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Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2020  

pentru aprobarea modului de acordare a compensațiilor  

pentru diminuarea consecințelor calamităților  

naturale asupra recoltei anului 2020 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

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

acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale 

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

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

1) la punctul 2 din hotărâre, cifrele „100” se substituie cu cifrele „300”; 
 

2) în Regulament: 

a) la punctul 6, subpunctul 1) va avea următorul cuprins: 

„1) să dețină sau să prelucreze în fapt terenurile agricole care au fost afectate 

de calamitățile naturale prevăzute în prezentul Regulament”; 

b) la punctul 14, subpunctul 4) va avea următorul cuprins: 

„4) certificatul de confirmare, conform anexei nr. 4”; 

c) la punctul 21 subpunctul 1), după cuvântul „verifică” se introduc 

cuvintele „completitudinea dosarului”; 

d) în anexa nr. 1: 

sub tabel se adaugă o notă cu următorul cuprins: 

„Notă: coloana „Codul cadastral” se completează doar în cazul solicitanților 

de compensații ale căror plantații pomicole, nucifere, arbuști fructiferi, căpșun și 

viță-de-vie au avut de suferit ca urmare a înregistrării căderilor de grindină.”; 

subpunctul 3) va avea următorul cuprins: 

„3) certificatul de confirmare, conform anexei nr. 4”; 

e) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins: 
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„Anexa nr. 3 

la Regulamentul privind stabilirea 

modului de acordare a compensațiilor 

pentru diminuarea consecințelor calamităților 

naturale asupra recoltei anului 2020 
 

Cuantumul valoric per cultură, raportat la unitatea de suprafață 
 

Cultura Cuantum valoric, lei/ha 

Reînsămânțate 1620 

Grâu de toamnă 1500 

Orz de toamnă 1530 

Rapiță de toamnă 2100 

Pomicole, nucifere, arbuști fructiferi și căpșun 3800 

Viță-de-vie 3000 

Legume în câmp deschis 2000 

Mazăre 1100”; 
 

f) se completează cu anexa nr. 4 cu următorul cuprins: 
 

„Anexa nr. 4 

la Regulamentul privind stabilirea 

modului de acordare a compensațiilor 

pentru diminuarea consecințelor calamităților 

naturale asupra recoltei anului 2020 
 

Certificat de confirmare 
 

nr. _____ din __________ 2020 

 

Primăria соmunei/sаtului ___________________, raionul_______________, prin 

prezenta, certifică faptul că întreprinderea/gospodăria țărănească (de fermier) 

________________________________________________, codul fiscal ______________: 
(denumirea persoanei juridice sau denumirea gospodăriei țărănești (de fermier)) 

 

1. Deține sau prelucrează în fapt suprafețe însămânțate cu culturi cerealiere din prima 

grupă după cum urmează:  

a) grâu de toamnă ________ ha, din care afectate ____ha; 

b) orz de toamnă ________ ha, din care afectate ____ha; 

c) rapiță de toamnă ______ha, din care afectate ____ha; 

d) reînsămânțate _____ ha, _________________. 
                                                (se indică tipul culturii) 
 

2. Deține sau prelucrează în fapt suprafețe cu culturi horticole după cum urmează: 

a) pomicole, nucifere, arbuști fructiferi și căpșun, _________________, ___ ha, din care 

pe rod ____ ha;              (se indică tipul plantației) 

b) viticole (soiuri tehnice și pentru masă) ___ ha, din care pe rod ___ ha; 

c) exploatații legumicole, cultivate în câmp deschis, inclusiv mazăre ___ ha.  

 

 

Semnătura:    ___________________ (primarul)  

 

LȘ     __________________ (inginer cadastral)”. 
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2. Solicitanții care au depus cerere de acordare a compensației până la 

intrarea în vigoare a prezentei hotărâri pot ajusta valoarea compensației solicitate 

la cuantumul valoric per cultură, raportat la unitate de suprafață, modificat prin 

prezenta hotărâre. 

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 
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