
 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

H O T Ă R Â R E nr._____ 

din ___________________ 

Chişinău 

 

cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a 

subvenţiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru 

implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării 

managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 
 

          În conformitate cu prevederile art. 8 din Codul funciar nr. 828/1991 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), pct. 2 din Programul de 

îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru 

anii 2021-2025, în vederea realizării obiectivelor strategice de dezvoltare a sectorului 

agroindustrial stipulate în Strategia națională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 

2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 409/2014 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2014, nr. 152, art. 451), cu modificările şi completările ulterioare: 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1.Se aprobă Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvenţiilor în 

avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea 

Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al 

resurselor de sol pentru anii 2021-2025 (se anexează). 
      2.Alocarea anuală a mijloacelor financiare pentru finanţarea proiectelor investiționale de  
îmbunătățiri funciare din Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării 
managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 se vor realiza în 
conformitate cu bugetul planificat în Planul de acţiuni de realizare a acestea. 
     3.În caz de nevalorificare a resurselor financiare planificate pentru finanţarea proiectelor 
investiționale de îmbunătățiri funciare pînă la 1 octombrie a anului în derulare,  acestea vor fi 
utilizate în conformitate cu Regulamentul privind condiţiile, ordinea şi procedura de acordare 
a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.455/2017. 
    4.Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. 
    5.Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 
 

PRIM-MINISTRU                                                     Ion CHICU 

Contrasemnează: 

Ministrul finanţelor                                                 Serghei Pușcuța 

             Ministrul agriculturii, dezvoltării 

              regionale şi mediului                                         Ion Perju 

 

 



 

 

REGULAMENT 

privind condițiile și procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele 

investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de 

îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol 

pentru anii 2021-2025 

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

   1.Prezentul Regulament stabileşte măsurile, condiţiile şi procedurile de acordare a 
subvenţiilor în avans pentru: 

1) activitățile ce țin de  prevenirea și combaterea eroziunii solului (eoliene și hidrice), pe 
terenuri agricole afectate de eroziune de suprafață și în adîncime; 

2) activitățile ce țin de  ameliorarea chimică a solurilor, pe terenuri agricole cu soluri 
salinizate-solonețizate (semihidromorfe și hidromorfe); 

3) activități ce țin de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor terenurilor agricole. 
    2. Prin alocarea mijloacelor financiare din Programul de îmbunătățiri funciare în scopul 

asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 se urmăreşte 

atingerea obiectivelor, stipulate în Planul de acțiuni privind implementarea Programului de 

îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru 

anii 2021-2023, care sunt: 

1) prevenirea și combaterea eroziunii solului (eoliene și hidrice), pe terenuri agricole 

afectate de eroziune de suprafață și în adîncime; 

2) ameliorarea chimică a solurilor, pe terenuri agricole cu soluri salinizate-solonețizate 

(semihidromorfe și hidromorfe); 

3) conservarea şi sporire a fertilităţii solurilor. 

  3. În sensul prezentului Regulament se utilizează noţiunile definite în Legea nr.276/2016 cu 

privire la principiile de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii şi mediului rural, precum şi 

următoarele noţiuni: 

solicitant - persoană juridică sau fizică înregistrată în modul stabilit sau unitate 

administrativ-teritorială de nivelul întîi, care deţine teren în proprietate, posesie sau folosinţă; 

cofinanţare - asigurare din partea solicitantului a surselor proprii (costuri eligibile şi 

neeligibile) necesare realizării proiectelor de dezvoltare rurală şi accesarea subvenţiei în 

avans. Cofinanţarea poate fi asigurată prin: mijloace băneşti proprii, credite bancare, 

împrumuturi, garanţii bancare, credite tehnice, însoţite de garanţii bancare, inclusiv mijloace 

financiare provenite din partea donatorilor; 

cont unic trezorerial - cont de decontare al Ministerului Finanţelor, deschis în sistemul 

de evidenţă contabilă al Băncii Naţionale a Moldovei, ale cărui mijloace pot fi plasate într-un 

cont bancar sau în mai multe considerate ca un tot întreg, şi destinat gestionării mijloacelor 

bugetelor componente ale bugetului public naţional; 

proiect investiţional - un document de bază în care se descrie necesitatea efectuării 

investiţiilor, unde se descriu principalele caracteristici ale proiectului şi previziunea 

financiară a acestuia. 



 

 

subvenţie în avans - sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil acordat în avans din 

mijloacelor financiare pentru finanţarea proiectelor investiționale de  îmbunătățiri funciare 

din Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al 

resurselor de sol pentru anii 2021-2025.  

îmbunătățiri funciare – ansamblu de lucrări tehnice de amenajare și ameliorare, al căror 

efect se menține pe o perioadă lungă în circuitul de utilizare, urmărind să pună în valoare 

solurile neproductive sau să sporească productivitatea unor soluri slab productive; 

protecția solului – sistem de măsuri juridice, organizatorice, economice, tehnologice și 

de altă natură prin care se urmărește utilizarea rațională a solurilor, cu luarea în considerare a 

pretabilităţii acestora, şi evitarea acţiunilor care conduc la deteriorarea şi degradarea 

acestora; 

fertilitatea solului – totalitatea însuşirilor fizice, chimice şi biologice ale solului care 

asigură plantele, pe tot parcursul perioadei de vegetaţie, cu elemente nutritive, apă și aer de 

care au nevoie pentru creșterea și dezvoltarea lor în condițiile satisfacerii și ale celorlalți 

factori de vegetație (factorii de mediu – căldură, lumină etc.);  

degradarea solului – proces pedologic generat de acțiunea factorilor naturali și 

antropici cu impact negativ asupra funcțiilor solului, care conduce la micșorarea fertilității 

acestuia; 

soluri degradate – soluri care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de producție sub 

acțiunea factorilor naturali și antropici. 

perimetru de ameliorare – toate terenurile degradate din cadrul perimetrului delimitat, 

indiferent de titularul dreptului de proprietate, a căror punere în valoare este necesară din 

punctul de vedere al protecţiei solului, al regimului apelor, al îmbunătăţirii condiţiilor de 

mediu şi al diversităţii biologice; 

instituție implementatoare – structură organizațională care este împuternicită să asigure 

implementarea politicilor statului în domeniul îmbunătățirilor funciare, protecției, conservării 

și sporirii fertilităţii solurilor. 

   4.Prevederile prezentului Regulament se aplică pentru proiectele evaluate şi selectate în 
perioada 2021-2023. 

 

Capitolul II 

MĂSURI DE SPRIJIN FINANCIAR ŞI CONDIŢII DE ACORDARE 
A SUBVENŢIILOR ÎN AVANS 

    5.Prevederile prezentului Regulament se extind asupra proiectelor investiționale de 

îmbunătățiri funciare ce cuprind activități întru atingerea obiectivelor Planului de acțiuni 

privind implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării 

managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2023. 

Măsura nr.1. Aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului 

   6.Domeniul de acţiune: Se propune ca sprijinul, subvenţia în avans în cadrul prezentei 



 

 

măsuri să fie acordată pentru cofinanţarea proiectelor investiționale de implementare a 
măsurilor, activităților ce țin de  prevenirea și combaterea eroziunii solului (eoliene și 
hidrice), pe terenuri agricole afectate de eroziune de suprafață și în adîncime, cum ar fi: 

a) Proiecte ce cuprind măsuri, lucrări hidrotehnice și fitoameliorative pe terenurile 
afectate de ravene. 

7.Subvenţia în avans se acordă în următoarele condiţii: 
1) solicitantul este persoană juridică/fizică sau unitate administrativ-teritorială de 

nivelul întîi, care deţine teren în proprietate, posesie sau folosinţă înregistrat în modul stabilit 
în registrele de publicitate, pe care urmează a fi implementat proiectul investițional; 

2) proiectul se implementează într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întîi; 
3) proiectul este avizat pozitiv de o instituţie de cercetări de profil, are un deviz de 

cheltuieli, alte documente confirmative prevăzute de legislaţie; 
4) costul total al proiectului eligibil nu depăşeşte suma de 1000000 de lei; 
5) perioada de implementare a proiectului nu depăşeşte 24 de luni; 
6) contribuţia financiară a solicitantului reprezintă cel puţin 20% din costul total al 

proiectului investițional; 
7) solicitantul aplică cu un singur proiect pentru măsura respectivă pe parcursul 

perioadei de implementare conform prezentului Regulament; 
8) se asigură durabilitatea proiectului subvenţionat pe parcursul a 10 ani după darea în 

exploatare a obiectului; 
9) solicitantul deţine actele permisive necesare pentru efectuarea investiţiei şi respectă 

cerinţele specifice de mediu asociate investiţiei; 
10) la etapa implementării, proiectul investiţional nu constituie obiect de finanţare 

nerambursabilă în cadrul altor programe finanţate din bugetul de stat sau din sursele 
partenerilor de dezvoltare. 
    8.Dosarul de aplicare pentru obţinerea subvenţiilor în avans include următoarele 
documente: 

1) cererea de solicitare a subvenţiei în avans; 
2) proiectul elaborat pentru o perioadă de 5 ani, care să demonstreze fezabilitatea 

proiectului investiţional; 
3) declaraţia pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor şi a documentelor 

prezentate; 
4) declaraţia cu privire la conflictul de interese; 
5) dovada capacităţii de cofinanţare în proporţie de cel puţin 20% din valoarea 

proiectului investiţional (pentru persoane fizice și juridice); 
6) copia avizului la proiectul investițional emis de către o instituție de cercetare de 

profil; 
7) în cazul implicării bunurilor, inclusiv terenuri ce reprezintă proprietate publică copia 

deciziei consiliului local privind: 
a) aprobarea proiectului investiţional; 
b) dovada capacităţii de cofinanţare în proporţie de cel puţin 20% din valoarea 

proiectului investiţional; 
c) împuternicirea primarului sau a persoanei în modul stabilit, pentru a depune cererea 

de proiect investiţional, cu dreptul de a semna contractul de acordare a subvenţiei în avans şi 
alte acte necesare; 

8) documentaţia de proiect şi devizul de cheltuieli elaborat pentru investiţia solicitată; 
9) copia actelor permisive necesare pentru efectuarea investiţiei, obținute în 

conformitate cu prevederile Legii nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţie, Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică şi Legii nr.86/2014 privind 
evaluarea impactului asupra mediului; 
    9.La finalizarea implementării proiectului, solicitantul asigură prezentarea următoarelor 
documente: 

1) copia procesului-verbal de executare a lucrărilor, cu anexarea devizului de cheltuieli 
descifrat pentru materialele utilizate, serviciile de montare şi instalare; 



 

 

2) copia procesului-verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor, precum şi a procesului- 
verbal de recepţie finală, însoţite de decizia/acordul/avizul eliberat de autoritatea competentă 
în domeniul mediului şi resurselor naturale; 

3) actele primare contabile (copiile facturilor fiscale/declaraţiilor vamale, invoice-
urilor) sau alte instrumente de plată admise pe teritoriul Republicii Moldova care nu 
contravin cadrului legal. 

 
Măsura nr.2. Aplicarea măsurilor de ameliorarea a solurilor 

 
   10. Domeniul de acţiune: Se propune ca sprijinul, subvenţia în avans în cadrul prezentei 
măsuri să fie acordată pentru cofinanţarea proiectelor investiționale de implementare a 
măsurilor, activităților ce țin de  ameliorarea chimică a solurilor, pe terenuri agricole cu 
soluri salinizate-solonețizate (semihidromorfe și hidromorfe), cum ar fi: 

a) Proiecte ce conțin măsuri, lucrări de ameliorare a solurilor saraturate (alcalice); 
11. Subvenţia în avans se acordă în următoarele condiţii: 

1)  solicitantul este persoană juridică/fizică sau unitate administrativ-teritorială de 
nivelul întîi, care deţine teren în proprietate, posesie sau folosinţă înregistrat în modul 
stabilit în registrele de publicitate, pe care urmează a fi implementat proiectul 
investițional; 

2) proiectul se implementează într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întîi; 
3) proiectul este avizat pozitiv de o instituţie de cercetări de profil, are un deviz de 

cheltuieli, alte documente confirmative prevăzute de legislaţie; 
4) costul total al proiectului eligibil nu depăşeşte suma de 1000000 de lei; 
5) perioada de implementare a proiectului nu depăşeşte 24 de luni; 
6) contribuţia financiară a solicitantului reprezintă cel puţin 20% din costul total al 

proiectului investițional; 
7) solicitantul aplică cu un singur proiect pentru măsura respectivă pe parcursul 

perioadei de implementare conform prezentului Regulament; 
8) se asigură durabilitatea proiectului subvenţionat pe parcursul a 5 ani după darea în 

exploatare a obiectului; 
9) solicitantul deţine avizele şi autorizaţiile necesare pentru efectuarea investiţiei şi 

respectă cerinţele specifice de mediu asociate investiţiei; 
10) la etapa implementării, proiectul investiţional nu constituie obiect de finanţare 

nerambursabilă în cadrul altor programe finanţate din bugetul de stat sau din sursele 
partenerilor de dezvoltare. 

12. Dosarul de aplicare pentru obţinerea subvenţiilor în avans include următoarele 
documente: 

1) cererea de solicitare a subvenţiei în avans; 
2) proiectul elaborat pentru o perioadă de 5 ani, care să demonstreze fezabilitatea 

proiectului investiţional; 
3) copia avizului la proiectul investițional emis de către o instituție de cercetare de 

profil; 
4) declaraţia pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor şi a documentelor 

prezentate; 
5) declaraţia cu privire la conflictul de interese; 
6) în cazul implicării bunurilor, inclusiv terenuri ce reprezintă proprietate publică, 

copia deciziei consiliului local privind,: 
a) aprobarea proiectului investiţional; 
b) dovada capacităţii de cofinanţare în proporţie de cel puţin 20% din valoarea 

proiectului investiţional; 
c) împuternicirea primarului sau a persoanei responsabile în modul stabilit, pentru a 

depune cererea de proiect investiţional, cu dreptul de a semna contractul de acordare a 
subvenţiei în avans şi alte acte necesare; 

7) documentaţia de proiect şi devizul de cheltuieli elaborat pentru investiţia solicitată; 



 

 

8) copia actelor permisive necesare pentru efectuarea investiţiei, obținute în 
conformitate cu prevederile Legii nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţie, Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică şi Legii nr.86/2014 privind 
evaluarea impactului asupra mediului; 

13. La finalizarea implementării proiectului, solicitantul asigură prezentarea 
următoarelor documente: 

1) copia procesului-verbal de executare a lucrărilor, cu anexarea devizului de cheltuieli 
descifrat pentru materialele utilizate, serviciile de montare şi instalare; 

2) copia procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a procesului- 
verbal de recepţie finală, însoţite de decizia/acordul/avizul eliberat de autoritatea competentă 
în domeniul mediului şi resurselor naturale; 

3) actele primare contabile (copiile facturilor fiscale/declaraţiilor vamale, invoice-
urilor) sau alte instrumente de plată admise pe teritoriul Republicii Moldova; 

 
Măsura nr.3. Aplicarea măsurilor de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor 

14. Domeniul de acţiune: Se propune ca sprijinul, subvenţia în avans în cadrul prezentei 
măsuri să fie acordată pentru cofinanţarea proiectelor investiționale de implementare a 
măsurilor, activităților ce țin de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor terenurilor 
agricole, cum ar fi: 

a) Proiecte ce conțin măsuri, lucrări de  protecţie a solului în cadrul practicilor agricole. 

15. Subvenţia în avans este acordată persoanelor juridice/fizice sau unităților 
administrativ-teritorială de nivelul întîi, care deţin teren în proprietate, posesie sau folosinţă 
înregistrat în modul stabilit în registrele de publicitate, pe care urmează să aplice măsuri  de 
conservare şi sporire a fertilităţii solurilor terenurilor agricole conform proiectului 
investițional. 

16. Subvenţia în avans se acordă în următoarele condiţii: 
1) proiectul se implementează într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întîi; 
2)  proiectul este avizat pozitiv de o instituţie de cercetări de profil, are un deviz de 

cheltuieli, alte documente confirmative prevăzute de legislaţie; 
3) perioada de implementare a proiectului nu depăşeşte 24 de luni; 
4) costul total al proiectului eligibil nu depăşeşte suma de 1000000 de lei; 
5) contribuţia financiară a beneficiarului de subvenţie reprezintă cel puţin 20% din  

costul total al proiectului investițional; 
6) ca urmare a realizării proiectului, beneficiarul se angajează să respecte toate 

standardele naţionale relevante privind protecţia mediului, reglementările ce țin de efectuarea 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor  

7) la momentul depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în avans, beneficiarul nu are 
restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional; 

8) beneficiarul deţine documente ce atestă competenţele profesionale relevante în 
domeniul pentru care solicită sprijin financiar, sau dispune de un contract de colaborare cu 
instituțiile de cercetări de profil, pe perioadă implementării proiectului; 

9) beneficiarul este deţinător legal al bunurilor imobile (terenuri) pentru care se 
realizează investiţia. Pentru bunurile deţinute în folosinţă/comodat, termenul va fi de cel 
puţin 7 ani, calculat începînd cu anul depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în avans; 

10) în cazul proprietăţilor private deţinute, acestea trebuie să fie lipsite de orice obligaţii 
sau garanţii financiare faţă de stat sau terţi, cu excepţia cazului în care datoria reprezintă un 
împrumut destinat exclusiv finanţării investiţiei; 

11) se consideră eligibile pentru sprijin numai costurile (cheltuielile) suportate după 
încheierea contractului de acordare a subvenţiei în avans dintre beneficiar şi Agenţie; 

12) beneficiarul de subvenţii se obligă să asigure menţinerea funcţionalităţii obiectului 
investiţiei şi să păstreze toate evidenţele contabile în decurs de 5 ani de la data dării în 
exploatare a obiectului/sau pe perioada rotației depline a culturilor în asolament, în cazul 



 

 

cînd perioada respectivă este mai mare de 5 ani de la data dării în exploatare a obiectului. 
13) la etapa implementării, proiectul investiţional nu constituie obiect de finanţare 

nerambursabilă în cadrul altor programe finanţate din bugetul de stat sau din sursele 
partenerilor de dezvoltare. 

17. Dosarul de aplicare pentru obţinerea subvenţiilor în avans include următoarele 
documente: 

1) cererea de solicitare a subvenţiei în avans; 
2) planul de afaceri elaborat pentru o perioadă de 5 ani, sau pe perioada rotației depline 

a culturilor în asolament, în cazul cînd perioada respectivă este mai mare de 5 ani de la data 
dării în exploatare a obiectului, care să demonstreze fezabilitatea proiectului investiţional; 

3) declaraţia pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor şi a documentelor 
prezentate; 

4) copia extrasului din Registrul persoanelor juridice, iar în cazul gospodăriilor 
ţărăneşti (de fermieri), copia certificatului de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de 
constituire; 

5) beneficiarul deţine documente ce atestă competenţele profesionale relevante în 
domeniul pentru care solicită sprijin financiar, sau dispune de un contract de colaborare cu 
instituțiile de cercetări de profil, pe perioadă implementării proiectului; 

6) documente justificative care demonstrează disponibilitatea cofinanţării a cel puţin 
20% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investiţional la momentul depunerii 
cererii de solicitare a sprijinului financiar; 

7) copia actelor ce atestă dreptul de proprietate/posesie/folosință a bunurilor imobile 
pentru care se efectuează investiţia. 

18. La finalizarea implementării proiectului, solicitantul asigură prezentarea 
următoarelor documente: 

4) copia procesului-verbal de executare a lucrărilor, cu anexarea devizului de cheltuieli 
descifrat pentru materialele utilizate, serviciile de montare şi instalare; 

5) copia procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a procesului- 
verbal de recepţie finală, însoţite de decizia/acordul/avizul eliberat de autoritatea competentă 
în domeniul mediului şi resurselor naturale; 

6) actele primare contabile (copiile facturilor fiscale/declaraţiilor vamale, invoice-
urilor) sau alte instrumente de plată admise pe teritoriul Republicii Moldova; 

 
Capitolul III 

COSTURILE ŞI BUNURILE NEELIGIBILE 
 

19. Nu sînt eligibile pentru subvenţionare următoarele costuri şi bunuri la solicitarea 
subvenţiei în avans: 

1) achiziţionarea de bunuri de la persoane/întreprinderi afiliate; 
2) achiziţionarea de bunuri second-hand; 
3) taxa pe valoarea adăugată; 
4) comisioanele bancare, costurile garanţiilor bancare şi cheltuielile similare; 
5) costurile de schimb valutar, taxele şi pierderile ocazionate de schimburile valutare; 
6) procurarea de bunuri imobile; 
7) instruirea/şef montaj; 
8) serviciile de transport şi cheltuielile vamale; 
9) achitările efectuate în cadrul operaţiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), al 

operaţiunii de compensare şi al contractelor de cesiune, precum şi prin intermediul 
întreprinderilor înregistrate în zonele off-shore; 

10) operaţiuni de întreţinere curentă, costuri de amortizare şi închiriere; 
11) costuri operaţionale (salarii, obligaţii de asigurare şi cheltuieli de funcţionare); 
12) costuri pentru obţinerea actelor permisive; 
13) costuri pentru elaborarea documentaţiei de proiect de valorificare a investiţiei, de 



 

 

expertiză ecologică, de avize; 
14) costurile (cheltuielile) suportate pînă la încheierea contractului de acordare a 

subvenţiei în avans dintre beneficiar şi Agenţie. 

Capitolul IV 

CONDIŢII FINANCIARE 

20. Subvenţia în avans se acordă în baza contractului de acordare a subvenţiei în avans, 
semnat între Agenţie şi beneficiar, după aprobarea proiectului de către Comisia de evaluare şi 
selectare (în continuare - Comisie), în două tranşe. Valoarea subvenţiei constituie 80% din 
valoarea proiectului eligibil - pentru măsurile nr.1, nr.2 şi nr.3. 

21. Furnizorii/producătorii de bunuri şi/sau servicii eligibile în cadrul proiectului trebuie 
să fie înregistraţi în activitatea de prestare/producere/comercializare a acestora. 

22. Beneficiarii selectaţi pentru semnarea contractului de acordare a subvenţiei în avans au 
obligativitatea să achiziţioneze utilaje, echipamente şi materiale de construcţie în condiţii de 
piaţă, în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, respectiv să întocmească un 
dosar de achiziţie care să cuprindă: minimum trei cereri de ofertă şi dovada transmiterii 
acestora, ofertele primite, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii şi, după caz, 
documentul din care să rezulte autorizarea activităţii de producţie/servicii/comerţ a 
furnizorului. 

23. Subvenţia în avans se transferă în contul unic trezorerial la momentul semnării 
contractului de acordare a subvenţiei în avans. Subvenţia finală se efectuează la momentul 
finalizării investiţiei şi dării în exploatare a obiectului pentru investiţiile prevăzute la pct.55. 

24. Se interzic decontările efectuate de către beneficiar pentru alte bunuri, lucrări sau 
servicii decît cele acceptate în cadrul proiectului investiţional, inclusiv efectuarea lucrărilor 
pînă la semnarea contractului de finanţare cu Agenţia. 

Capitolul V 

PROCESUL DE RECEPŢIONARE, EVALUARE ŞI ACORDARE A 

SUBVENŢIILOR ÎN AVANS 

Secţiunea 1 

Procedura de anunţare a apelului de depunere a cererilor 

25. Depunerea dosarelor de solicitare a subvenţiei în avans are loc în cadrul apelurilor 
anunţate de către instituția implementatoare, în baza ordinului directorului general. 

26. Ordinul privind apelul de depunere a dosarelor include: măsuri care fac obiectul 
apelului, termenul-limită pentru depunerea dosarelor şi alte cerinţe. 

27. Perioada de aplicare în baza fiecărui apel de depunere a dosarelor nu poate fi mai mică 
de 60 de zile lucrătoare. 

28. Ordinul privind apelul de depunere a dosarelor este publicat pe paginile web ale 
instituției implementatoare, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului şi 
Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură. 

Secţiunea a 2-a 

Procedura de depunere a dosarelor de solicitare 

a subvenţiei în avans 

29. Dosarul de solicitare a subvenţiei în avans este depus de către solicitant, conform 



 

 

prezentului Regulament) la secţia/serviciul teritorial(ă) a(l) Agenţiei din aria în care 
solicitantul îşi are sediul juridic şi în care va efectua investiţia. 

30. Dosarul de solicitare a subvenţiei în avans include cererea de solicitare a subvenţiei în 
avans, proiectul/planul de afaceri şi documentele aferente măsurilor pentru care se planifică a 
fi efectuată investiţia. Dosarul se înregistrează sigilat, şnuruit şi paginat, pentru a nu permite 
separarea/înlocuirea documentelor. Fiecare pagină conţine semnătura şi ştampila 
secţiei/serviciului teritorial(e) a(l) Agenţiei, iar documentele prezentate în copii sînt 
contrapuse cu originalul, fiindu-le aplicată ştampila „conform originalului”. 

31. La depunerea dosarului de solicitare a subvenţiei în avans, solicitantul primeşte 
confirmarea care atestă recepţionarea dosarului de către secţia/serviciul teritorial(ă) a(l) 
Agenţiei. 

32. In termen de 10 zile lucrătoare de la data recepţionării dosarelor, secţiile/serviciile 
teritoriale ale Agenţiei asigură examinarea dosarelor depuse conform următoarelor etape: 

1) controlul administrativ al dosarului, care include verificarea completitudinii şi 
veridicităţii datelor prezentate, prin contrapunere cu bazele de date la care Agenţia are acces; 

2) verificarea fizică, cu deplasarea angajatului secţiei/serviciului teritorial(e) la locul 
unde va fi efectuată investiţia, pentru a confirma datele din dosar. 

33. Dacă în timpul examinării dosarului se constată abateri ce conduc la imposibilitatea 
examinării preliminare a cererii de solicitare a subvenţiei în avans, reprezentantul 
secţiei/serviciului teritorial(e) întocmeşte o notificare, care se aduce la cunoştinţa 
solicitantului prin adresa poştală şi prin adresa electronică, în termen de cel mult 10 zile 
lucrătoare de la data depunerii dosarului, în care se indică motivele pentru care cererea 
respectivă nu poate fi supusă examinării. Solicitantul, va avea la dispoziţie 10 zile lucrătoare 
pentru a se conforma. 

34. In cazul în care solicitantul nu se conformează cerinţelor din notificare în termenele 
stabilite, reprezentantul secţiei/serviciului teritorial(e) întocmeşte un proces-verbal de 
constatare a iregularităţilor conform modelului aprobat prin ordin al directorului Agenţiei. 
Solicitantul este informat despre decizia respectivă, prin scrisoare recomandată, în termen de 
cel mult 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal. 

35. Solicitantul poate depune o cerere nouă în cadrul apelului următor în cazul în care nu a 
întrunit condiţiile necesare/a fost declarat neeligibil în cadrul apelului precedent. 

36. Procedura detaliată de verificare preliminară a dosarelor este descrisă în manualele de 
proceduri aprobate de Agenţie. 

37. In termen de 20 de zile lucrătoare de la data încheierii apelului de depunere a 
dosarelor, secţiile/serviciile teritoriale ale Agenţiei transmit dosarele subdiviziunii 
responsabile de administrarea şi aprobarea proiectelor a Agenţiei, în baza unui act de 
predare-primire, al cărui model este aprobat prin ordin al directorului Agenţiei. 

38. Modelul cererii de solicitare a subvenţiei în avans, al proiectului/planului de afaceri, al 
declaraţiei pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor şi a documentelor 
prezentate şi al declaraţiei cu privire la conflictul de interese se aprobă prin ordin al 
ministrului agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului. 

Secţiunea a 3-a 
Procedura de evaluare preliminară a proiectelor 

39. În termen de 20 de zile lucrătoare, subdiviziunea responsabilă de administrarea şi 
aprobarea proiectelor din cadrul Agenţiei efectuează un control administrativ, care presupune 
verificarea corectitudinii şi completitudinii datelor din dosarele fizice în comparaţie cu baza 
de date a Agenţiei, cu emiterea unui aviz (pozitiv/negativ) privind evaluarea preliminară a 
dosarului de solicitare a subvenţiei în avans. 

40. În cazul necesităţii stabilirii unor concretizări, excluderii unor inexactităţi, pot fi 
solicitate informaţii suplimentare prin emiterea unei notificări, în care se specifică informaţia 
ce urmează a fi prezentată. Solicitantul este obligat să se conformeze notificării şi să prezinte 
documentele solicitate în termen de 10 zile lucrătoare. Neconformarea la solicitările înaintate 
de Agenţie duce la imposibilitatea examinării dosarului şi declararea acestuia ca fiind 



 

 

neeligibil. 
41. Subdiviziunea responsabilă de administrarea şi aprobarea proiectelor din cadrul 

Agenţiei transmite Comisiei, în baza unui proces-verbal, dosarele evaluate preliminar cu 
avize pozitive pentru evaluare finală. 

Secţiunea a 4-a 

Procedura de evaluare a proiectelor 

42. Evaluarea şi selectarea finală a proiectelor investiţionale care îndeplinesc criteriile de 

eligibilitate şi au fost evaluate pozitiv la evaluarea preliminară de către Agenţie se realizează, 

în termen de 10 zile lucrătoare, de către Comisie, formată din şapte membri - doi 

reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, un reprezentant 

- al Ministerului Economiei şi Infrastructurii,  doi reprezentanţi ai instituției 

implementatoare, un reprezentant al Agenţiei de Intervenții și plăți în Agricultură şi un 

reprezentant ai I.P. Institutul de Pedologie, Agrochimie și Pedologie a Solului ”N. Dimo”. 

Suplimentar, în procesul de evaluare vor fi atraşi reprezentanţi ai instituțiilor de cercetări de 

profil, în funcţie de specificul investiţiilor. 
43. Componenţa nominală a Comisiei, precum şi regulamentul de funcţionare a Comisiei 

se aprobă de către instituția implementatoare. 
44. Dosarele de acordare a subvenţiei în avans se supun evaluării de către Comisie din 

punctul de vedere al atingerii indicatorilor de performanţă, conform obiectivelor proiectului 
investiţional, prin atribuirea punctajului (minimum 70 de puncte şi maximum 155 de puncte). 

45. Selectarea proiectelor se efectuează în ordinea descrescătoare a punctajului de evaluare 
în cadrul mijloacelor financiare disponibile şi în conformitate cu criteriile stabilite în anexele 
nr.1  

46. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se efectuează în ordinea 
următoarelor priorităţi: 

1) dimensiunea perimetrului de ameliorare cuprins de proiect; 
2) tipul de degradare a solului;  
3) numărul beneficiarilor în urma implementării proiectului; 
4) termenul redus de implementare a proiectului; 
5) capacitatea de cofinanţare a proiectului; 
6) deţinerea proiectului de organizare a teritoriului elaborat și aprobat conform 

prevederilor art. 13 al Codului funciar nr. 828/1991 
47. În urma evaluării proiectelor, Comisia consemnează rezultatele evaluării într-un 

proces-verbal, elaborat şi semnat în termen de 5 zile lucrătoare de la data organizării 
procesului de selectare a proiectelor eligibile pentru finanţare. 

48. După evaluarea de către Comisie, dosarele selectate în ordine descrescătoare, în 
limitele fondului disponibil, se transmit Agenţiei pentru încheierea contractului de acordare a 
subvenţiilor în avans şi monitorizarea implementării proiectelor. 

49. Dosarele care au acumulat minimum 70 de puncte, dar nu pot fi autorizate din lipsa 
mijloacelor financiare vor fi reevaluate la următorul apel în baza aceloraşi reguli ca 
proiectele prezentate pentru prima dată. 

50. Deciziile Comisiei pot fi contestate în condiţiile stabilite de Codul administrativ al 
Republicii Moldova nr.116/2018. 

Secţiunea a 5-a 

Procedura de încheiere a contractului 

de acordare a subvenţiei în avans 



 

 

51. În termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării referitoare la selectarea 
dosarului de finanţare în condiţiile prezentului Regulament, solicitantul trebuie să asigure 
prezentarea documentelor confirmative privind capacitatea de cofinanţare, ulterior fiind 
invitat să semneze contractul de acordare a subvenţiei în avans. Contractul se semnează între 
Agenţie şi beneficiar. 

52. Drept documente confirmative care dovedesc capacitatea de cofinanţare în proporţie de 
cel puţin 20% din valoarea costurilor eligibile pot servi: 

1) copii ale contractelor de credit, împrumut încheiate cu instituţii bancare şi organizaţii 
de creditare nebancară; 

2) documente confirmative acceptabile (certificate bancare privind existenţa resurselor 
financiare proprii, depozite scadente înainte de lansarea proiectului investiţional, credite 
tehnice oferite de antreprenori, însoţite de garanţii bancare, extrase din cont care dovedesc 
suma disponibilă finanţării); 

3) decizia consiliului local privind disponibilitatea mijloacelor financiare din bugetul 
local pentru implementarea proiectului investiţional. 

53. Confirmarea capacităţii de cofinanţare serveşte drept bază pentru semnarea 
contractului de acordare a subvenţiei în avans. Neprezentarea documentelor ce confirmă 
capacitatea de cofinanţare indicată în pct.52 în termenele stabilite de prezentul Regulament 
constituie temei de respingere a cererii de solicitare a subvenţiei în avans de către Comisie, în 
baza notificării prezentate de Agenţie. 

54. Modelul contractului de acordare a subvenţiei în avans se aprobă prin ordin al 
directorului general ai instituției implementatoare şi conţine, în mod obligatoriu, clauze cu 
privire la: 

1) obiectul şi valoarea investiţiei; 
2) plăţi şi asigurarea cofinanţării; 
3) suma sprijinului acordat şi condiţiile de debursare a tranşelor; 
4) data-limită de implementare a proiectului; 
5) obligaţiile beneficiarului, inclusiv de a menţine funcţionalitatea infrastructurii şi de a 

evita orice modificare substanţială care afectează condiţiile infrastructurii, ceea ce poate duce 
la subminarea obiectivelor sale iniţiale, în conformitate cu termenele specificate în prezentul 
Regulament. În cazul modificării proiectului/planului de afaceri, solicitantul va informa în 
scris despre modificările operate Agenţia, care va transmite dosarul spre reexaminare în 
cadrul Comisiei; 

6) dreptul Agenţiei de a monitoriza respectarea prevederilor contractuale de către 
beneficiar; 

7) răspunderea pentru încălcarea condiţiilor contractuale, inclusiv cazurile de scutire de 
răspundere (forţă majoră). 

Secţiunea a 6-a 

Procedura de autorizare a subvenţiei 

55. Procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru măsurile de sprijin financiar 
efectuează în modul următor: 

1) I tranşă, în mărime de 70% din valoarea subvenţiei aprobate de Comisie, este oferită 
beneficiarului în baza cererii de debursare, după semnarea cu Agenţia a contractului de 
acordare a subvenţiei în avans. Această plată se efectuează după prezentarea documentelor 
confirmative ce dovedesc deschiderea şi transferarea mijloacelor financiare, contribuţie 
proprie, în contul unic trezorerial, în proporţie de cel puţin 20% din valoarea proiectului 
investiţional; 

2) a II-a tranşă, în mărime de 30% din valoarea subvenţiei aprobate de Comisie, este 
oferită beneficiarului în baza cererii de debursare. Temei pentru debursare constituie 
confirmarea cheltuielilor în valoare de 100% din valoarea proiectului investițional, însoţite 
de documente financiare: actele primare contabile (copiile facturilor/declaraţiilor vamale, 



 

 

invoice-urilor), ordinele de plată, devizul de cheltuieli al lucrărilor efectuate, precum şi actul 
de verificare în teren al Agenţiei, în care se confirmă cheltuielile suportate de către beneficiar 
şi stadiul operaţional al proiectului. În cazul în care, în urma achiziţiilor, suma investiţiilor 
este mai mică decît cea estimată la momentul încheierii contractului de acordare a subvenţiei 
în avans, tranşa finală constituie diferenţa dintre suma totală a subvenţiei şi tranşele achitate 
anterior. Beneficiarul de subvenţii este obligat ca după finalizarea proiectului să prezinte 
documentaţia financiară necesară: actele primare contabile (copiile facturilor/declaraţiilor 
vamale, invoice-urilor), ordinele de plată, devizul de cheltuieli al lucrărilor efectuate, copia 
procesului-verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor, precum şi a procesului-verbal de 
recepţie finală, însoţite de acordul de mediu sau de avizul expertizei ecologice de stat, 
eliberat în modul stabilit, documentaţia de proiect şi devizul de cheltuieli. 

56. Durata de implementare a proiectului investiţional constituie maximum 24 de luni de 
la data semnării contractului de acordare a subvenţiei în avans. Termenul de valabilitate a 
contractului de acordare a subvenţiei în avans se stabileşte în contract, în funcţie de domeniul 
în care se realizează investiţia şi perioada de monitorizare postachitare specifică fiecărei 
submăsuri de sprijin. 

57. Beneficiarul de subvenţii este obligat să implementeze proiectul investiţional în strictă 
conformitate cu termenele stabilite în contractul de acordare a subvenţiei în avans. În cazul în 
care termenul este depăşit din motive ce nu ţin de voinţa beneficiarului, acesta este obligat să 
anunţe Agenţia printr-o scrisoare, în care să fie consemnate cauzele care au condus la 
nerespectarea termenului. Totodată, beneficiarul este obligat să prezinte trimestrial un raport 
de progres, în care să consemneze progresul înregistrat în implementarea proiectului 
investiţional. 

58. Refuzul acordării subvenţiei sau diminuarea sumei acesteia poate fi contestat(ă) în 
condiţiile stabilite de Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018. 

Secţiunea a 7-a 

Procedura de verificare pe teren 

59. Pe parcursul perioadei de implementare, Agenţia efectuează vizite în teren pentru a 
monitoriza progresul înregistrat la realizarea proiectului de către beneficiar. 

60. În procesul de verificare pe teren a obiectului investiţional, la necesitate, Agenţia poate 
atrage în activitatea grupului de lucru şi alţi experţi, care vor presta servicii gratuite. 

61. Beneficiarii de subvenţii sînt obligaţi să prezinte Agenţiei, în termen de 5 zile 
lucrătoare, informaţiile şi documentele referitoare la obiectul investiţiei pentru care a fost 
acordată subvenţia, solicitate în cadrul verificărilor. 

62. Temei pentru iniţierea procesului de rambursare a subvenţiei în avans acordate şi 
rezoluţia contractului de acordare a subvenţiei în avans constituie: 

1) retragerea sau anularea deciziei Comisiei privind selectarea proiectului investiţional; 
2) utilizarea subvenţiei în avans în alte scopuri decît cele pentru care a fost acordată; 
3) modificarea proiectului/planului de afaceri fără notificarea şi acordul prealabil al 

Agenţiei; 
4) refuzul de a prezenta informaţiile sau documentele solicitate de Agenţie în cadrul 

verificărilor pe teren. 
63. Activităţile de monitorizare postachitare a subvenţiilor în avans sînt efectuate în 

corespundere cu procedurile şi principiile aplicabile pentru toţi beneficiarii de subvenţii din 
Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, conform manualelor de 
proceduri aprobate prin ordin al directorului Agenţiei. Termenul de monitorizare postachitare 
a proiectelor finanţate conform prevederilor prezentului Regulament constituie 5 ani de la 
finalizarea implementării proiectului şi punerea în funcţiune a acestuia. 

64. După finalizarea obiectului investiţional, beneficiarul de subvenţii este obligat să 
aplice şi să întreţină materialele de vizibilitate aplicate pe obiect conform modelelor şi 
schiţelor aprobate de Agenţie. 



 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 

la Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare 

a subvenţiilor în avans pentru proiectele investiționale de 

îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de 

îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului 
durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 

 

 
CRITERIILE 

de evaluare a proiectelor 
 

Nr. 

crt. 

Criteriul de evaluare Punctajul 

atribuit 

% Scor 

obținut 

1. Suprafața perimetrul de ameliorare cu terenuri cu soluri degradate din, ha 30 20  

           pînă la 100 ha 10   

          de la 100 - 500 ha  20   

          mai mult de 500 ha 30   

2.  Natura degradării solurilor terenurilor din perimetrul de ameliorare 30 20  

        Terenuri cu soluri afectate de eroziune de suprafață foarte puternică și excesivă 30   

        Terenuri cu soluri cu eroziune în adîncime ( ravene) 30   

        Terenuri afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi curgeri noroioase 30   

        Terenuri cu soluri compactate 5   

        Terenuri cu exces permanent de umiditate 30   

        Terenuri soloneţizate şi sărăturate  30   

        Terenuri cu substanţe chimice, petroliere sau noxe 5   

        Terenuri ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere 5   

        Terenuri cu soluri distrunse prin lucrări de excavaţii (cariere) 
5   

        Terenuri neproductive, dacă acestea nu se constituie ca habitate naturale 5   

        Terenuri cu soluri și biocenoze afectate și distruse (degradate biologic) 5   

        Terenuri cu soluri dehumificate, solurilor arabile neerodate 5   

        Terenuri cu soluri degradate ca rezultat al irigării intensive 5   



 

 

        Oricare dintre terenurile prevăzute la pct. 8 subpct. 1)-12), care au fost ameliorate prin 

plantaţii silvice şi  

        de pe care vegetaţia a fost înlăturată 

5   

        Alte degradări 5   

3. Capacitatea de cofinanţare a proiectului de către beneficiar 30 20  

       De la 20 pînă la 30 % 10   

       de la 30 pînă la 50 % 20   

       mai mult de  50 % 30   

4 Numărul beneficiarilor în urma implementării proiectului: 10 5  

Mai mult de 500 de beneficiari 10   

Pînă la 500 de beneficiari 5   

 Localizarea proiectului: 15 10  

Sat/comună 15   

Oraş  10   

5 Termenul de implementare a proiectului: 15 10  

Pînă la 12 luni 15   

12-18 luni 10   

18-24 de luni 5   

6 Valoarea totală a proiectului: 15 10  

 mai mult 750 mii lei 15   

750 mii lei - 500 mii lei 10   

pînă la 500 mii lei 5   

7. Existența proiectului de organizare a teritoriului elaborat și aprobat conform prevederilor art. 

13 al Codului funciar nr. 828/1991 10 

5  

Dispune de proiect  10   

Nu dispune de proiect  5   

 Punctajul total maxim 155 100  

 Punctajul minim necesar 70   

 

 



Notă informativă 

 la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului  

privind condițiile și procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru 

proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de 

îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol 

pentru anii 2021-2025 

 
 

1. Autorul proiectului 

    Prezentul proiect de hotărîre a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite        

    În prezent conform Hotărîrii Guvernului nr. 382/2010 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, structurii şi 

efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, ARFC este autoritatea administrativă 

responsabilă de implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solului pentru 

anii 2011-2020. 

    Prin urmare, pînă în anul 2017, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru prin intermediul Î.S. 

„Protecția Solului și Înbunătățiri Funciare” a executat lucrări de realizare a obiectivelor din 

Program. Totodată, conform recomandării Curții de Conturi și în vederea eficientizării 

procedurilor de organizare și realizare a executării activităților de îmbunătățiri funciare, 

protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor, prin Hotărîrea Guvernului nr. 691/2018 a 

fost aprobat Regulamentul privind condițiile și procedurile de realizare a activităților de 

îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor. 

     În prezent, conform condițiilor stabilite în hotărîrea nominalizată ARFC acumulează și 

sistematizează dosarele de la autoritățile publice locale, ce țin de stabilirea perimetrelor de 

ameliorare şi le pune la dispoziţia Comisiei constituite prin ordinul ministrului agriculturii, 

dezvoltării regionale și mediului. 

     Criteriile principale de prioritizare a obiectelor sînt forma și intensitatea procesului de 

degradare a solului, precum şi suprafaţa de teren afectată.  Comisia, în limitele bugetului 

alocat, decide asupra includerii obiectelor pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri 

funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor în Lista obiectelor şi mijloacelor 

financiare necesare în scopul realizării Planului de acţiuni (…) pentru anii 2017-2020. 

     Selectarea operatorilor economici care urmau să efectueze lucrări de îmbunătățiri funciare, 

protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor urma a fi realizată prin intermediul 

procedurilor de achiziții conform prevederilor Legii nr. 131 din 3/2015 privind achiziţiile 

publice.   

     Astfel, necesitatea aprobării mecanismului şi procedurii privind realizarea executării 

activităților de îmbunătăţiri funciare, este că la finele anului 2020 expiră Programul de 

conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2017-2020. 

     Prin urmare Ministerul a elaborat un nou Program de îmbunătățiri funciare în scopul 

asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 și Planul de 

acțiuni de realizare a acestea pe perioada 2021-2023. 



     Totodată, țînînd cont că Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării 

managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2023, are o nouă abordare de 

implementare a proiectelor de îmbunătățiri funciare și majoritatea indicatorilor stabiliți în 

Planul de acțiuni (…) pentru anii 2021-2023 urmează a fi realizați prin intermediul proiectului 

IFAD, se propune ca celelalte acțiuni să fie stimulate prin intermediul AIPA cu acordarea 

subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare. Prin urmare,  a 

apărut necesitatea aprobării unui nou mecanism şi proceduri privind realizarea executării 

activităților de îmbunătăţiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare 

în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, cu 

suportul financiar de la bugetul de stat. 

3.Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene         

          Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire aprobarea Regulamentului privind condițiile și 

procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri 

funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării 

managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, instituie cadrul juridic al 

Republicii Moldova în domeniul funciar și nu contravine principiilor de funcționare a pieții 

interne a Uniunii Europene și nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia 

Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

     Proiectul respectiv stabileşte măsurile, condiţiile şi procedurile de acordare a subvenţiilor 

în avans pentru: 

1) activitățile ce țin de  prevenirea și combaterea eroziunii solului (eoliene și hidrice), pe 

terenuri agricole afectate de eroziune de suprafață și în adîncime; 

2) activitățile ce țin de  ameliorarea chimică a solurilor, pe terenuri agricole cu soluri 

salinizate-solonețizate (semihidromorfe și hidromorfe); 

3) activități ce țin de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor terenurilor agricole 

      Alocarea anuală a mijloacelor financiare pentru finanţarea proiectelor investiționale de  

îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul 

asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, se vor realiza în 

conformitate cu procedurile descrise în regulamentul nominalizat și cu bugetul planificat în 

Planul de acţiuni de realizare a acestea prin intermediul Agenției de Intervenții și Plăți în 

Agricultură. 

       Proiectul actului normativ prevede subvenționarea în avans a trei noi măsuri de sprijin pe 

segmentul managementului durabil al resurselor de sol din cadrul Programului de îmbunătățiri 

funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-

2025: 

1. Aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului; 

2. Aplicarea măsurilor de ameliorarea a solurilor 

 3.  Aplicarea măsurilor de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor. 

    Pentru măsurile menționate, alocația financiară anuală din Program…va constitui 10 

milioane de lei, în conformitate cu sursele alocate Fondului în Legea bugetului de stat pentru 

anul corespunzător. 

       În cadrul măsurii 1 și 2, solicitantul este persoană juridică/fizică sau unitate administrativ-

teritorială de nivelul întîi, care deţine teren în proprietate, posesie sau folosinţă înregistrat în 



modul stabilit în registrele de publicitate, și urmează să implementeze proiectul într-o unitate 

administrativ-teritorială de nivelul întîi.  

       Solicitantul urmează să dispună de un proiect avizat pozitiv de o instituţie de cercetări de 

profil, un deviz de cheltuieli, alte documente confirmative prevăzute de legislaţie, costul total 

al proiectului eligibil nu depăşeşte suma de 1000000 de lei, perioada de implementare a 

proiectului nu depăşeşte 24 de luni, contribuţia financiară a solicitantului reprezintă cel puţin 

20 % din costul total al proiectului eligibil, solicitantul aplică cu un singur proiect pentru 

măsura respectivă pe parcursul perioadei de implementare conform prezentului Regulament; 

      În cadrul măsurii 3, beneficiarul este persoană juridică/fizică sau unitate administrativ-

teritorială de nivelul întîi, care deţine teren în proprietate, posesie sau folosinţă înregistrat în 

modul stabilit în registrele de publicitate, și urmează să implementeze proiectul într-o unitate 

administrativ-teritorială de nivelul întîi  

       Solicitantul urmează să dispună de un proiect avizat pozitiv de o instituţie de cercetări de 

profil, un deviz de cheltuieli, alte documente confirmative prevăzute de legislaţie, costul total 

al proiectului eligibil nu depăşeşte suma de 1000000 de lei, perioada de implementare a 

proiectului nu depăşeşte 24 de luni, contribuţia financiară a solicitantului reprezintă cel puţin 

20 % din costul total al proiectului eligibil, solicitantul aplică cu un singur proiect pentru 

măsura respectivă pe parcursul perioadei de implementare conform prezentului Regulament și 

deţine documente ce atestă competenţele profesionale relevante în domeniul pentru care 

solicită sprijin financiar, sau dispune de un contract de colaborare cu instituțiile de cercetări de 

profil, pe perioadă implementării proiectului 

     Documentele obligatorii, precum și condițiile de acordare a subvenției în avans pentru 

măsurile 1-3, sunt prevăzute în proiectul de Regulamentului. 

     Sprijinul financiar acordat din Program… pentru proiectele investiționale prevăzute în 

cadrul măsurilor de îmbunătățiri funciare se va acorda în două tranșe (subvenția în avans și 

finală), conform cap. V, sec,6-a din Regulament. 

     Solicitanții de subvenții vor depune dosarele pentru obținerea sprijinului financiar în cadrul 

apelurilor anunțate de către instituția implementatoare, în baza ordinului conducătorului 

instituției. Totodată, procesul de acordare și implementare a subvențiilor în avans sunt 

stipulate în cap. V din proiectul hotărîrii de Guvern. 

     Proiectele eligibile, sistematizate de AIPA vor fi evaluate de către o Comisie de evaluare, 

instituită prin ordinul conducătorului instituției implementatoare,  din punct de vedere al 

atingerii indicatorilor de performanţă, conform obiectivelor proiectului investiţional, prin 

atribuirea punctajului (minimum 70 de puncte şi maximum 155 de puncte) conform  criteriile 

stabilite în anexele nr.1 la Regulament. 

     În eventualitatea în care, solicitantul de subvenții nu a întrunit condițiile de eligibilitate 

necesare în cadrul apelului de depunere a cererilor enunțate de către instituția 

implementatoare, acesta poate depune o cerere nouă în cadrul apelului următor.  

5. Fundamentarea economico-financiară  

Se propune ca acțiunile stabilite la Obiectivul nr. 2  Aplicarea măsurilor pentru prevenirea și 

combaterea eroziunii solului, Obiectiv specific nr. 2.2. Eroziunea de adîncime, Obiectiv nr. 3 

Aplicarea măsurilor de ameliorare a  solurilor, Obiectiv specific nr. 3.1. Măsuri de ameliorare 

chimică  și Obiectivul nr. 4 Aplicarea măsurilor de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor 

planificate în proiectul Planul de acțiuni (…) pentru anii 2021-2023, să fie stimulate conform 

condițiilor stabilite în Regulamentul dat, din bugetul de stat prin intermediul Agenției 



Intervenții și Plăți în Agricultură, cu acordarea mijloacelor financiare în avans pentru 

proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare, iar linia bugetară de program (în prezent 

denumită „Valorificarea terenurilor noi si sporirea fertilitatii solurilor gestionată de ARFC 

circa 10,0 mil lei/anual) să fie planificată în CBTM pentru Agenția Intervenții și Plăți în 

Agricultură în scopul asigurării implementării Obiectivelor menționate. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

    În rezultatul aprobării actului normativ propus, nu va fi necesar abrogarea sau modificarea 

altor acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

    În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, anunțul privind inițierea consultărilor publice asupra elaborării proiectului hotărîrii 

Guvernului privind condițiile și procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru 

proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de 

îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru 

anii 2021-2025, proiectul, nota informativă, au fost plasate pe pagina web oficială a 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului www.madrm.gov.md. 

compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte în discuție.      

8. Constatările expertizei anticorupție 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

    Nu este necesară. 

10. Constatările expertizei juridice 

 

11. Constatările altor expertize 

    Proiectul a fost examinat în cadrul grupului de lucru al comisiei de stat pentru 

reglementarea activității de întreprinzător (se anexează).         

    Proiectul Regulamentului a fost examinat și discutat în cadrul grupului de lucru (ședința din 

24.08.2020), unde au participat reprezentanți ai Academiei de Știință a Solului, IP „IPAPS N. 

DIMO”, Universității Agrare de Stat din Moldova, Universității de Stat, Î.S. „Institutului de 

Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, Agenției „Moldsilva”, Agenției Intervenții și Plăți 

în Agricultură, Agenției de Mediu, Agenției „Apele Moldovei”, Societății Naționale a 

Moldovei de Știință a Solului etc. 
 

 

 

Ministru                                   Ion PERJU
 

 

 

 

 

 



   

 

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII  MOLDOVA 

GRUPUL DE LUCRU  

AL COMISIEI DE STAT PENTRU REGLEMENTAREA  

ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR 
 

 

  

 

Nr. 38-02-8594 
 

Chişinău 
 

   21 septembrie 2020 

 

Casa Guvernului, of. 625 

MD-2033, Chișinău, 

Republica Moldova  

 

 

Telefon:  373 22 250 442 

 

 

E-mail: secretariat.gl.air@gov.md   
 

 

Ministerul Agriculturii,  

Dezvoltării Regionale și Mediului 

 
Ref.: adresa nr.26-05/3888 din 01.09.2020 

 

 

În temeiul art.19 alin.(2) lit. b) din Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de 

bază de reglementare a activității de întreprinzător, pct. 29 subpct.2) și pct.34 subpct.2) 

lit. b) ale Regulamentului Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea 

activității de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1429/2008, Grupul de 

lucru, în cadrul ședinței din 15 septembrie anul în curs, a examinat și a susținut analiza 

impactului de reglementare la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la  

aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în 

avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea 

Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al 

resurselor de sol pentru anii 2021-2025, cu condiția luării în considerare a obiecțiilor 

și recomandărilor expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și 

ale membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de 

întreprinzător.  

Extrasul din Procesul-verbal nr.31 al ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător din 15 septembrie 2020 se anexează.    

 

 

Secretar general adjunct al Guvernului,  

Președinte al Grupului de lucru al  

Comisiei de stat pentru reglementarea  

activității de întreprinzător         Roman CAZAN 
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EXTRAS 

din PROCESUL-VERBAL nr.31 

al ședinței Grupului de lucru  

al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător 

(Ședință prin corespondență) 

 

15 septembrie  2020 

 

Au participat :  

 

Membrii Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător: 

 

 

Vladislav Caminschi  -  director executiv al Confederației Naționale a Patronatului din 

Republica Moldova, vicepreședintele Grupului de lucru 
 

Eugen Dațco  -  director executiv al Uniunii Transportatorilor și Drumarilor din 

Republica Moldova 
 

Marina Bzovîi -  director executiv al Asociației Naționale a Companiilor din 

Domeniul TIC 
 

Ana Groza -  director executiv al Asociației Investitorilor Străini (FIA) 
 

Carolina Linte -  director executiv al Asociației Patronale Asociația Națională a 

Producătorilor de Lapte și Produse Lactate „Lapte” 
 

Alexandra Popa -  Asociația Businessului European din Moldova (EBA) 
 

Elena Bejenaru  -  director executiv al Federației Patronale a Constructorilor, 

Drumarilor și a Producătorilor Materialelor de Construcție 

„CONDRUMAT” 
 

Victor Baciu 

 

-  consultant de politici, Asociația Patronală „Camera de Comerț 

Americană din Moldova” 
 

Valentina Chiper -  Șef al Secției reglementarea mediului de afaceri și întreprinderi 

mici și mijlocii, Direcția politici economice și mediul de 

afaceri, Ministerul Economiei și Infrastructurii 
 

Roman Gapeev -  șef al Serviciului transport feroviar, Direcția transport, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 
 

Alexandru Leonte  -  consultant principal în Direcția urbanism, construcții și 

locuințe, Ministerul Economiei și Infrastructurii 
 

Vitalie Dragan  

 

-  șef al Direcției politici în domeniul medicină veterinară și 

siguranța alimentelor de origine animalieră, Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
 

Victoria Ciorbă -  consultant principal în Direcția avizarea acte normative, 

Ministerul Justiției 
 

Alexandru Tocarjevschi  -  șef al Direcției politici în domeniul ordinii și securității publice, 

Ministerul Afacerilor Interne 
 

Svetlana Nunu -  consultant principal în Direcția acte guvernamentale, 

Cancelaria de Stat, secretarul Grupului de lucru 

 

 

 

 

 

 



Responsabili din cadrul autorităților publice centrale:  

 

Ana Miron  -  Ministerul Economiei și Infrastructurii, Serviciul transport 

aerian 
 

Lilia Dumitraș -  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Direcția politici și programe de dezvoltare rurală 
 

Victoria Jacot -  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Direcția politici de prevenire a poluării și evaluării de 

mediu, Secția politici de aer și schimbări climatice 
 

Angela Dogotari -  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Serviciul politici în domeniul fondului funciar și 

îmbunătățiri funciare   
 

Lilian Mindov -  Agenția Relații Funciare și Cadastru, Direcția cadastrul 

bunurilor imobile 
 

Maria Ovdii -  Agenția Relații Funciare și Cadastru, Direcția geodezie, 

cartografie și geoinformatică 
 

Olga Buzu -  Agenția Relații Funciare și Cadastru, Serviciul evaluarea 

bunurilor imobile 
 

Cornelia Eremia  -  Agenția Relații Funciare și Cadastru, Direcția cadastrul 

bunurilor imobile 
 

Alexandru Tagadiuc -  Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică  

Departamentul supraveghere energetică 
 

Svetlana Pociumban  -  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Direcția 

patrimoniu cultural 
 

Andrei Șveț -  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Secția 

juridică 

 

 

Experți al Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare: dl Oleg Chelaru, dl Victor 

Ermurachi, dna Natalia Crețu, dna Tatiana Iovv, dl Eduard Sîrbu, Nicolae Boțan.  

 
 

6. Examinarea analizei impactului de reglementare 

la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului  

privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele 

investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de 

îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol 

pentru anii 2021-2025 

 

Autor: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

_________________________________________________________ 

Opinia expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare, dna Tatiana 

Iovv  
 

Analiza de impact în cauză a fost examinată cu scopul de a identifica nivelul de corespundere a 

acesteia cu principiile și cerințele de formă și conținut prevăzute de Metodologia de analiză a 

impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr.23/2019. 
 

 

 



Definirea problemei. 

Conform Metodologiei, necesitatea instituirii reglementărilor nu poate fi stabilită în calitate de 

problemă. 

Ulterior autorii vin cu o descriere detaliată a problemei degradării calității solurilor în R Moldova, 

însă se recomandă a fi ă demonstrată necesitatea implicării statului prin subvenționarea activităților de 

îmbunătățiri funciare, inclusiv se impune necesară o analiză cost/beneficiu a eforturilor potențiale ale 

statului în domeniul iterat. 

De asemenea, sunt descrise cauzele degradării calității solurilor, dar nu este clar care este 

raționamentul implicării statului prin subvenționarea activităților de diminuare a degradării 

solurilor/îmbunătățiri funciare. 

Este descris cu amploare cadrul juridic aferent problemei (peste 20 acte normative și documente 

de politici, care cu regret se dovedesc a fi doar declarative, problema rămânând valabilă), însă nu sunt 

specificate carențele acestuia, care împiedică soluționarea/diminuarea problemei… 
 

Stabilirea obiectivelor. 

Se recomandă obiectivele să fie racordate la problema, necesară a fi soluționată prin Proiectul 

analizat (și anume obiectivele necesare a fi atinse, urmare a subvenționării de către stat a activităților 

de diminuare a degradării solurilor). 
 

Concluzii și recomandări:  
 

Analiza impactului corespunde în mare parte cu cerințele și rigorile Metodologiei de analiză a 

impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, se recomandă susținerea 

acesteia, cu luarea în considerație a obiecțiilor expuse în opinie. 

 

Opiniile membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea 

activității de întreprinzător  
 

Dl Vladislav Caminschi 

Se susține.  
 

Dl Eugen Dațco 

Se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor şi recomandărilor. 
 

Dna Marina Bzovîi 

Se susține cu condiția luării în considerare a recomandărilor expertului Secretariatului Evaluării 

Impactului de Reglementare.  
 

Dna Ana Groza 

Se susține cu condiția luării în considerare a recomandărilor expertului Secretariatului Evaluării 

Impactului de Reglementare.  

 

Dna Carolina Linte 

Se susține.  

 

Dna Alexandra Popa 

Se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor şi recomandărilor. 

 

Dna Elena Bejenaru 

Se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor şi recomandărilor. 

Propunem modificarea AIR-ului conform obiecțiilor și recomandărilor expertului Secretariatului 

Evaluării Impactului de Reglementare. 

 

Dl Victor Baciu 

Se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor şi recomandărilor. 

 

 



Dna Valentina Chiper 

Se susține.  

 

Dl Roman Gapeev 

Se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor şi recomandărilor. 

 

Dl Alexandru Leonte 

Se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor şi recomandărilor. 

 

Dl Vitalie Dragan 

Se susține.  

 

Dna Victoria Ciorbă 

Se susține.  

 

Dl Alexandru Tocarjevschi 

Se susține cu condiția luării în considerare a recomandărilor expertului Secretariatului Evaluării 

Impactului de Reglementare.  

 

S-a decis: analiza impactului de reglementare se susține cu condiția luării în considerare a 

obiecțiilor și recomandărilor expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale 

membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător   (5 

– se susține; 9 –se susține condiționat).   

 

 

 

 

Președintele Grupului de lucru     Roman CAZAN  
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Nr. 26-05/4888 din 25.10.2020 

 

Cancelaria de Stat 

În temeiul pct. 179 din Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului Guvernului, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului solicită 

înregistrarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

condițiile și procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele investiționale de 

îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul 

asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025. 

 

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat  

a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

condițiile și procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele 

investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de 

îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol 

pentru anii 2021-2025 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de 

înregistrare 
Nota autorului 

1. Tipul și denumirea 

proiectului 

 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a 

subvenţiilor în avans pentru proiectele investiționale de 

îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de 

îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului 

durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025. 

MINISTERUL  

AGRICULTURII, 

DEZVOLTĂRII REGIONALE 

ȘI MEDIULUI 

AL  REPUBLICII MOLDOVA 

 

MINISTRY  

OF AGRICULTURE,  

REGIONAL DEVELOPMENT AND 

ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF 

MOLDOVA 
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2. Autoritatea care a 

elaborat proiectul 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

3. Justificarea depunerii 

cererii (indicația 

corespunzătoare sau 

remarca precum că 

proiectul este elaborat 

din inițiativa autorului) 

 

    Conform proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul 

asigurării managmentului durabil al resurselor de sol pentru 

anii 2021-2025, este necesar de a realiza măsuri de 

prevenire, stopare a degradării solurilor şi sporirea fertilităţii 

acestora. Majoritatea indicatorilor de monitorizare stabiliți în 

Planul de acțiuni (…) pentru anii 2021-2013, urmează a fi 

realizați prin intermediul proiectului IFAD (surse externe), 

însă unele acțiuni se propune să fie stimulate prin 

intermediul Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură 

cu acordarea subvențiilor în avans pentru proiectele 

investiționale de îmbunătățiri funciare.  

      Prin urmare,  a apărut necesitatea aprobării unui nou 

mecanism şi proceduri privind realizarea executării 

activităților de îmbunătăţiri funciare întru implementarea 

Programului, cu suportul financiar de la bugetul de stat. 

Astfel, prin proiectul Regulamentului menționat se propun 

mecanisme și proceduri de implementare. 

      Reieșind din cele expuse, și ținînd cont că, problema 

menţinerii capacităţii de producţie a terenurilor agricole este 

o preocupare strategică de securitate naţională, iar asigurarea 

ştiinţifică a lucrărilor de protecţie, ameliorare şi utilizare 

durabilă a resurselor funciare este indispensabilă, se propune 

pentru examinare proiectul: 

- Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a 

subvenţiilor în avans pentru proiectele investiționale de 

îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului (…) 

pentru anii 2021-2025. 

      Aprobarea acestuia va asigura implementarea de către 

Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură a acțiunilor 

stabilite în Planul de acțiuni (…) pentru implementarea 

Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării 

managmentului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-

2025. 

4. Lista autorităților și 

instituțiilor a căror 

avizare este necesară 

 

Avizare: 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Ministerul Finanțelor 

Agenția Relații Funciare și Cadastru 

Academia de Științe a Moldovei 

Congresul Autorităților Publice Locale 



Expertizare:  

Ministerul Justiției  

Centrul Național Anticorupție  

5. Termenul-limită pentru 

depunerea 

avizelor/expertizelor 

10 zile. 

6. Numele, prenumele, 

funcția și datele de 

contact  ale persoanei 

responsabile de 

promovarea proiectului 

 

Vasile Nemțanu, Consultant principal, Serviciu de politici în 

domeniul fondului funciar și îmbunătățiri funciare. 

e-mail:vasile.nemtanu@madrm.gov.md 

telefon de contact: 022-204-536 

7. Anexe (proiectul 

actului care se solicită 

a fi înregistrat, nota 

informativă cu 

documentele de 

însoțire) 

- Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a 

subvenţiilor în avans pentru proiectele investiționale de 

îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de 

îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului 

durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025; 

- Nota informativă; 

- Analiza impactului de reglementare la proiect. 

 

  Ministru                                                                       Ion PERJU 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex: Vasile Nemțanu 

e-mail:vasile.nemtanu@madrm.gov.md 

tel: 022-204-536 
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