatizat de ventilare, răcire, condiționare, 

evacuare a aerului pentru hale; 

- utilaj tehnologic automatizat de încălzire și menținere a microclimatului în 

hale; 

 - ventilatoare tehnologice, generatoare de aer cald, difuzoare de aer, ferestre 

și uși din PVC (inclusiv lamelare și de tip rolete);  

- instalații computerizate pentru răcire, umidificare și îmbăiere prin 

pulverizare; 

- sisteme automatizate de control și comandă pentru determinarea și 

vizualizarea parametrilor    procesului de creștere a păsărilor în hale; 

- dozator pentru medicamente cu accesorii; 

- utilaj și echipament tehnologic de dezinfectare a halelor zootehnice; 

- încărcător frontal autopropulsat pentru furaje de tip specializat; 

- încărcător frontal de furaje pentru instalare pe diferite baze; 

- utilaje și echipamente pentru curățare, spălare și dezinfectare a halelor; 

- utilaje și echipamente pentru colectarea, evacuarea, transportarea și 

utilizarea deșeurilor tehnologice (leșuri de păsări);  

- stații de epurare a apelor reziduale; 

- utilaj și echipament de colectare, transportare, evacuare și uscare a 

dejecțiilor;  

- transport specializat de tip autocamion utilizat pentru livrarea păsărilor la 

abator; 

- transport specializat pentru transportarea puilor de o zi; 

- transport specializat pentru transportarea furajelor; 

- utilaj și echipament pentru spălarea și dezinfectarea lăzilor pentru 

transportarea păsărilor. 

- lăzi/casete pentru transportarea păsărilor. 
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3) Utilaj și echipament tehnologic zootehnic pentru fermele de 

iepuri și alte animale de blană: 

- cuști (boxe) tehnologice pentru: fătare, înțărcare; remontă; îngrășat; 

- echipament de susținere a cuștilor; 

- echipament tehnologic automatizat de distribuire a hranei în cuști; 

- hrănitoare, suporturi pentru cartele; 

- hublouri pentru adăparea controlată;  

- adăpători de tip suzetă din oțel inoxidabil; 

- utilaj și echipament de colectare, transportare și evacuare a dejecțiilor; 

- raclete zincate (galvanizate); 

- scripete cu mecanism de ridicare, cu mecanism de întoarcere; 

- motoare de toate tipurile, elevatoare; pompe tehnologice; transportoare; 

- panouri electrice, echipament de distribuire a energiei electrice; 

temporizatoare și sesizoare; 

- utilaj și echipament tehnologic de stocare, preparare și transportare a 

hrănii; 

- turnuri de siloz; groapă de descărcare/încărcare, tubulaturi; 

- echipament tehnologic automatizat de ventilare, răcire, condiționare, 

evacuare a aerului pentru hale; 

- utilaj tehnologic automatizat de încălzire și menținere a microclimatului în 

hale; 

             - ventilatoare tehnologice, generatoare de aer cald, difuzoare de aer, ferestre 

și uși din PVC (inclusiv lamelare și de tip rolete);  

- dozator pentru medicamente cu accesorii; 

- scaner veterinar cu ultrasunet; 

- utilaj și echipament tehnologic de dezinfectare a halelor zootehnice; 

- utilaj și echipament tehnologic pentru producerea amestecului de hrană; 

- presuri pentru presarea fânului/lucernei; 

- încărcătot frontal autopropulsat pentru furaje de tip specializat; 

- încărcător frontal de furaje pentru instalare pe diferite baze; 

- greblă cu rotile pentru adunat fân; 

- cositoare rotativă, tractată cu capacitatea de producere de până la 

5,2 ha/oră, cu formarea brazdei prin strivire; 

- stații de epurare a apelor reziduale;  

- utilaj și echipament pentru spălarea și dezinfectarea lăzilor; 

- utilaj tehnologic pentru prelucrarea blănurilor; 

- umidificatoare și dezumidificatoare de aer. 

4) Utilaj și echipament tehnologic zootehnic pentru fermele 

zootehnice apicole: 

- stupi în complet (verticali și multietajați); 

  - utilaje și dispozitive de încărcare, descărcare și transportare a stupilor în 

pastoral (remorcă pentru stupi, platformă, pavilion, cărucior, apilift, stivuitor); 
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   - utilaje pentru descăpăcirea manuală, semiautomate și automatizate 

(cuve, cuțit electric și cu abur, furculiță); 

- afumătoare, hrănitoare pentru albine; 

- extractor de miere din inox, centrifugă; 

 - vase pentru păstrarea mierii (vase și recipienți din inox sau plastic 

alimentar, butoaie de metal, vopsite cu vopsea alimentară destinate pentru 

păstrarea mierii); 

- topitor de ceară (solar, electric și cu abur); 

- linii de confecționare a fagurilor artificiali; 

- echipament/utilaj pentru analiza mierii de albine; 

- colectoare de propolis și polen; 

- ladă frigorifică pentru păstrarea polenului; 

- hală-depozit; 

- echipament - utilaj tehnologic de răcire, ventilare, condiționare, pentru 

depozitele - camere de păstrare a ramelor cu faguri, a mieri și produselor derivate 

apicole; 

- dispozitiv pentru tratamente cu acizi prin sublimare; 

- nuclee pentru creșterea reginelor (mătcilor); 

 - cort pentru extracție a mierii.”; 

 

56) anexa nr.7 la Regulament:  

 la punctul 2 subpunctul 2.1:   

 litera a) se completează cu următoarele liniuțe: 

 „- utilaje și echipamente de recepție cu grătar (groapa de recepție), cu sau 

fără acces auto; 

- platforme autodescărcătoare;  

- utilaj și echipament de cântărire; 

- silozuri metalice; 

- podele industriale, pardoseli (beton, plasă sudată, armatură, fibre sudate); 

- utilaj, echipament și părți separate ale complexului de echipamente pentru 

confecționarea/fabricarea ambalajului; 

- podea tehnologică de diferite tipuri; 

- fundație (beton, armătură)”; 

 

 la litera e), liniuța „- tubulaturi din metal inoxidabil” se substituie cu liniuța 

„- tubulaturi și conducte din metal inoxidabil pentru vehicularea produselor 

vitivinicole”; 

se completează cu următoarea liniuță: 

       „- butoaie din stejar”;  

 

la punctul 4.2, litera b) se completează cu următoarele liniuțe: 

„- perdele termoizolante din polivinil sau perdele de aer pentru separarea 

spațiilor răcite sau condiționate/climatizate; 
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- filtru sanitar pentru personalul de producere; 

- echipament de ascuțit cuțite; 

- echipament sanitar-igienic; 

- utilaj tehnologic de procesare și prelucrare a produselor de origine 

animală; 

- sisteme de alarmă, sisteme antiincendiare și echipamente cu accesorii”; 

 

57) anexa nr. 8 la Regulament se completează cu textul: 

„ plantații de culturi medicinale și eterooleaginoase: levănțică, roiniță, 

busuioc condimentar, mentă mentolică, gălbenele, in”; 

 

58) anexa nr. 10 la Regulament, la punctul 22 din tabel, cifrele „45” se 

substituie cu cifrele „30”.  

 

2. 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) în tot textul Regulamentului, cuvintele „tineri fermieri și femei fermieri” 

se substituie cu textul „tineri fermieri, femei fermieri și migranți reveniți”;  

2) la punctul 1 subpunctul 6), cuvintele „sau femei fermieri” se substituie 

cu textul „femei fermieri sau migranți reveniți”; 

3) la punctul 11, subpunctul 5) se abrogă; 

4) la punctul 15:  

subpunctul 4) va avea următorul cuprins: 

„4) copia contractului și a poliței de asigurare a proiectului investițional 

supus subvenționării în avans pentru perioada anului în curs și contractul de 

intenție cu asiguratorul pentru asigurarea proiectului investițional pentru următorii 

doi ani”; 

subpunctul 7) se abrogă; 

5) la punctul 18, subpunctul 7) se abrogă; 

6) la punctul 23: 

subpunctul 2) va avea următorul cuprins: 

„2) copia contractului și a poliței de asigurare a proiectului investițional 

supus subvenționării în avans pentru perioada anului în curs și contractul de 

intenție cu asiguratorul pentru asigurarea proiectului investițional pentru următorii 

doi ani”; 

subpunctul 6) se abrogă; 

7) la punctul 25, subpunctul 6) se abrogă; 

8) se completează cu punctul 331 cu următorul cuprins: 

„331. În cazul încălcării obligațiilor și angajamentelor stipulate în baza 

contractului de acordare a subvenției în avans, a declarației pe propria răspundere 
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și a prevederilor prezentului Regulament, intrării în proces de insolvabilitate sau 

lichidare, solicitantul urmează să ramburseze suma subvenției obținute în perioada 

de cel mult 180 zile de la momentul constatării încălcării, cu excepția 

impedimentelor în afara controlului, în modul stabilit de art. 904 din Codul civil.”; 

9) la punctul 34 subpunctul 5), textul „serviciile de instalare, de montaj, 

lucrări mecanizate, servicii de transport,” se exclud; 

10)  la punctul 37: 

subpunctul 3) va avea următorul cuprins: 

„3) valoarea investiției eligibile conform proiectului investițional nu 

depășește 1 000 000 lei din valoarea totală a investiției și perioada de implementare 

a proiectului va fi de până la 24 de luni de la momentul semnării contractului cu 

Agenția;”; 

subpunctul 7) se abrogă;  

la subpunctul 8), cuvintele „pe parcursul” se substituie cu cuvintele „după 

finisarea”; 

11) la punctul 39, textul „La etapa implementării,” se exclude; 

12) la punctul 42: 

 subpunctul 7) va avea următorul cuprins:  

„7) extras din cont confirmat de banca comercială privind disponibilitatea 

cofinanțării a cel puțin 10% din valoarea costurilor eligibile a proiectului 

investițional”; 

se completează cu subpunctele 9) și 10) cu următorul cuprins: 

„9) copia de pe schița de proiect cu deviz de cheltuieli, executată de furnizor 

sau proiectantul autorizat, pentru solicitanții de subvenții în cadrul submăsurii 3 și 

5; 

10) copia contractului de muncă, dovada aflării în străinătate pe o perioadă 

neîntreruptă de cel puțin 1 an anterior momentului solicitării subvenției pentru 

migranți reveniți.”;  

13) la punctul 48, cuvintele „sigilat și paginat” se substitute cu cuvintele 

„sigilat, paginat și șnuruit”; 

14) la punctul 54, cuvintele „aprobate de Minister” se substituie cu textul 

„aprobate prin ordinul directorului Agenției, conform Legii nr. 229/2010 privind 

controlul financiar public intern și coordonate cu Ministerul.”; 

15) punctul 71: 

la subpunctul 1), după cuvintele „valoarea subvenției” se introduce  

cuvântul „aprobate”; 

la subpunctul 2), textul „- 25% din valoarea subvenției” se substituie cu 

textul „- pînă la 25% din valoarea subvenției aprobate”; 

16) se completează cu punctul 81 cu următorul cuprins: 

„81. După finisarea obiectului investițional, solicitantul de subvenții este 

obligat să aplice și să întrețină materiale de vizibilitate aplicate pe obiect, conform 

modelelor și schițelor aprobate de Agenție, până la solicitarea tranșei a II-a a 

subvenției în avans.”; 
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1) anexa nr. 2 la Regulament 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, dezvoltării regionale și mediului): 

20 15% 
 

 
sector cu prioritate înaltă 16-20   

 

 
sector cu prioritate medie 11-15   

 

 
sector cu prioritate joasă 0-10   

 

2. Nivelul calificării în domeniul 

antreprenoriatului: 

15 5% 
 

 
studii superioare 11-15   

 

 
studii profesional-tehnice 6-10   

 

 
certificat de instruire 0-5   

 

3. Localizarea investiției: 15 15% 
 

 
sat/comună 11-15   

 

 
oraș 6-10   

 

 
oraș-reședință a raioanelor 0-5   

 

4. Termenul de implementare a proiectului: 15 10% 
 

 
până la 6 luni 11-15   

 

 
7-12 luni 6-10   

 

 
13-24 de luni 0-5   

 

5. Valoarea totală a investiției: 20 10% 
 

 
pînă la 500 000 lei 16-20     

 
500 001 lei-1 000 000 lei 11-15     

 
mai mult de un 1 000 001 lei  0-10     

6. Tipul proiectului investițional: 10 15% 
 

 
proiect investițional integrat 6-10     

 
proiect investițional pe o singură submăsură 0-5     

7. Termenul de recuperare a investiției: 20 10% 
 

 
pînă la 24 de luni 16-20     

 
25-36 de luni 11-15     

 
mai mult de 36 luni  0-10     
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8. Numărul locurilor de muncă noi create 

(permanente): 

15 10% 
 

 
3 locuri de muncă și mai mult 11-15      

 
2 locuri de muncă 6-10     

 
1 loc de muncă 0-5     

9. Aplicarea tehnologiilor avansate: 10 5% 
 

 
aplicarea tehnologiilor informaționale/ prietenoase 

mediului/ tehnologii unice/know-how 

1-10     

 
nu se aplică tehnologii avansate 0     

10. Tipul beneficiarului: 20 5% 
 

 
tineri fermieri 16-20     

 
femei fermieri 11-15     

 migranți reveniți 0-10   
 

Punctajul total maxim  160 100%”. 
 

 Punctajul minim necesar 70   

 

3. 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2019  

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 328, art. 753), se modifică 

după cum urmează: 

 

a) în Regulament: 

1) la punctul 3, noțiunea „cont unic trezorerial” se exclude: 

 

2) în tot textul Regulamentului, cuvintele „cont unic trezorerial” se 

substituie cu cuvintele „cont trezorerial”;  

 

3) punctul 4 se abrogă; 

 

4) punctul 7: 

la subpunctul 6),  cuvântul „eligibil” se substituie cu cuvântul 

„investițional”; 

se completează cu subpunctul 11) cu următorul cuprins: 

„11) solicitantul este deținător legal al bunului imobil în/pe care se 

efectuează investiția.”;  

 

5) punctul 8 subpunctul 6) va avea următorul cuprins:  

„6) proiect tehnic și deviz de cheltuieli, elaborate și verificate de specialiști 

care dețin certificat de atestare tehnico-profesională în domeniile de incidență”; 

 

6) punctul 9 se completează cu subpunctul 5) cu următorul cuprins:  
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„5) dovada aplicării materialelor de vizibilitate conform modelelor și 

schițelor aprobate de Agenție.”; 

7) punctul 10:  

la subpunctul 2) litera d), cuvântul „zonă” se substituie cu cuvântul 

„localitatea”;  

la subpunctul 5), textul „și traseele turistice” se substituie cu textul „și rute 

turistice;”; 

 

8) punctul 11: 

la subpunctul 6), cuvântul „eligibil” se substituie cu cuvântul 

„investițional”; 

se completează cu subpunctul 14) cu următorul cuprins: 

„14) solicitantul este deținător legal al bunului imobil în/pe care se efectuează 

investiția.”;  

 

9) la punctul 12:  

subpunctul 6) va avea următorul cuprins: 

„6) proiect tehnic și deviz de cheltuieli, elaborate și verificate de specialiști 

care dețin certificat de atestare tehnico-profesională în domeniile de incidență, 

pentru proiectele investiționale stipulate la pct. 10), subpct. 1) lit. a), b), c), d), e) 

și h),”; 

se completează cu subpunctul 10) cu următorul cuprins:  

„10) schița de proiect și devizul de cheltuieli, aprobat și verificat de 

specialiști atestați, în cazul implementării proiectului investițional stipulat în 

pct. 10 subpct. 1) lit. g)”;  

 

10)  punctul 13 se completează cu subpunctul 5) cu următorul cuprins:  

„5) dovada aplicării materialelor de vizibilitate conform modelelor și 

schițelor aprobate de Agenție.”; 

 

11) la punctul 14 subpunctul 1): 

litera f), la începutul propoziției, se completează cu cuvintele „utilaj 

pentru”; 

litera g) se completează cu textul: „ , inclusiv a specialităților tradiționale 

garantate expuse la lit. f) din prezentul subpunct”; 

se completează cu litera h) cu următorul cuprins: 

„h) dezvoltarea serviciilor sociale destinate grupurilor vulnerabile (centre 

de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale)”; 

 

12) punctul 15: 

la subpunctul 2), cuvântul „beneficiari” se substituie cu cuvântul 

„solicitanți”; 

la subpunctul 5), cuvântul „eligibile” se exclude; 
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la subpunctele 5), 7)-9), cuvântul „beneficiar”, la orice caz gramatical, se 

substituie cu cuvântul „solicitant”, la cazul gramatical corespunzător;  

13) punctul 16: 

la subpunctul 6), cuvintele „costurilor eligibile ale” se exclud;  

se completează cu subpunctele 9)-12) cu următorul cuprins: 

„9)proiect tehnic și deviz de cheltuieli elaborate și verificate de specialiști 

care dețin certificat de atestare tehnico-profesională în domeniile de incidență, în 

cazul construcției/reconstrucției/modernizării bunurilor imobile; 

10) cel puțin 3 oferte pentru utilajul, echipamentul și materiale de 

construcție ce urmează a fi achiziționat în cadrul proiectului investițional; 

11) dovada înregistrării specialităților tradiționale garantate specificate la 

pct. 14 subpct. 1) lit. f) se verifică în Registrul național al specialităților 

tradiționale garantate a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

(AGEPI);” 

12) dovada producerii produselor alimentare și nealimentare de fabricare 

proprie/locală.”; 

 

14) se completează cu punctul 161 cu următorul cuprins: 

 „161. Până la transferarea plății finale a subvenției în avans, solicitantul va 

asigura prezentarea următoarelor documente: 

1) copia procesului-verbal de executare a lucrărilor, cu anexarea devizului 

de cheltuieli descifrat pentru materialele utilizate, serviciile de montare și 

instalare; 

2) copia certificatului de înmatriculare a tehnicii/utilajului supus 

înregistrării de stat; 

3) actul de punere în funcțiune a mijlocului fix în modul stabilit, pentru 

utilajele, echipamentele și alte bunuri eligibile pentru care este necesară instalarea; 

4) actele primare contabile (copiile facturilor fiscale/declarațiilor vamale, 

invoice-urilor); 

5) dovada capacității de cofinanțare în proporție de cel puțin 50% din 

valoarea proiectului investițional; 

6) dovada aplicării materialelor de vizibilitate conform modelelor și 

schițelor aprobate de Agenție.”; 

 

15) la punctul 17: 

subpunctul 3) va avea următorul cuprins: 

„3) taxa pe valoare adăugată, cu excepția proiectelor care se încadrează la 

măsurile nr. 1 și nr. 2 inițiate de autoritățile administrației publice locale”; 

la subpunctul 8), cuvintele „serviciile de transport și” se exclud;  

subpunctul 11) va avea următorul cuprins: 

 „11) costuri destinate obligațiilor de asigurare și cheltuielilor de 

funcționare”; 
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16) la punctul 18, a doua propoziție va avea următorul cuprins: „Valoarea 

subvenției constituie 80% din valoarea proiectului – pentru măsurile nr. 1 și nr. 2, 

și 50% din valoarea investiției eligibile – pentru măsura nr. 3.”; 

 

17) la punctul 20, cuvântul „Beneficiarii” se substituie cu cuvântul 

„Solicitanții”; 

 

18) la punctul 22, cuvântul „beneficiar” se substituie cu cuvântul 

„solicitant”; 

 

19) la punctul 38, textul „10 zile” se substituie cu textul „20 de zile”; 

 

20) punctul 39 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: 

„Dosarele evaluate preliminar cu avize negative de către Agenție se transmit 

Comisiei în baza unui proces-verbal pentru examinare și luare a deciziei 

definitive.”; 

 

21) la punctul 42, textul „minimum 70” se substituie cu textul „minimum 

100”; 

 

22) punctul 44 se completează cu subpunctul 9) cu următorul cuprins: 

„9) indicele de deprivare multiplă – rural/urban (IDAM)”; 

 

23) punctul 45 se completează cu subpunctul 7) cu următorul cuprins: 

„7) indicele de deprivare multiplă – rural/urban (IDAM)”; 

 

24) la punctul 52, textul „în proporție de cel puțin 20% din valoarea 

costurilor eligibile – pentru măsurile nr. 1 și nr. 2, și 50% – pentru măsura nr. 3” 

se exclude; 

 

25) la punctul 55: 

la subpunctele 2) și  3), propoziția a doua, cuvântul „eligibil” se substituie 

cu cuvântul „investițional”; 

 

26) se completează cu punctul 551 cu următorul cuprins: 

„551. Prin derogare de la pct. 55, subvenția în avans poate fi acordată în o 

singură tranșă pentru investițiile efectuate conform pct. 10 subpunctul 1) litera f). 

Această plată se efectuează după prezentarea documentelor confirmative ce 

dovedesc deschiderea și transferarea mijloacelor financiare, contribuție proprie, în 

contul trezorerial, în proporție de cel puțin 20% din valoarea proiectului 

investițional”; 

 

27) la punctul 56: 



25 

 

C:\Users\ПК\Downloads\redactat_21363-ro.docx 

la subpunctele 1) și 2), propoziția a doua, cuvântul „eligibil” se substituie cu 

cuvântul „investițional”; 

 

28) punctul 65 se completează cu următoarea propoziție: „Costul 

materialelor de vizibilitate fac parte din cheltuielile eligibile ale proiectului 

investițional dacă acestea au fost planificate în proiect sau plan de afaceri.”; 

 

b) anexele  nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Regulament vor avea următorul cuprins: 
 

                                                                                   „Anexa nr. 1 

la Regulamentul privind acordarea suvențiilor 

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: 

15 5 
 

 
Până la 1 500 de locuitori cu statut de 

rezident 

11-15 
  

 
De la 1 501 până la 5 000 de locuitori cu 

statut de rezident 

6-10 
  

 
De la 5 001 până la 10 000 de locuitori 

cu statut de rezident 

0-5 
  

2. Planul de dezvoltare a localității: 20 15 
 

 
Dispune de planul de dezvoltare a 

localității 

6-20 
 

  

 
Nu dispune de planul de dezvoltare a 

localității 

0-5 
  

3. Planul urbanistic general: 15 10  

 Dispune de planul urbanistic general 6-15   

 Nu dispune de planul urbanistic general 0-5   

4. Numărul beneficiarilor în urma 

implementării proiectului: 

10 10 
 

 
Mai mult de 500 de beneficiari 6-10 
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Până la 500 de beneficiari 0-5 

  

5. Localizarea proiectului: 15 15 
 

 
Sat/comună 11-15 

  

 
Oraș (cu o populație de până la 10 000 

de locuitori) 

0-10 
  

6. Termenul de implementare a 

proiectului: 

15 10 
 

 
Până la 10 luni 11-15 

  

 
11-18 luni 6-10 

  

 
19-24 de luni 0-5 

  

7. Valoarea totală a proiectului: 20 10 
 

 
3 mil. lei și mai mult 16-20 

  

 
1 501 mii lei – 3 mil. lei 11-15 

 
  

 
500 mii lei – 1 500 mii lei 6-10 

 
  

 
Până la 500 mii lei 0-5 

 
  

8. Capacitatea de cofinanțare a 

proiectului: 

20 10 
 

 
Contribuția proprie: buget local, 

împrumuturi, cofinanțare privată 

16-20 
 

  

 
Contribuția proprie: buget local 100%  11-15 

 
  

 
Contribuția proprie: împrumuturi și/sau 

cofinanțare privată 100%    

0-10 
 

  

9. Indicele de deprivare multiplă – rural 

(IDAM): 

20 10 
 

 
IDAM de la 1pînă la 250 (rural) 16-20 

  

 IDAM de la 251pînă la 500 (rural) 11-15   
 

IDAM de la 501pînă la 751 (rural) 6-10 
 

  

 IDAM de la 762 până la 842 (rural) 0-5   

 Indicele de deprivare multiplă – 

urban (IDAM): 

   

 IDAM de la 1 până la 20 (urban) 11-15   

 IDAM de la 21 până la 40 (urban) 6-10   

 IDAM de la 41 până la 55 (urban) 0-5   

10. Infrastructură/structuri care asigură 

accesul persoanelor cu mobilitate 

redusă: 

10 5 
 

 
Include infrastructură/structuri care 

asigură accesul persoanelor cu 

mobilitate redusă 

1-10 
 

  

 
Nu include infrastructură/structuri care 

asigură accesul persoanelor cu 

mobilitate redusă 

0 
 

  

 
Punctajul total maxim  160 100 

 

 Punctajul minim necesar 100   
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                                     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: 

15 5 
 

 
Până la 1 500 de locuitori cu statut de 

rezident  

11-15 
  

 
De la 1 501 până la 5 000 de locuitori cu 

statut de rezident 

6-10 
  

 
De la 5 001 până la 10 000 de locuitori 

cu statut de rezident 

0-5 
  

2. Planul de dezvoltare a localității: 20 15 
 

 
Dispune de planul de dezvoltare a 

localității 

6-20 
 

  

 
Nu dispune de planul de dezvoltare a 

localității 

0-5 
  

3. Numărul beneficiarilor în urma 

implementării proiectului: 

10 15 
 

 
Mai mult de 100 de beneficiari 6-10 

  

 
Până la 100 de beneficiari 0-5 

  

4. Localizarea proiectului: 15 15 
 

 
Sat/comună 11-15 

  

 
Oraș (cu o populație de până la 10 000 

de locuitori) 

0-10 
  

5. Termenul de implementare a 

proiectului: 

15 10 
 

 
Până la 10 luni  11-15 
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11-18 luni 6-10 

  

 
19-24 de luni 0-5 

  

6. Valoarea totală a proiectului: 20 10 
 

 
3 mil. lei și mai mult 16-20 

  

 
1 501 mii lei – 3 mil. lei 11-15 

 
  

 
500 mii lei – 1 500 mii lei 6-10 

 
  

 
Până la 500 mii lei 0-5 

 
  

7. Capacitatea de cofinanțare a 

proiectului: 

20 10 
 

 
Contribuția proprie: buget local, 

împrumuturi, cofinanțare privată 

16-20 
 

  

 
Contribuția proprie: buget local 100%  11-15 

 
  

 
Contribuția proprie: împrumuturi și/sau 

cofinanțare privată 100%    

0-10 
 

  

8. Numărul locurilor de muncă nou-

create (permanente): 

15 10  

 
3 locuri de muncă și mai mult 11-15 

  

 
2 locuri de muncă 6-10 

  

 
1 loc de muncă 0-5 

 
 

9. Indicele de deprivare multiplă – rural 

(IDAM): 

20 10 
 

 
IDAM de la 1pînă la 250 (rural) 16-20 

  

 
IDAM de la 251 până la 500 (rural) 11-15 

  

 IDAM de la 501 până la 751 (rural) 6-10    

 IDAM de la 762 până la 842 (rural) 0-5   

 Indicele de deprivare multiplă – 

urban (IDAM): 

   

 IDAM de la 1 până la 20 (urban) 11-15   

 IDAM de la 21 până la 40 (urban) 6-10   

 IDAM de la 41 până la 55 (urban) 0-5   

10. Infrastructură/structuri care asigură 

accesul persoanelor cu mobilitate 

redusă: 

20 5 
 

 
Include infrastructură/structuri care 

asigură accesul persoanelor cu 

mobilitate redusă 

1-20 
 

  

 
Nu include infrastructură/structuri care 

asigură accesul persoanelor cu 

mobilitate redusă 

0 
 

  

 
Punctajul total maxim  160 100 

 

 Punctajul minim necesar 100   
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                                                                              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 

 

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  

11- 15 
  

  De la 1 501 până la 5 000 de locuitori cu 

statut de rezident 

6-10 
  

  De la 5 001 până la 10 000 de locuitori 

cu statut de rezident 

0-5 
  

9. Indicele de deprivare multiplă – rural 

(IDAM): 

20 10 
 

 
IDAM de la 1 până la 250 (rural) 16-20 

  

 
IDAM de la 251 până la 500 (rural) 11-15 

  

 IDAM de la 501 până la 751 (rural) 6-10    

 IDAM de la 762 până la 842 (rural) 0-5   

 Indicele de deprivare multiplă – 

urban (IDAM): 

   

 IDAM de la 1 până la 20 (urban) 11-15   

 IDAM de la 21 până la 40 (urban) 6-10   

 IDAM de la 41 până la 55 (urban) 0-5   

3. Numărul beneficiarilor în urma 

implementării proiectului: 

10 15 
 

  Mai mult de 10 beneficiari 6-10 
  

  Până la 10 beneficiari 0-5 
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4. Localizarea proiectului: 15 15 
 

  Sat/comună 11-15 
  

  Oraș (cu o populație de până la 10 000 

de locuitori) 

0-10 
  

5. Termenul de implementare a 

proiectului: 

15 10 
 

  Până la 10 luni 11-15 
  

  11-18 luni 6-10 
  

  19-24 de luni 0-5 
  

6. Valoarea totală a proiectului (costuri 

eligibile + costuri neeligibile): 

20 10 
 

  1 mil. lei și mai mult 16-20 
  

  500 mii lei –1 mil. lei 11-15 
 

  

  Până la 500 mii lei 0-10 
 

  

7. Infrastructură/structuri care asigură 

accesul persoanelor cu mobilitate 

redusă: 

20 5 
 

  Include infrastructură/structuri care 

asigură accesul persoanelor cu 

mobilitate redusă 

1-20 
 

  

  Nu include infrastructură/structuri care 

asigură accesul persoanelor cu 

mobilitate redusă 

0 
 

  

8. Numărul locurilor de muncă nou-

create (permanente): 

15 10 
 

  3 locuri de muncă și mai mult 11-15 
 

  

  2 locuri de muncă 6-10 
 

  

  1 loc de muncă 0-5 
 

  

9. Aplicarea tehnologiilor avansate: 10 5 
 

  Aplicarea tehnologiilor informaționale/ 

prietenoase mediului/ tehnologii 

unice/know-how 

10 
 

  

  Nu se aplică tehnologii avansate 10 
  

10. Categoria beneficiarului: 20 5 
 

  Tineri antreprenori 16-20 
 

  

  Femei antreprenoare 11-15 
 

  

  Antreprenori 1-10 
 

  

  Punctajul total maxim  160 100 
 

 Punctajul minim necesar 100   
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4. 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 

și mediului       Ion Perju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA 1NFORMATIVA 
la proiectul hotaririi Guvernului cu privire la modificarea unor hotariri ale 

Guvernului 

1. Denumirea autorului si, dupa caz, a participantilor In elaborarea 
proiectului 

Autorul proiectului de hotArire cu privire la modificarea unor hotariri ale 
Guvemului este Ministerul Agriculturii, Dezvolarii Regionale si Mediului Cut 

continuare MADRM). 
2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ $i 

finalititile urmArite 
Necesitatea elaborarii proiectului vine in contextul Legii lir% 156/2020 pentru 
modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subventionare in 
dezvoltarea agriculturii si mediului rural, Legii nr. 92/2020 pentru modificarea 
Legii nr. 312/2013 privind grupurile de producatori agricoli si asociatiile 
acestora si recomandririlor Curtii de Conturi prevlizute in Hoteirirea nr. 74 din 
16.12.2019. 

Aceste reglementari impun operarea unor modificAri in Hotarirea Guvernului nr. 
455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului National de 
Dezvoltare a Agriculturii si Mediului Rural, Hoteirirea Guvernului nr. 507/2018 
pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile vi procedura de acordare a 
subventillor in avans pentru proiectele start-up din Fondul national de 
dezvoltare a agriculturii si mediului rural si Hotilrirea Guvernului nr. 476/2019 
pentru 	aprobarea 	Regulamentului privind acordarea 	subventiilor pentru 
imbunatatirea nivelului de trai si de munca in mediul rural din Fondul national 
de dezvoltare a agriculturii ;I mediului rural. 
Complementar, proiectul mentionat a fast elaborat ca o mania de ImbunAtAtire a 
prevederilor de acordare a subventiilor pentru sectorul zootehnic, de adaptare a 
cadrului normativ existent urmare a depistarii unor prevederi neaplicabile, 
precum si in contextul multiplelor demersuri parvenite de la solicitantii de 
subventi i. 
Reiesind din faptul, at produatorii agricoli, inclusiv grupurile de producatori 
agricoli care au efectuat investitii in anul curent au posibilitatea de a depune 
dosare de solicitare a sprijinului financiar in termen de pina la 31 octombrie 
curent, conform Hotaririi Guvernului nr. 455/2017, se propune ca prezentul 
proiect de act normativ sä intre in vigoare la data publicttrii. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene 

Proiectul nu contine norme privind armonizarea legislatiei nationale Cu legislatia 
statelor membre ale Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi 
Potrivit analizei de impact privind politicile de subventionare in dezvoltarea 
agriculturii si mediului rural se impun unele ajustari ale acestora la necesitittile 



economiei nationale si ale locuitorilor tarii. 
Principalele prevederi ale proiectului de hotkire cu privire la modificarea unor 
hotkiri ale Guvemului sunt urtnatoarele. 
1. Referitor la operarea unor modifIcari in Hotorirea Guvernului nr. 455/2017 
cu privire la modul de repartizare a mit' loacelor Fondului National de 
Dezvoltare a Agriculturii i Mediului Rural, inclusiv si in Regulamentul aprobat 
prin aceasto hotarire. 
Urmare a adoptkii Hotkirii Guvemului nr. 476/2019, se impune completarea 
Hotaririi Guvernului nr. 455/2017 cu un punct nou care stipuleaza expres 
alocarea anuala a mijloacelor financiare din FNDAMR pina la 15% pentru 
finantarea proiectelor de imbuna'tatire a nivelului de trai si de muna in mediul 
rural. Modificarea va aduce in concordanta actele normative respective (pct. 4). 

In vederea ajustarii cadrului normativ si in contextul promovarii unor 
modificari la art. 22 din Legea nr. 276/2016, precum §i reiesind din mijloacele 
FNDAMR, in Regulamentul aprobat prin Hotirirea Guvemului nr. 455/2017, se 
propune substituirea plafonului de 500 mu i lei pentru o perioada de 3 ani de 
subventionare consecutivi, cu includerea conditiei de acordare a inlesnirilor pe 
parcursul unui an de subventionare per dosar. Modificarea propusa vine a 
concretizeze perioada si numkul dosarelor pentru care poate beneficia un 
produator agricol de subventii majorate. 

Totodata, in scopul implicarii migrantilor reveniti in dezvoltarea economica 
durabila a Republicii Moldova, proiectul prevede acordarea la efectuarea 
investitiilor in sectorul agricol postinvestitional si acordarea subventiilor in avans 
pentru proiectele start-up (pct. 8). 

Exportul si.importul de materie prima duce la diminuarea produselor cu valoare 
adaugata. In acest scop se faciliteaza acordarea subventiilor producatorilor 
agricoli, dupa caz grupurile de produckori care fac dovada detinerii bazei 
materiale de productie in proportie de 50%, inclusiv a suprafetei de terenuri 
detinute legal, in vederea sustinerii acelor producatori agricoli, care proceseaza 
produse agricole, contribuie la crearea i mentinerea locurilor de muna, platesc 
impozite etc. Totodait, pentru investitiile altele cleat cele mentionate, valoarea 
subventiei se reduce cu 50% din valoarea de baza a acesteia." (pct. 60, 62). 

La fel, proiectul prevede propuneri de ajustare a conditiilor de acordare a 
sprijinului financiar grupurilor de producatori agricoli pentru comercializarea 
productiei agricole prin intermediul grupului de producuton pentru care s-au 
asociat. 

In scopul asigurkii implementkii planurilor de recunoastere se propune 
includerea penalitMilor pentru nerespectarea obligatiilor ce revin grupului, care 
se vor calcula din valoarea sprijinului financiar autorizat/achitat, in contextul 
promovkii modificarilor la art. 18 din Legea nr. 312/2013 privind grupurile de 
produatori agricoli i asociatille acestora (pct. 69, 70, 74', 742).  



In contextul recomandarilor Curtii de Conturi privind descrierea criteriilor de 
selectare a beneficiarilor de subventii din FNDAMR, procedura de efectuare a 
monitorizArii postinspectie si operarea altor modificAri, proiectul prevede 
urmatoarele: 

completarea cadrului regulator aferent acordArii subventiilor In vederea 
stimulArii investitiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare si procesare 
Cu prevederi privitor la verificarea obligatorie a proiectelor de deviz de catre 
organele abilitate in verificarea calitAtii In constructii, precum i neadmiterea 
spre finantare a solicitarilor in care serviciile de proiectare si de executare a 
lucrArilor sunt efectuate de un singur agent economic. Deci, se propune ca lista 
documentelor de solicitate a sprijinului financiar pentru Submasura 1.6. 
Si/mu/area investitillor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare si 
procesare, sd fie completata cu urmatoarea prevedere: proiectul tehnic si devizul 
de cheltuieli, In cazul extinderii constructiilor noi si/sau reconstructiei 
obiectivelor existente, care sint modernizate cu 	utilaj si echipament 
eligibil, destinat prelucrArii/procesarii si ambalArii procluselor de origine animall 
si vegetali, care va fi intocmit de cane un devizier certificat In domeniu, cu 
anexarea documentelor confirmative privind calificarea acestuia" (pct. 63 subpct. 
3, completarea cu subpct. 7 si 8); 

completarea Capitolului IV, cu sectiunea nr.7 Procedura de monitor izare 
postinspectie (pct. 196-206). 

Se propun unele modificari in vederea stimulArii producatorilor agricoli la 
accesarea creditelor de care producAtorii agricoli de la bancile comerciale si 
institutiile financiare nebancare la incheierea contractelor de leasing (pxt. 50, 
501, 52). 

Cele mai importante mod(ficari propuse pentru sectorul zootehnic. 

Conform art. 8, alin. (2) lit, a) al Legit zootehniei nr.412/1999, detinatorii de 
animale au dreptul sA aleag5 liber, pentru crestere, specia, rasa, tipul, populatia, 
linia, crosul i hibrizii de animale incluse in Nomenclatorul raselor, tipurilor 
crossurilor de animale omologate (raionate) in Moldova. Bivolitele au fast 
acceptate la subventionare (prin Hotarirea Guvemului 249/2019), chiar dacA nu 
se regasesc in Nomenclator, cu conditia c solicitantii vor organiza procedure de 
omologare i Nomenclatorul va fi completat cu acest tip de animate. Insd, pina in 
prezent nu a fost setnnat nici un contract cu institutiile de cercetari stiintifice In 
domeniu pentru prestarea acestui serviciu (procedurii de omologare). De aceea, 
acest tip de animale se propune de a fl exclus din Regulamentul de subventionare 
(in tot cuprinsul RegulamentuluO. 

Pe parcursul aplicarii prevederilor pct. 11 din Regulament s-au constatat unele 
confuzii, care creazA impedimente producatorilor agricoli beneficiari de 
subventii. Astfel, se &Alga ca solicitantii de subventii sä respecte anurnite 



conditii pentru o perioadit de 5 ani, insa nu stint clar delimitate termenele de 
respectare pentru conditiile de acordare a subvenriilor. Este important ca norma 
de reglementare la punctul nominalizat sá fie simplificata, expusa clar i, de 
aceea, se propune de a fi expus in redactie noua (pct. I 1, 11', 112). 

Ferma zootehnica este un complex de constructii i amenajdri care asigura tot 
procesul de crestere, furajare si ingrijire a animalelor. in lipsa unui element din 
cele mentionate, se resimte o ruptura care nu permite implementarea Cu succes a 
tefmologiilor de crestere a animalelor. Este greu de imaginat cum o ferma 
zootehniat ar putea activa fara o sectie de preparare a nutreturilor combinate — 
unitate care de rapt proceseriza concentrate (cereale). 

Definirea corecta si exhaustiva a terminologiei de ferma zootehnica, va da 
posibilitatea infiintarii si/sau modemizarii fermelor zootehnice conform 
standardelor de bune practici si cerintelor Uniunii Europene, ceea ce va contribui 
La obtinerea materiei prime calitative, care la rindul sari va da posibilitatea de a 
produce produse competitive atit pe plata interna, cit si la export. 

Totodata, subventionarea tuturor amenajarilor din cadrul fermei zootehnice, nu 
va avea impact major pentru ENDAMR. Se preconizeaza ca numarul de 
beneficiari anual va fi de cca 70-80, jar suma solicitata va spori cu pinA la 25%. 
Tinind cont de faptul ca in ultimii ani, inclusiv anul 2019, suma autorizata la 
Submasura 1.4 St/mu/area invest/pt/or pentru utilarea 0 renovarea tehnologicci 
a fermelor zootehnice, nu a depasit valoarea de 40 mil. lei, atunci majorarea 
subventiilor autorizate anual nu va depasil0 mil. lei. 

In contextul celor relatate, precum si in scopul evitarii interpretarii eronate a 
prevederilor Regulamentului, este necesar de a include precizarea despre ce 
subscrie ferma zootehnica (pct. 39). 

Spre a permite subventionarea materialelor pentru constructia si/sau reconstructia 
fermelor de toate speciile de animale si nu doar pentru cele vizate in actualul 
Regulament, se propune ca textul „de bovine, suine, ovine si caprine" sa fie 
exclus (pxt.39, 43 subpct. 2). Aceasta modificare va aduce in concordanta 
prevederile pct. 39, 43 cu pct. 40 si anexa fir. 6 la Regulament, in care este 
stipulat ca pot beneficia de subventii pentru procurarea materialelor de 
constructie i lucrarilor de proiectare, toate fermele zootehnice, inclusiv de 
pasari, iepuri i animale de blank albine. 

Se preconizeazA cä numarul de beneficiari pentru procurarea materialelor de 
constructie anual va creste cu cel mutt 10 unitati, iar suma solicitata a sprijinului 
financiar se va majora cu 15-20 mil. lei. 

In vederea sporirii atractivitatii sectorului zootehnic, se propune sit fie egalata 
plafonarea marimii subventiei acordate sub forma de compensatie din valoarea 



utilajului tehnologic nou, de la 3,0 mil. tel per beneficiar, la 5,0 mil. tel per 
beneficiar (pct. 40, subpct. 1). 

Justificarea propunerii este urmatoarea. Costurile de constructie i utilare a unei 
ferme zootehnice se estimeaza dupa cum urmeaza: 

la pasari (came) — costurile de constructie a unei hale (cca 3,0-3,5 mil. lei), 
plus 	echipamentul (2,0 mil. lei), cost total pentru o hala 5,0 — 5,5 mil. lei, iar 
tinind cont ca o ferma de producere a carnii de pasare, conform ciclului de 
producere trebuie sä dispuna de cel putin 4 hale de producere, costurile de 
constructie ai utilare se estimeaza la peste 20 mil. lei; 

la pasari (oua) — doar utilajul pentru amenajarea unei hale de 50 mu i capete 
se estimeaztt la 60 mu i euro (cca 12 mil. lei), plus costurile de constructie a halei 
propriu zise (cca 3,5-4,0 mil. lei), in total 15,5 — 16,0 mil. lei. 

Plafonul existent de 3,0 mil. tel nu motivean producatorii agricoli sã faca 
investitii in acest sector, aceatia aateptind timpuri mai bune, jar documentele de 
politici ale statului privind exportul de came de pasare ai oud de categoria B in 
Uniunea Europeand, pot deveni documente „de raft". 

Drept rezultat, majorarea plafonului de subventionare va determina producatorii 
agricoli sa faca investitii in acest sector, sá modemizeze intreprinderile de 
producere a carnii i oua, sã obtina productie competitiva atit pentru plata 
intend, cit ai pentru export. 

Tinind cont de faptul cA modificarea propusa nu se rasfringe asupra fermelor de 
createre a vacilor de lapte ai stupinelor apicole, analizind solicitftrile din anii 
precedenti, Sc preconizeaza cal numarul de beneficiari la Submasura 1.4, va 
create cu eel mull 10 unitati in raport cu anii precedenti, iar suma solicitata se va 
majora cu 10-15 mil. lei. 

Se propune, de a egala conditiile pentru to detintttorii de animale care au obtinut 
subvenfti, ca sä poata rebuta pina la 7% din efectivul de animale subventionate ai 
asta deoarece, nu doar la bovine se infilnesc cazuri de infertilitate sau de boll ale 
ugerului, organelor reproductive al alte malformatii ce nu puteau fi prevenite sau 
prognozate la momentul procurarii animalelor (pct. 45, subpct. 1, inckusiv se 
completeaza cu un aliniat nou). 

Rebutarea animalelor neproductive va da posibilitatea de a lasa in aeptel doar 
animale performante care aduc rezultate preconizate. Modificarea propusa nu va 
avea impact asupra cheltuielilor din FNDAMR. 

Tot in acest context, se propune majorarea plafonului penult stimularea 
procurarii de mioare ai caprite cu virsta de 6-20 luni, de la 700,0 mu i lei pina la 
1,0 mil. lei. 



Drept justificare servesc unnatoarele date. Capacitatea unei ferme de crestere a 
ovinelor pentru lapte este de 300-350 capete de oi matca. Fretul de cost al unei oi 
de prasila atit de la fermele de ovine din tara, cit si de peste hotare, este de 300 
euro/cap (cca 6000 lei), jar un efectiv de 350 capete se estimeaza la peste 2 mil. 
lei. Doar cu conditia majondrii plafonului de pina la un milion lei putem asigura 
ca beneficiarul de subventii care a procurat ovine de rasa va primi de la stat 
subventia promisd in marime de 50% din costul animalului de prasila. 

Majorarea plafonului de subventionare va determina producatorii agricoli sit faca 
investitii in acest sector, sã inflinteze noi ferme zootehnice de ovine/caprine, dar 

sa reformeze efectivele deja existente. Inlesnirile enumerate vor contribui la 
majorarea productiei de lapte de oaie/capra i obtinerea productiei competitive. 

Aceasta majorare a plafonului de la 700 mu i lei la 1,0 mil. lei, va avea impact 
nesemnificativ pentru FNDAMR. Analizind solicitarile din anii precedenti, se 
preconizeaza ca numarul de beneficiari la Submcbura 1.5 (Ovine/caprine), se va 
majora cu cel mult 5 unitati in raport cu anii precedenti, jar suma solicitata se va 
majora cu pina la 1,5-2,0 mil. lei. (pct. 45, subpct 4). 

Proiectul prevede unele modificari cu impact pozitiv asupra sectorului apical. 
Necesitatea operarii modificarilor reiese din urmatoarele. Inlocuirea reginelor in 
familiile de albine are loc in lunile mai-iunie. In acelasi timp, producerea 
reginelor incepe in luna aprilie-mai, ajungind la_maturitate (atunci cind pot fi 
introduse in noua Camille) in luna iunie-iulie. In acest sens, subventionarea 
reginelor cu virsta de max. 3 luni, nu se incadreaza in procesul tehnologic si de 
ameliorare a albinelor. Mai mult ca atit, a fost demonstrat ca reginele obtinute in 
luna august din anul precedent se manifesta mult mai bine in comparatie cu 
reginele din acest an. De aceea, este necesar de extins termenul pentru 
subventionarea reginelor de la 3 luni la un an, pentru a da posibilitatea 
subventionarii reginelor obtinute in anul precedent. (pct. 45, subpct. 6) syi 7). 
Modificarea propusd nu va avea impact asupra FNDAMR. 

Actualmente, in Republica Moldova anual se cresc circa 25 mil. pui broiler, 
dintre care mai putin de 20 % sunt de la producatorii locali. Totodata, numaL2 
producatori dispun de efective mama pentru producerea puiului broiler de o zi. In 
acest sens, se propune acordarea subventiilor la producerea materialului biologic 
pentru crestere puilor broiler, ceea ce va oferi inlesniri producatorilor de came sä 
fie motivati de a micsora costul de producere utilizind pui locali. 

Complementar, mentionam cà importul puiului de o zi si a productiei avicole 
reprezinta un pericol biologic permanent pentru tara i economia acesteia. La 
moment mai multe focare de Gripd Aviard sunt inregistrate in Wile de unde 
preponderent sunt importati pui de o zi i oua de incubatie. 'aria de ce, suportul 
statului prin acordarea subventionarii respective va stimula i alte companii sit 
investeasca in domeniul dat, astfel creind locuri de munca si ulterior vat-sari in 



bugetul tarii. 

La ziva de azi, sunt 2 companii autohtone care practica acest tip de activitate. 
Deci, suma maxima necesara pentru subventionarea acestei submasuri este de 
aproximativ 2 mil. lei anual (mai putin de 0,2% din FNDAMR). 

In contextul celor relatate, se propune completarea pa. 45 cu subpa 8 in 

urmatoarea redactie "50% pentru pui de o zi - pasari de prasila (forme parentale), 
procurate de catre fermele avicole atestate in categoria de prasila, dar nu mai 
mull de 1 mltt lei per beneficiar intr-un an de subventionare". 

La fel, pentru a contribui la sporirea siguratnei alimentelor, se propune alocarea 
mijloacelor financiare pentru investitia efectuata in constructia si utilarea 
sondelor de apa, turn de apa i pompe aferente sondelor (pct. 105, subpct 1), pet 

106 subpct 2) si pct. 107 subpct 6). Completarea respectiva se impune pentru ca, 

utilizarea surselor de apa neconforme prezinta pericol pentru siguranta 
alimentelor, jar productia avicola poate fi contaminata chimic si biologic din 

aceste surse. 

Totodata asigurarea independentei unitatii cu sursa de apa este strict necesara 

din urmatoarele motive: 
- consumul unei hale de pui broiler la virsta de abatorizare este de circa 10 

m3/zi, pentru o exploatatie de 6 hale ar fl un necesar de 60 m3/zi cea ce 

reprezinta circa 6 mi/ ord. 0 sonda medic de apa are o capacitate de pompare de 

circa 8 m3/ or, respectiv daca o ferma ar ii conectata la reteaua din localitate, ea 

ar consuma circa 70-80 % din necesarul localitatii; 
- in timpul canicular daca ferma ramine fara apa timp de 4-6 ore, aceasta 

poate pierde tot efectivul de pasari urmare deshidratarii la care pasarile sunt 

foarte sensibi le. 

Lmpactul estimativ asupra FNDAMR ar fi urmator: precut unui turn de apa 

impreuna cu sonda nu depaseste 500 mu i lei; anual aceasta investitie poate fi 

efectuata de 3-4 fermieri. Respectiv, pentru subventionarea acestei submasuri 
este necesara suma de 1-1,5 mil. lei anual. 

Tot in acest context, se propune expunerea anexei nr. 6 la Regulament in redactie 

noua. Acest moment a lost conditionat de faptul ca uncle materiale de constructie 
(betonul, armatura, panourile termoizolante de tip „sandwich", etc.) sunt folosite 
la constructia si/sau reconstructia tuturor fermelor zootehnice de toate speciile de 
animale. Astfel, rational este de a crea o lista de ordin general a materialelor de 
constructie sau utilajelor si echipamentelor, care sunt comune pentru toate 
fermele zootehnice (pentru a evita repetarea lor), jar separat de indicat pentru 
speciile de animale liste mai putin voluminoase cu utilaje i echipamente 

specifice. 



rnn urmare, punerea In aplicare a propunerilor din proiectul de hotArire privind 
imbunAtatirea conditiilor de acordare a subventiilor pentru sectorul zootehnic 
vor genera costuri de la 40 la 50 mil.lei, sau 5% din valoarea FNDAMR aproba 
anual prin Legea bugetului de stat. 

2. Referitor la mod(ficarea Regularnentului privind conditiele procedura di 
acordare a subventielor in avans pentru proiectele start-up din FNII4MR 
aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 507/2018i 

In scopul implicArii migrantilor reveniti in dezvoltarea economica durabila a 
Republicii Moldova, la art. 22 alin. (I) litera a) §i art. 23 alin. (I) din Legea nr. 
276/2016, au fost operate modificAri care prevad acordarea inlesnirilor la 
efectuarea investiliilor in sectorul agricol postinvestitional, inclusiv si acordarea 
subventiilor in avans pentru proiectele start-up. De aceea, pentru a aduce in 
concordanta documentele de politici care reglementeazd domeniul de 
subventionare, proiectul prevede completarea hotAririi cu textul "migranti 
reverie'?" (pct. 1, subpct. 6), 2, 5 si 6 subpct 4). 

La recomandarea Curtli de Conturi, se propune completarea Regulmentului 
mentionat cu prevederi exhaustive privitor la termenul limitd (in zile) in care 
producatorul agricol care a primit subventiile acordate in avans, urmare a 
prezentarii unor date eronate sau a nerespectArii altor conditii regulatorii sa 
restituie la bugetul de stat subventia acordata. 

Dovada capacitAtii de cofinantare in proportie de eel putin 35% din valoarea 
costurilor eligibile ale proiectului investitional se prezintA la etapa de semnare a 
contractului dintre solicitatul de subventii i AIPA (prevedere expusA in pct. 70 
din Hotararea Guvernului nr. 507/2018), in acest sens se propune exluderea 
acestor prevederi la pct. ii subpct. 5), pct 15 subpct. 7), pct. 18 subpct. 7), 
pet 23 subpct 6), pct. 25 subpct 6). 

In vederea conformarii la aceleasi recomanclari, se propune completarea pet 15 subpct, 40) si pct 23 subpct. 2), cu urmatoarele amendamente: copia 
contractului, copia politei de asigurare a prolectului investitional supus 
subventioncirii in avans pentru perioada anului in curs ft contractul de inter:tie 
cu asiguratorul pentru asigzrrarea proiectului investitional pentru urmatorii doi 
ani. 

Tot in contextul recomandarilor Curtii de Conturi, se propune de a completa 
actul normativ cu tin punct nou in urmatoarea recta*: " 

In cazul incalcarie 
asumate in barn contractulue tie acordare a subventiei in avans, a declaratiei pe 
propria rdspundere cit se a prevederi/or prezentului Regzdament, intrarii in 
proces de insolvabilitate sau lichidare, solicitantul urmeaza sá ramburseze suma 
subventiei obtinute in perioada de cel mult 180 zile din momentul constatarie 
incalcarit Cu exceptia situatielor de feria malor4 confirmate in modal stabilit "1 



(pct 33"). 

Pe parcursul punerii in aplicare a Hotdririi Guvemului nr. 507/2018, in adresa 
MADRM au parvenit multiple solicitari de la beneficiarii de subventii in avans 
cu propunerea de a exclude din Regulament urmatoarea reglementare 
"fondatorul/fondatorii nu situ afiliati unui alt producator agricol" (pct. 41 
subpct. 7). Aceasta propunere a fost examinata §i acceptata pentru a fl 
promovata, in cadrul mesei rotunde organizate de catre MADRM, cu participarea 
beneficiarilor/potentialilor beneficiari de subventionarea in avans pentru 
proiectele start-up din FNDAMR, la data de 25 iunie 2019. 

Argumentele pentru modificarea propusa sunt urmatoarele. Pentru a dezvolta o 
agricultura durabila, este necesar ca afacerea sä fie transmisa din tatA in flu, sã fie 
o afacere de familie care se dezvolta pe parcursul anilor §i numai astfel poate fi 
prospera. 

o alta modificare propusa reiesa din faptul ca AIPA este institutia responsabila 
de implementarea Hotaririi Guvemului nr. 507/2018. In vederea asigurarii 
activitatii de monitorizare, proiectul prevede stipularea expres a procesului intr-
un manual de proceduri, aprobat prin ordinul AIPA, conform Legit nr.229/2010 
privind controlul financiar public intern (pct 54). 

Necesitatea modificarii prevazute la pct. 81 vine in scopul asigurarii transparentei 
necesare implementarii, derularii i atribuirii fondurilor nationale cat §i exteme 
(prevederi stabilite in art. 7, alin. 1 a Legii nr. 276/2016), elemente de identitate 
vizuala ale beneficiarilor de subventii aferenti FNDAMR (autocolante, placute 
informative, panouri). 

Totodata, in scopul efectuarii unei evaluari eficiente §i transparente se propune 
modificarea criteriilor de evaluare din anexa nr 2 la Regulament. 

3. Referitor la modificarea Hotaririi Guvernului nr. 476/2019 pentru aprobarea 
Regulamentului privind acordarea subventiilor pentru imbunatatirea nivelului 
de trai si de muncli in mediul rural din Fondul national de dezvoltare a 
agriculturii si mediului rural. 

Suplimentar la modificarile impuse de Legea nr. 276/2016, in procesul de 
implementare a Hotaririi Guvemului nr. 476/2019 au fost identificate mai multe 
impedimente pentru accesarea subventii in avans. In acest sens, pentru 
imbunatatire procesului respectiv se propun unele modificari i completAri la 
Regulamentul aprobat prin Hotarirea Guvemului nr. 476/2019, dupa cum 
urmeaza. 

In cazul in care APL dorgte sa implementeze un proiect investitional in 
infiintarea i amenajarea zonelor de agrement pentru populatia turala in 



conformitate Cu Legea nr.591/1999 cu privire la spariile verzi ale localitalilor 
urbane qi rurale (parcuri, locuri de joaca pentru copii, terenuri de sport, piste 
pentru bicicli§ti) este necesar ca sa prezinte un proiect de executie a lucrarilor 
pentru spatiile verzi, inclusiv devizul de cheltuieli ce urmeazd a fi realizat. In 
acest sens, se propune suplinirea pct. 12, cu o prevedere noua. 

Conform conditiilor stipulate la Mcisura nr. 2. Renovarea qi dezvoltarea 
localitatii rurale, sunt eligibile investitiile pentru dezvoltarea serviciilor sociale 
destinate grupurilor vulnerabile (centre de ingrijire pentru copii, persoane in etate 
§i persoane cu necesitati speciale). In perioada de receptionare a dosarelor de 
solicitare a subventiei in avans, s-a constatat ca centrele de ingrijire pentru 
persoanele in etate apartin entitatilor economice i nu APL. Din aceste 
considerente se propune ca dezvoltarea serviciilor sociale destinate grupurilor 
vulnerabile (centre de ingrijire pentru copii, persoane in etate §i persoane cu 
necesitati speciale) sä fie prevazuta i in cadrul Mcisurii 3. Diversificarea 
economiei rurale prin activitoli nonagricole (pct. 14 subpct. I). 

De mentionat, ea pct. 20 din Regulamentul de referinta prevede obligativitatea 
achizitionarii utilajelor, echipamentelor i materialelor de constructie in conditii 
de plata, prin examinarea a minimum trei cereri de &era. De aceea, se propune 
ca dosarul de aplicare pentru obtinerea subventiilor in avans sa includa 
urmatoarele documente: proiectul tehnic §i devizul de cheltuieli in cazul 
constructiei/reconstructiei/modernizarii bunurilor imobile; cel putin 3 oferte 
pentru utilajul, echipamentul i materialele de constructie ce urmeazA a fi 
achizitionat in cadrul proiectului investitional (pet 16). Tot la Masura nr.3, 
actualmente lipsesc actele ce unneaza sa le prezinte solicitantul de subventii in 
avans la finisarea implementarii proiectului. In acest sens, se propune de a 
completa Regulamentul, cu prevederea prin care solicitantul de subventii la 
finisarea implementarii proiectului va asigura prezentarea documentelor 
confirmative pina la transferarea platii finale a subventiei in avans (pct. 16'). 

In scopul efectuarii unei evaluari eficiente i transparente se propane modificarea 
criteriilor de evaluare in anexele la Regulament, prin modificarea punctajului 
acordat, astfel incit fiecare membru sa poata evalua individual dosarul i sa 
stabileasca punctajul pe care il atribuie. Deci, se propune ca punctajul sa fie de la 
0 la 20. 

De rind cu cele relatate, proiectul contine un §ir de propuneri de imbunatatire 
redactionale la hotaririle de guvern nominalizate supra.  

5. Fundamentarea economico-financiara 
Implementarea prevederilor proiectului se va efectua din contul alocatiilor 
prevazute pentru Fondul national de dezvoltare a agriculturii i mediului rural, in 
limita aprobata in bugetul de stat pentru anul respectiv i cuantumul prevazut de 
legislatia in domeniu.  

6. Modal de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare 



Prezentul project de hotarire prevede operarea unor modificari in urmatoarele 
acte normative: Hotarirea Guvemului nr. 455/2017 cu privire la modul de 
repartizare a mijloacelor Fondului National de Dezvoltare a Agriculturii si 
Mediului Rural; Hotarirea Guvemului nr. 507/2018 pentru aprobarea 
Regulamentului privind conditiile si procedura de acordare a subventiilor in 
avans pentru proiectele start-up din Fondul national de dezvoltare a agriculturii si 
mediului rural; Hotaririi Guvemului nr. 476/2019 pentru aprobarea 
Regulamentului privind acordarea subventiilor pentru imbunatatirea nivelului de 
trai si de munca in mediul rural din Fondul national de dezvoltare a agriculturii 
mediului rural.  

7. Avizarea consultarea publicä a proiectului  
In procesul de elaborare a amendamentelor asupra actelor normative ce 
reglementeaza domeniul de subventionare au fost organizate sedinte de lucru cu 
participarea Federatiei Nationale a Fermierilor din Moldova, care au prezentat 
propuneri de modificare, Mit la Legea nr. 276/2019, cit si la Hotaririle 
Guvemului nr. 455/2017 si nr. 507/2018 (sedinte din data de 10.07.2019 si 
22.07.2019). Totodata, propuneri au parvenit de la Asociatia Nationala a 
Producatorilor de Lapte si Produse Lactate "Lapte", Asociatia Fermierilor - 
Producatori de Lapte, Asociatia Patronala Moldova Organic Value Chain 
Alliance (MOVCA), Asociatia Patronala a Avicultorilor din Moldova, Asociatia 
Exportatorilor i Producatorilor Struguri din Moldova, UniAgroProtec, C.A. 
"General Asigurdri", A.P. „Camera de Comert Americana din Moldova", 
Asociatia Nucicultorilor din Moldova UAPCN, Oficiul National al Viei si 
Vinului, APEF "Moldova Fruct", Asociatia Nationala a Apicultorilor din 
Republica Moldova etc. 

Referitor la Hotarirea Guvemului nr. 507/2018, in perioada 25 iunie i 5 iulie a 
anului 2019, au fost organizate 2 mese rotunde cu participarea solicitantilor de 
subventii in avans si reprezentantii bancilor comerciale. In cadrul acestor 
platforme de discutie au fost examinate propuneri cu privire la imbunatatirea 
politicilor de subventionare a proiectelor start-up pentru tineri fermieri si femei 
fenniere. Propunerile agitate de parti se regasesc in proiect. 

Complementar, in procesul de elaborare a prezentului proiect de hotarire, au fost 
organizate sedintele grupului de lucru (28.01.2020 si 20.02.2020), in cadrul 
carora au fost examinate toate solicitarile privind modificarea actelor normative, 
acestea find prealabil discutate intre subdiviziunile structurale ramurale si 
asociatiile de profil. 
La fel, in perioada 20-31 ianuarie 2020, in cca 30 raioane, MADRM, in 
parteneriat cu AIPA, a demarat „Campania de informare privind oportunitatile 
de finantare pentru anti! 2020 prin prisma FNDAMR". In cadrul acestei 
campanii, au fost colectate propuneri de modificare a cadrului normativ destinat 
subventionarii, cu ulteriora examinare a acestora §i, dupa caz, includerea in 
proiectul respectiv. 



Pentru asigurarea transparentei in procesul decizional, anuntul privind initierea 
elaborArii Analizei de impact asupra proiectului de hotarire cu privire la 
modificarea unor hotAriri ale Guvemului, precum si proiectul de hotarire propriu-
zis, au fost plasate pe site-ul oficial al MADRM, compartimentul Transparenta 

la 	 http://www.madrm.aov.md/ro/content/proiecte-de- 
decizionalci 	rubrica 
documente.  

8. ConstatArile expertizei anticoruptie  
Desi prevederile proiectului reglementeazd aspecte de interes public, unele 

dintre acestea sunt expuse intr-un mod confuz, cu riscul interpretarii si aplicarii 
discretionare a acestora, ceea ce va favoriza aparitia manifestarilor de coruptie. 
In special, se constata reglementAri defectuoase referitoare la omisiunea de a 
prevedea un termen rezonabil in care entitatea publica trebuie di aduca la 

cunostinta 	beneficiarului 	de 	subventie 	procesul 	verbal 	de 	constatare 	a 

iregularitatilor, situatie in care entitatea publicA responsabila de executarea 
normei respective se poate prevala de aceasta deficienta pentru a comite abuzuri. 
Aditional, prezenta unor norme de trimiteri vagi in textul proiectului, in special, 
la procedura de confirmare a impedimentelor in afara controlului, cu posibilitatea 
stabilirii acesteia in afara cadrului normativ pertinent care prevede justificarea 
datorita unui impediment (art.904 Codul civil) riscA sä creeze conditii prielnice 
pentru dezvoltarea unor reguli procedurale preferabile la aplicarea exceptiei ce 
determinA rambursarea sumei subventiei date, fapt ce poate afecta interesul 

bugetare (Fondului public de administrare si utilizare eficienta a resurselor 
rural), constituind astfel tin national de dezvoltare a agriculturii si mediului 

potential pericol de coruptibilitate care risca sA compromitA aplicarea coerentA a 
cadrului normativ pertinent. 

Constatarile expertizei anticoruptie au fost luate in consideratie si proiectul a 
fost ajustat in vederea eliminarii factorilor de rise. 

9. Constatarile expertizei de compatibilitate  

Proiectul nu necesita expertiza de compatibilitate.  
10. Constattirile expertizei juridice  

Proiectul contine avizul Ministerului Justitiei pentru expertiza juridica.  
11. Constatfirile altor expertize  

Analiza impactului asupra proiectului de hotArire cu privire la modificarea unor 
hotariri ale Guvemului, inclusiv proiectul hottuirii de Guvem cu privire la 
modificarea unor hotarari de Guvem (Hotardrea Guvernului nr.455/2017, 
Hotarcirea Guvernului nit 507/2018, notarcirea Guvernului nr.476/2019) au fost 

expertizate de Grupul de luau al Comisiei de stat pentru reglementarea activitatii 
de intreprinzator in temeiul prevederilor art.34 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu 
privire la actele normative, art.19 din Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile 
de baza de reglementare a activitatii de intreprinzator. 

Ministru Ion PERJU 
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