
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Â R E nr. _______ 

din                                 2022 

Chișinău 

 

cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.705/1995 

 privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi 

 defrişare a plantaţiilor perene 

 

În temeiul art.6 lit. h) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), cu modificările ulterioare şi 

art.8 alin. (1) din Legea nr.728/1996 cu privire la pomicultură (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.52-53, art.161), cu modificările 

ulterioare, Guvernul  

HOTĂRĂȘTE: 

  Regulamentul cu privire la modul de casare şi defrişare a plantaţiilor perene, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.705/1995 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1995, nr.73, art.600), cu modificările ulterioare, va avea următorul 

cuprins:  

 

”REGULAMENT 

cu privire la modul de casare şi defrişare a plantaţiilor perene 

  

1. Regulamentul cu privire la modul de casare şi defrişare a plantaţiilor perene 

(în continuare – Regulament) stabileşte modul de casare şi defrişare a plantaţiilor 

perene, cu excepția plantațiilor viticole, precum și construcțiilor horticole care 

reprezintă elemente ale spațiilor verzi conform Legii nr.591/1999 cu privire la 

spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale. 

2. Defrișarea plantațiilor perene proprietate privată se efectuează în baza 

deciziei de casare luată de proprietar sau deținător, cu acordul proprietarului.   

3. Casarea plantaţiilor perene proprietate publică se efectuează prin act de 

casare, întocmit conform anexei nr.1, în una dintre următoarele circumstanţe:  

1) a expirat termenul de funcţionare utilă a plantaţiei perene; 

2) s-a încheiat termenul de testare a soiurilor noi de plante pe loturile de testare, 

conform Regulamentului privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul 

soiurilor de plante, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.43/2013; 

3) peste 50% din suprafaţa plantaţiei: 

a) constituie goluri; 

b) este vătămată de organisme dăunătoare, viruși; 

c) este deteriorată în urma calamităţilor naturale. 

4) este amplasată pe terenurile a căror destinaţie sau mod de folosinţă a fost 

schimbat/ă; 



5) în alte cazuri, când exploatarea a devenit ineficientă din punct de vedere 

economic.  

4. Durata de funcţionare utilă a plantaţiei perene se stabileşte potrivit 

Catalogului mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.941/2020.  

5. Comisia de casare a plantaţiei perene proprietate publică se instituie prin 

decizia deținătorului, având în componență: 

1) deținătorul plantaţiei perene sau reprezentantul acestuia;  

2) un specialist în agronomie;  

3) un specialist în contabilitate; 

4) reprezentantul subdiviziunii teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa 

Alimentelor, în cazul prevăzut la pct. 3 subpct. 3) lit. b); 

5) reprezentantul consiliului local.  

 6. Casarea plantaţiei perene proprietate publică a statului este coordonată în 

prealabil cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.  

 7. Prevederile punctelor 3 și 5 se aplică la casarea plantațiilor perene 

multianuale proprietate privată, în cazul în care: 

1) înființarea plantației a fost subvenționată de către stat, iar durata de funcționare 

utilă a ei este mai puțin de 1/3; 

2) deținătorul intenționează să depună cerere privind acordarea sprijinului financiar 

din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural pentru defrișarea 

plantațiilor.  

 8. Actul de casare a plantației perene proprietate privată, care nu cade sub 

incidența punctului 7, se întocmește după modelul prevăzut în anexa nr.1 și poate fi 

semnat, după caz, doar de către proprietar, deținător sau reprezentantul legal al 

acestora, nefiind necesară crearea unei comisii în acest scop.   

 9. Realizarea defrișării plantației perene se reflectă într-un act de defrișare, 

conform modelului din anexa nr.2.   

10. Proprietarul sau, după caz, deținătorul comunică consiliului local, iar, în 

cazul plantației perene proprietate publică a statului, și Ministerului Agriculturii și 

Industriei Alimentare despre realizarea defrișării, printr-o declarație conform 

modelului din anexa nr. 3, care poate fi expediată prin intermediul mesageriei 

electronice cu respectarea prevederilor Legii nr.91/2014 privind semnătura 

electronică şi documentul electronic.   

11. Defrişarea plantaţiei perene casate, indiferent de forma de proprietate, se 

efectuează nu mai târziu de luna aprilie a anului următor celui în care a fost adoptată 

decizia de casare. În cazul depăşirii acestui termen, plantaţia perenă se restabileşte 

la balanţa fondurilor fixe. 

12. Actele de casare și defrișare a plantațiilor perene se păstrează în arhiva 

întreprinderii în decurs de 10 ani.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1  

la Regulamentul cu privire la modul de  

casare şi defrişare a plantaţiilor perene  

  

ACT  

de casare a plantaţiei perene 

______________________________ 
(proprietarul, deținătorul)  

   

______________ 20___  

  

Comuna/satul________________, 

raionul______________________ 

   

Comisia, în componenţa: ___________________________________________________________________________ 
(numele, prenumele, funcţia) 

 

   

  

a întocmit prezentul act de inspectare a plantaţiilor perene propuse pentru a fi casate şi a stabilit următoarele caracteristici 

ale plantaţiei:  

  

 CARACTERISTICILE  

plantaţiei perene ce urmează a fi casate 

  

Numărul 

cadastral 

al terenului 

Numărul 

cadastral al 

plantației 

Suprafața, 

ha 

 

Specia Soiul Anul 

plantării 

Anul 

punerii pe 

rod 

Termenul 

exploatării  

(ani) 

Valoarea de bilanţ  

(mii lei) 

iniţială reziduală 

            

            

   

Concluziile comisiei (cauza casării): ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

  

    

 

Membrii comisiei:  

____________________________  
(numele, prenumele)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2 

la Regulamentul cu privire la modul de  

casare şi defrişare a plantaţiilor perene 

  

   

  

ACT 

de defrişare a plantaţiei perene 

 

 

  

_________________ 20__ 

  

Comuna/satul ____________________, 

raionul __________________________ 

  

_____________________________________________________, în baza actului de casare din ____ ___________20___  

                            (denumirea întreprinderii, adresa, cod fiscal, IDNO/IDNP) 

 

  

  

a efectuat defrişarea plantațiilor perene cu suprafața totală ____ ha, nr. cadastral ____________, pe terenul cu numărul cadastral 

_______________ amplasat în satul/comuna ______________, raionul _______________.  

La defrişarea plantaţiilor perene au fost efectuate următoarele cheltuieli şi au fost preluate următoarele valori, fiind 

trecute la venituri:  

  

Cheltuieli de defrişare Încasat 

denumirea documentului articolul de cheltuieli suma denumirea documentului valorile intrate numărul  

(cantitatea) 

suma 

        

        

        

   

Conducătorul întreprinderii                  _________________                      ______________ 

                                                                                                     (semnătura)                                          (nume, prenume) 

Contabil-șef                                        _________________                   _______________ 

                                                                                                                        (semnătura)                                          (nume, prenume) 

  

  

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.3 

la Regulamentul cu privire la modul de  

casare şi defrişare a plantaţiilor perene 

  

 

 

DECLARAȚIE 

de defrişare a plantaţiei perene 

 

 

 

Prin prezenta declarație, sub propria răspundere, _______________________________________________________________,  

                                                                                                                                                           (denumirea persoanei juridice sau fizice, adresa, cod fiscal, IDNO/IDNP) 

cunoscând prevederile despre răspunderea penală despre falsul în declarații (art. 3521 Cod penal), declară că în perioada de timp 

____________________ a realizat defrișarea plantațiilor perene, casate prin actul/decizia de casare din ________________20____, 

cu următoarele caracteristici, după cum urmează:  

 

Numărul 

cadastral 

al terenului 

Numărul 

cadastral al 

plantației 

Suprafața, 

ha 

 

Specia Soiul Anul 

plantării 

Anul 

punerii pe 

rod 

Termenul 

exploatării  

(ani) 

          

          

 

Cauza defrișării este următoarea __________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                Data                                                      Semnătura proprietarului/reprezentantului legal al deținătorului  

 

                ____________________                                                                  ____________________”.    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRIM-MINISTRU                             Natalia GAVRILIȚA 

 

 

 

Contrasemnează: 

Ministrul agriculturii 

și industriei alimentare                              Viorel Gherciu 



Notă informativă  

la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea 

 Hotărârii Guvernului 705/1995 privind modul de înregistrare la venituri, 

punere pe rod, casare și defrișare a plantațiilor perene    

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul este elaborat de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. 

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

 Prezentul proiect are drept scop simplificarea procedurilor referitoare la casarea plantațiilor 

perene, documentarea casării plantațiilor perene, proprietate publică a statului, 

reglementarea procedurilor transparente, simple și rapide de casare. 

Conform actualelor reglementări, în cazul în care proprietarul plantației perene 

intenționează să o caseze, trebuie să urmeze o procedură birocratică lungă în timp și 

dependentă de voința autorităților publice locale și raionale. Astfel, acesta trebuie să depună 

la autoritatea administrativ-teritorială în raza căreia se află plantația perenă o cerere de 

casare. În baza cererii, se creează o comisie din 4 membri, care perfectează un act de casare. 

Actul de casare stă la baza deciziei de casare, ce este aprobată de către consiliul local, care, 

de obicei, se convoacă în ședințe ordinare, o dată la trei luni, fie în ședințe extraordinare. 

Oricum, un act ce constată o situație de fapt, depinde aprobarea din partea unui organ 

deliberativ al autorităților publice locale. 

Prin urmare, procedura de casare poate dura în timp până peste trei luni, lucru, de cele mai 

multe ori, inacceptabil pentru proprietarul plantației, dacă luăm în calcul că casarea unei 

plantații perene bătrâne sau bolnave se face în contextul unui plan de afaceri de reînnoire a 

plantațiilor. 

În acest context, având în vedere că în procedurile de casare a plantațiilor perene, 

actualmente, sunt birocratizate și implicate instituții atât din sistemul public, cât și cel privat, 

ducând la afectarea regimului de muncă și al unora și al celorlalți, este și justificată 

necesitatea aprobării unor proceduri simplificate, transparente, accesibile, clare și fără loc 

de birocratizare pentru toate părțile implicate în acestea. 

De asemenea, sunt clarificate și documentate procedurile de casare și defrișare a plantațiilor 

perene, proprietate publică a statului și propusă spre aprobare formulare tipizate acte în acest 

sens. 

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul nu are drept scop armonizarea cu legislația UE. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul prevede expunerea în redacție nouă a Regulamentului cu privire la modul de casare 

şi defrişare a plantaţiilor perene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.705/1995. Printre 

elementele noi evidențiem că, plantațiile perene proprietate privată pot fi casate și defrișate 

în baza deciziei proprietarului sau deținătorului legal, cu acordul proprietarului, nefiind legat 

de careva condiții, fiind liber să decidă oricînd va considera necesar de a realiza defrișarea. 

Totodată, pentru a ține cont de modul în care sunt valorificate terenurile amplasate pe 

teritoriul unității-administrativ teritoriale, proprietarii/deținătorii legală vor fi obligați să 

notifice consiliile locale prin declarație de defrișare, conform modelului anexat.  



În același timp, proiectul prevede o procedură specială de casare și defrișare a plantațiilor 

perene proprietate publică a statului sau unităților administrativ-teritoriale. Astfel, pentru 

casarea plantațiilor proprietate publică se stabilesc anumite condiții, iar operațiunea de 

casare va fi executată de către o comisie, în care se va include reprezentanți ai 

subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și consiliilor 

locale. Acestei condiții de casare, potrivit punctului 7 din proiectul Regulamentului, le vor 

respecta și deținătorii plantațiilor perene proprietate privată, în cazul în care:  

1) înființarea plantației a fost subvenționată de către stat, iar durata de funcționare utilă a ei 

este mai puțin de 1/3; 

2) deținătorul intenționează să depună cerere privind acordarea sprijinului financiar din 

Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural pentru defrișarea plantațiilor.  

Un alt element nou, promovat prin prezentul proiect este că,  Proprietarul sau, după caz, 

deținătorul comunică consiliului local, iar, în cazul plantației perene proprietate publică a 

statului, și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare despre realizarea defrișării, 

printr-o declarație conform modelului din anexa nr. 3, care poate fi expediată prin 

intermediul mesageriei electronice cu respectarea prevederilor Legii nr.91/2014 privind 

semnătura electronică şi documentul electronic.   

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului nu necesită alocarea unor mijloace financiare suplimentare din 

bugetul de stat.   

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

 Proiectul se încadrează în sistemul actelor normative și nu necesită abrogarea sau 

modificarea altor acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

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

decizional, proiectul va fi publicat pentru consultări publice pe pagina oficială web a 

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și www.particip.gov.md, după examinarea 

în ședința secretarilor de stat și înregistrarea în modul stabilit.   

 

 

       

       Ministru                                                               Viorel GHERCIU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. M. Lepădatu 

Tel. (022) 204 578 



ANALIZA IMPACTULUI DE REGLEMENTARE 

asupra proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire 

la modul de casare și defrișare a plantațiilor perene, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului 705/1995 privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare 

și defrișare a plantațiilor 

 

Titlul analizei impactului 

(poate conține titlul propunerii de act 

normativ): 

Analiza impactului de reglementare 

(AIR) efectuată asupra proiectului 

hotărârii de Guvern pentru modificarea 

Regulamentului cu privire la modul de 

casare și defrișare a plantațiilor perene 

aprobat prin Hotărârea Guvernului 

705/1995 

Data:  18.11.2021 

Autoritatea administrației publice 

(autor): 

Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare 

Subdiviziunea: Direcția politici de producție, procesare 

și reglementare a calității a produselor de 

origine vegetală 

Persoana responsabilă şi datele de 

contact: 

Veaceslav Grigorița 

0(22)204514 

veaceslav.grigorita@maia.gov.md  

 

Compartimentele analizei impactului 

1. Definirea problemei 

a) Determinați clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie 

soluţionate 

 

Problemele existente la moment și care urmează a fi soluționate rezultă din câteva 

dimensiuni ale procedurilor de casare a plantațiilor perene, aplicabile vis-à-vis de 

persoanele fizice/juridice de drept privat și persoanele juridice de drept public. Astfel, 

mailto:veaceslav.grigorita@maia.gov.md


pentru persoanele fizice/juridice de drept privat, actualmente, se cere ca casarea 

plantațiilor perene să fie efectuată în baza actului de casare a plantației perene, întocmit 

de către o comisie instituită prin dispoziția primarului unității administrativ-teritoriale, 

ceea ce lasă loc de liber arbitru și birocrație, deoarece impuneau proceduri de 

convocare a consiliilor locale, acte decizionale ale acestora, precum și ale consiliului 

raional. De asemenea, până acum, prevederile Regulamentului nu se aplicau 

plantațiilor viticole, ceea ce lăsau procedurile de casare a acestora nereglementate și 

impuneau elaborarea și aprobarea unor reglementări separate. 

b) Descrieți problema, persoanele/entitățile afectate și cele care contribuie la apariția 

problemei, cu justificarea necesității schimbării situației curente şi viitoare, în baza 

dovezilor şi datelor colectate și examinate 

În Republica Moldova sunt atestate/raportate aproximativ 141,7 mii ha de plantații 

perene. Marea majoritate a acestora aparțin persoanelor fizice și juridice de drept privat. 

De asemenea, circa 40-50% din totalul de plantații perene necesită a fi casate în legătură 

cu expirarea utilizării utile, fie datorită apariției tehnologiilor noi de creștere și întreținere, 

cărora aceste plantații nu mai corespund. 

Conform actualelor reglementări, în cazul în care proprietarul plantației perene 

intenționează să o caseze, trebuie să urmeze o procedură birocratică lungă în timp și 

dependentă de voința autorităților publice locale și raionale. Astfel, acesta trebuie să 

depună la autoritatea administrativ-teritorială în raza căreia se află plantația perenă o 

cerere de casare. În baza cererii, se creează o comisie din 4 membri, care perfectează un 

act de casare. Actul de casare stă la baza deciziei de casare, ce este aprobată de către 

consiliul local, care, de obicei, se convoacă în ședințe ordinare, o dată la trei luni, fie în 

ședințe extraordinare. Oricum, un act ce constată o situație de fapt, depinde aprobarea 

din partea unui organ deliberativ al autorităților publice locale. 

Prin urmare, procedura de casare poate dura în timp până peste trei luni, lucru, de cele 

mai multe ori, inacceptabil pentru proprietarul plantației, dacă luăm în calcul că casarea 

unei plantații perene bătrâne sau bolnave se face în contextul unui plan de afaceri de 

reînnoire a plantațiilor. 

În acest context, având în vedere că în procedurile de casare a plantațiilor perene, 

actualmente, sunt birocratizate și implicate instituții atât din sistemul public, cât și cel 

privat, ducând la afectarea regimului de muncă și al unora și al celorlalți, este și justificată 

necesitatea aprobării unor proceduri simplificate, transparente, accesibile, clare și fără 

loc de birocratizare pentru toate părțile implicate în acestea. 

De asemenea, sunt clarificate și documentate procedurile de casare a plantațiilor perene, 

proprietate publică a statului și propusă spre aprobare un formular tipizat de cerere în 

acest sens. 



Schimbarea situației curente este necesară pentru a uniformiza aceste proceduri, 

oferindu-le un caracter previzibil și transparent, odată cu aprobarea lor prin hotărâre de 

Guvern. 

c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariția problemei 

Cauzele principale care au dus la apariția problemei sunt: 

1) procedurile birocratice nejustificate prin care trebuie să treacă proprietarul unei 

plantații pentru a obține decizia de casare, pe de o parte, și, pe de altă parte, 

supraîncărcarea organelor administrației publice locale cu activități nespecifice 

acestora și care depășesc, obiectiv, limitele atribuțiilor lor; 

2) incertitudinea și neclaritatea cu privire la decizia finală a consiliului local 

privind casarea plantației perene; 

3) necesitatea reglementării casării plantațiilor viticole. 

d) Descrieți cum a evoluat problema și cum va evolua fără o intervenție 

Conform datelor oficiale de care dispune Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare, în baza rapoartelor prezentate de direcțiile de specialitate ale consiliilor 

raionale, aproximativ 40-50% de plantații perene, proprietate ale persoanelor fizice și 

juridice de drept privat, necesită a fi casate. Pe parcursul ultimilor ani au fost înaintate 

circa 400-450 cereri de solicitare a subvențiilor pentru defrișarea plantațiilor perene, pe 

o suprafața de peste 3 mii ha anual. 

Acest număr de cereri își găsește corespondentul în tot atâtea acte de casare, ce implică 

fiecare câte 4 persoane remunerate, precum și tot atâtea decizii ale consiliilor locale, 

care, la rândul lor implică remunerarea consilierilor, cheltuieli administrative și, nu în 

ultimul rând, cheltuielile, timpul pierdut și inconvenientele cauzate proprietarului 

plantațiilor. 

Aplicarea în continuare a procedurilor existente va mări semnificativ cheltuielile 

menționate și, în special, va crea obstacole în calea tendinței tot mai dinamice de 

reînnoire a plantațiilor perene. 

e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate și identificați 

carențele prevederilor normative în vigoare, identificați documentele de politici și 

reglementările existente care condiționează intervenția statului 

Cadrul juridic actual constă din Hotărârea Guvernului nr.705/1995, a cărei modificare 

se propune. Prin aceasta, s-au aprobat: 

- Regulamentul cu privire la modul de recepționare și înregistrare la venituri a 

plantațiilor perene în primul an de vegetație; 



- Regulamentul cu privire la modul de evidentă a grupurilor de vârstă și a intrării 

pe rod a plantațiilor perene; 

- Regulamentul privire la modul de casare și defrișare a plantațiilor perene. 

Așa cum, actualmente, procedurile de casare a plantațiilor perene implică activități 

complexe, suprasolicitate pentru toate părțile implicate, pasibile a fi supuse riscului de 

subiectivism, cheltuieli nejustificate, pertinența acestui proiect de hotărâre de Guvern 

este incontestabilă. 

2. Stabilirea obiectivelor 

a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele 

acesteia, formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist) 

Obiectivul de bază a intervenției este: 

- simplificarea procedurilor referitoare la casarea plantațiilor perene; 

- documentarea casării plantațiilor perene, proprietate publică a statului; 

- reglementarea procedurilor transparente, simple și rapide de casare. 

3. Identificarea opțiunilor 

a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție 

Opțiunea I, „A nu face nimic”.  

Lipsa de intervenție corespunzătoare din partea Statului: 

1) va menține status quo-ul în care proprietarii de plantații perene vor fi obligați să 

urmeze procedurile birocratice inutile; 

2) va continua să genereze cheltuieli semnificative asupra bugetelor locale; 

3) va continua să aibă impact negativ asupra activității proprietarilor de plantații 

perene; 

4) va frâna procesul de reînnoire a plantațiilor perene. 

b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicând cum acestea 

țintesc cauzele problemei, cu indicarea novațiilor și întregului spectru de 

soluții/drepturi/obligații ce se doresc să fie aprobate 

Opțiunea II, „Aprobarea modificărilor propuse”. 

Aprobarea modificărilor propuse vor: 

- simplifica procedurile de casare a plantațiilor perene; 

- face mai accesibilă procedura de creare a comisiei de casare; 

- elimină factorul decizional al consiliului local; 

- introduce/pune în aplicare procedurile de notificare a casării plantației; 

- reduce cheltuielile aferente; 



- clarifică procedurile în cazul casării plantațiilor perene, proprietate publică a 

statului. 

c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea nu au 

fost luate în considerare 

În contextul celor menționate supra, se constată că aplicarea unor scenarii 

alternative decât cele expuse prin prisma proiectului propus nu va produce efectul 

scontat în măsura în care să corespundă atingerii obiectivului stabilit. Respectiv, alte 

modalități de soluționare a problemei definite și descrise mai sus nu au fost 

identificate. 

4. Analiza impacturilor opțiunilor 

a) Expuneți efectele negative și pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, 

care vor sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate 

Opțiunea I – „A nu face nimic” 

Costuri:  

Costuri, pe care le implică prezența și activitatea, în cazul procedurilor de constatare 

și decizionale de casare, a reprezentanților autorităților publice locale, precum și 

costuri pentru proprietarii plantațiilor.  

Beneficii: 

-Beneficii în lipsa intervenției propuse nu s-au identificat. 

Efecte negative: 

1. menținerea nejustificată a procedurilor birocratice; 

2. supraîncărcarea activității consiliilor locale cu atribuții nespecifice; 

3. frânarea proceselor de reînnoire a plantațiilor perene; 

Riscuri: 

1. birocrația continuă a reglementărilor procedurilor de casare; 

2. abandon a plantațiilor perene învechite sau bolnave. 

 

Impactul: 

1. cadru normativ vetust; 

2. –birocratizarea procedurilor; 



3. -pierderi pentru mediul de afaceri. 

b1) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completînd tabelul din 

anexa la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau 

beneficii, inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de 

acestea 

Opțiunea II – „Promovarea și aprobarea modificărilor la Hotărârea 

Guvernului nr.705/1995” 

Prin aprobarea proiectului de hotărîre de Guvern vor fi simplificate procedurile 

de casare a plantațiilor perene. 

 

Costuri 

Costurile aferente modificărilor la hotărârea Guvernului nu au fost identificate. 

 

Beneficii 

Odată cu aprobarea modificărilor la hotărârea Guvernului, cadrul normativ va fi 

unul univoc şi coerent, lipsit de birocrație și va contribui la salvgardarea mijloacelor 

bugetare ale APL. 

  

Riscuri 

-Nu au fost identificate. 

 

Costuri de conformare 

-nu au fost identificate. 

 

Impact:  

-Eliminarea procedurilor birocratice; 

-Încurajarea mediului de afaceri să realizeze investiții în sectorul agricol 

- relansarea activităților de reînnoire a plantațiilor perene. 



b2) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completînd tabelul 

din anexa la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri 

sau beneficii, inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de 

acestea 

- 

c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot 

duce la eșecul intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și 

costurilor estimate și prezentați presupuneri privind gradul de conformare cu 

prevederile proiectului a celor vizați în acesta 

- 

d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare 

pentru întreprinderi, dacă există impact disproporționat care poate distorsiona 

concurența și ce impact are opțiunea asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Se 

explică dacă sînt propuse măsuri de diminuare a acestor impacturi 

- 

Concluzie 

e) Argumentați selectarea unei opțiunii, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și 

costurilor, precum și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați  

Aprobarea modificărilor propuse va permite atingerea dezideratului cadru normativ 

coerent, nebirocratizat, orientat spre mediul de afaceri și va crea un mediu propice 

pentru eliminarea/casarea plantațiilor învechite sau bolnave, oferind în același timp 

mediului de afaceri posibilitatea de a-și realiza obiectivele fără a depinde de voința 

autorităților publice. 

Totodată, implementarea proiectului va contribui la asigurarea securității alimentare 

a ţării și la alinierea la standardele de calitate UE prin introducerea plantațiilor perene 

ce se conformează ultimelor tendințe din sector, acest fapt facilitând și exportul 

produselor pe piața externă. 

5. Implementarea şi monitorizarea 

a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru 

juridic necesită a fi modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale 

sînt necesare   



Implementarea proiectului de hotărîre a Guvernului va fi asigurată de MAIA. 

Intervenția propusă nu necesită modificarea cadrului normativ existent. 

Intervenția nu necesită schimbări instituționale. 

b) Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea 

MAIA este responsabilă de monitorizarea sectorului. 

Astfel, în vederea identificării suprafețelor existente ale plantațiilor perene, celor ce 

pot și trebuie casate, MAIA centralizează informația parvenită de la structurile 

teritoriale. 

Indicatorii de performanță identificați în vederea efectuării monitorizării 

implementării actului normativ inițiat vor constitui ansamblul de indicatori care 

reflectă activitatea realizată în domeniu. 

c) Identificați peste cît timp vor fi resimțite impacturile estimate și este necesară 

evaluarea performanței actului normativ propus. Explicați cum va fi monitorizată şi 

evaluată opţiunea 

Se estimează că impacturile noilor reglementări vor fi resimțite odată cu punerea în 

aplicare a prevederilor proiectului. 

6. Consultarea 

a) Identificați principalele părţi (grupuri) interesate în intervenţia propusă 

Principalele părți interesate în intervenția propusă sunt: 

1) Proprietari/deținători de plantații perene, persoane fizice și juridice; 

2) gestionarul plantațiilor perene, proprietate publică de stat; 

3) autoritățile publice interesate (APL, MAIA, consiliile locale); 

4) asociațiile de profil: Federaţia Naţională a Fermierilor, Asociaţia Producătorilor 

şi Exportatorilor de Fructe “Moldova-Fruct”, altele 

În urma consultărilor nu au parvenit careva obiecții și propuneri, ba din contra – a fost 

susținută elaborarea și aprobarea acestuia. 

b) Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a 

părţilor 

Întru asigurarea transparenței procesului decizional, conform prevederilor Legii nr. 

238/2008 și Legii nr. 100/2008, a fost supus consultării publice prin plasarea acestuia pe 

pagina web a MAIA și particip.gov.md.  



De asemenea, proiectul va fi remis spre coordonare instituțiilor interesate, potrivit 

procedurii regulamentare, propunerile și obiecțiile cărora vor fi incluse în tabelul de 

sinteză, urmând a fi examinate și luate în considerare la definitivarea proiectului. 

c) Expuneți succint poziţia fiecărei entităţi consultate față de documentul de analiză 

a impactului şi/sau intervenţia propusă (se expune poziția a cel puțin unui exponent 

din fiecare grup de interese identificat) 

Documentul se află în proces de consultări cu toate părțile interesate. Poziția 

fiecărei entități consultate va fi expusă urmare consultării proiectului cu entitățile 

interesate. 

Anexă  

Tabel pentru identificarea impacturilor 

Categorii de impact Punctaj atribuit 

 Opțiune

a  

propus

ă 

Opțiunea 

alterativă 

1 

Opțiunea 

alterativ

ă 2 

Economic 

costurile desfășurării afacerilor 0 - - 

povara administrativă 0 - - 

fluxurile comerciale și investiționale 0 - - 

competitivitatea afacerilor 1 - - 

activitatea diferitor categorii de întreprinderi 

mici și mijlocii 

1 - - 

concurența pe piață 1 - - 

activitatea de inovare și cercetare 0 - - 

veniturile și cheltuielile publice 0 - - 

cadrul instituțional al autorităților publice 0 - - 



alegerea, calitatea și prețurile pentru 

consumatori 

1 - - 

bunăstarea gospodăriilor casnice și a 

cetățenilor 

1 - - 

situația social-economică în anumite regiuni 1 - - 

situația macroeconomică 0 - - 

alte aspecte economice 0 - - 

Social 

gradul de ocupare a forței de muncă 1 - - 

nivelul de salarizare 1 - - 

condițiile și organizarea muncii 0 - - 

sănătatea și securitatea muncii 0 - - 

formarea profesională 0 - - 

inegalitatea și distribuția veniturilor 0 - - 

nivelul veniturilor populației 1 - - 

nivelul sărăciei 1 - - 

accesul la bunuri și servicii de bază, în 

special pentru persoanele social-vulnerabile 

0 - - 

diversitatea culturală și lingvistică 0 - - 

partidele politice și organizațiile civice 0 - - 

sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și 

morbiditatea 

0 - - 

modul sănătos de viață al populației 0 - - 

nivelul criminalității și securității publice 0 - - 

accesul și calitatea serviciilor de protecție 

socială 

0 - - 



accesul și calitatea serviciilor educaționale 0 - - 

accesul și calitatea serviciilor medicale 0 - - 

accesul și calitatea serviciilor publice 

administrative 

0 - - 

nivelul și calitatea educației populației 0 - - 

conservarea patrimoniului cultural 0 - - 

accesul populației la resurse culturale și 

participarea în manifestații culturale 

0 - - 

accesul și participarea populației în activități 

sportive 

0 - - 

Discriminarea 0 - - 

alte aspecte sociale    

De mediu 

clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de 

seră și celor care afectează stratul de ozon 

0 - - 

calitatea aerului 0 - - 

calitatea și cantitatea apei și resurselor 

acvatice, inclusiv a apei potabile și de alt gen 

0 - - 

Biodiversitatea 0 - - 

Flora 0 - - 

Fauna 0 - - 

peisajele naturale 0 - - 

starea și resursele solului 0 - - 

producerea și reciclarea deșeurilor 0 - - 

utilizarea eficientă a resurselor regenerabile 

și neregenerabile 

0 - - 



consumul și producția durabilă 0 - - 

intensitatea energetică 0 - - 

eficiența și performanța energetică 0 - - 

bunăstarea animalelor 0 - - 

riscuri majore pentru mediu (incendii, 

explozii, accidente etc.) 

0 - - 

utilizarea terenurilor 1 - - 

alte aspecte de mediu 0 - - 

Tabelul se completează cu note de la -3 la +3,  în drept cu fiecare categorie de 

impact, pentru fiecare opțiune analizată, unde variația între -3 și -1 reprezintă 

impacturi negative (costuri), iar variația între 1 și 3 – impacturi pozitive (beneficii) 

pentru categoriile de impact analizate. Nota 0 reprezintă lipsa impacturilor. 

Valoarea acordată corespunde cu intensitatea impactului (1 – minor, 2 – mediu, 3 – 

major) față de situația din opțiunea „a nu face nimic”,  în comparație cu situația 

din alte opțiuni și alte categorii de impact. Impacturile identificate prin acest tabel 

se descriu pe larg, cu argumentarea punctajului acordat, inclusiv prin date 

cuantificate, în compartimentul 4 din Formular, lit. b1) și, după caz,  b2), privind 

analiza impacturilor opțiunilor. 

Anexe 

Proiectul actului normativ 

Nota informativă la proiect 

 

 

 

 

 



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII  MOLDOVA 

GRUPUL DE LUCRU  

AL COMISIEI DE STAT PENTRU REGLEMENTAREA 

ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR 

Nr. 38-78-461 Chișinău        18 ianuarie 2022 

Casa Guvernului, of. 625 

MD-2033, Chișinău, 

Republica Moldova  Telefon: + 373 22 250 442 E-mail: secretariat.gl.air@gov.md 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

Ref.: adresa nr.04-07/504/4025 din 10 decembrie 2021 

În 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 bază de reglementare a activității de 

întreprinzător, precum și atribuțiile stabilite în pct.34 din Regulamentul Grupului de lucru al Comisiei 

de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.1429/2008, se remite Expertiza Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea 

activității de întreprinzător la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu 

privire la modul de casare și defrișare a plantațiilor perene, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.705/1995 privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rol, casare și defrișare a plantațiilor 

perene.  

Anexă: 1 filă 

Secretar general adjunct al Guvernului, 

Președinte al Grupului de lucru al  

Comisiei de stat pentru reglementarea  

activității de întreprinzător  Roman CAZAN 

mailto:secretariat.gl.air@gov.md


EXPERTIZA  

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

Prezenta expertiză este acordată în temeiul art.34 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele 

normative, în conformitate cu prevederile Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de 

reglementare a activității de întreprinzător, Hotărârii Guvernului nr.1429/2008 privind revizuirea şi 

optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător şi Metodologiei de analiză 

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

Guvernului nr. 23/2019. 

Titlul actului examinat: Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu 

privire la modul de casare și defrișare a plantațiilor perene, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.705/1995 privind modul de înregistrare la 

venituri, punere pe rol, casare și defrișare a plantațiilor perene.  

Autorul (autoritatea), 

persoana responsabilă: 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

Direcţia politici în sectorul vegetal, Viaceslav Grigorița, șef interimar 

Direcție  

Evaluarea documentului de analiza a impactului 
Examinat în ședința Grupului de lucru la data: 7 decembrie 2021 

Concluzia: analiza de impact se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor  
Evaluarea proiectului de act normativ 

Examinat în ședința  Grupului de lucru la data 21 decembrie 2021 

Concluzia: Proiectul se susține 
Comentarii, obiecții, recomandări: 

Extrasul din Procesul-verbal nr.36 al ședinței Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru 

reglementarea activității de întreprinzător din data de 21 decembrie 2021 se anexează. 

Secretar general al Guvernului,  

Președinte al Grupului de lucru  

al Comisiei de stat pentru

reglementarea activității de întreprinzător              Roman CAZAN 



EXTRAS 

din PROCESUL-VERBAL nr. 36 

al ședinței Grupului de lucru 

al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător 

(ședință online) 

21 decembrie 2021 

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 

Oxana Barbaroș - Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC 

Cristina Tîșcul - Asociația Investitorilor Străini (FIA) 

Cristina Garaz  - 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 Secție reglementarea mediului de afaceri, Direcția dezvoltarea 

mediului de afaceri, Ministerul Economiei  

Roman Gapeev  (e-mail) - șef Serviciu transport feroviar, Ministerul Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale 

Vitalie Dragan - șef Secție medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine 

animală, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare  

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: 

 

Anaa Gherganova -  Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Direcția politici 

ocupaționale și de reglementare a migrației forței de muncă 
 

Viorica Fochin -  Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Direcția politici 

ocupaționale și de reglementare a migrației forței de muncă 
 

Victor Kalughin -  Ministerul Justiției, Direcția elaborare acte normative 

Viaceslav Grigoriță -  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Direcția 

politici în sectorul vegetal 
 

Daniel Chiviriga -  Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, 

Departamentul energie electrică și regenerabilă, Secția 

reglementări 
 

Gheorghe Gorceag -  Ministerul Sănătății, Direcția politici în domeniul 

medicamentelor și dispozitivelor medicale  
 

 

Experți ai Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare: dnii Oleg Chelaru, Victor 

Ermurachi, Nicolae Boțan 

 

Invitați: Ion Rusu, FP CONDRUMAT; Elena Gherbovțan, AP DISMED, Gabriela Jeleznîi, CNAM.  

 

 

 

4 (6). Examinarea proiectului hotărârii de Guvern 

pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de casare și defrișare  

a plantațiilor perene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.705/1995  

privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rol,  

casare și defrișare a plantațiilor perene 
 

 

Autor: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

_____________________________ 
 

Au luat cuvântul:  
 

Dl Viaceslav Grigoriță 

A relevat că prin proiectul propus se intenționează simplificarea procedurii de casare și defrișare 

a plantațiilor perene, or sortimentul acestor plantații este învechit, iar procedura de casare și defrișare 

actuală este una dificilă și de lungă durată. Astfel, se propune efectuarea casării plantațiilor de către 

proprietar, în baza unui act de casare, întocmit de către o comisie, instituită, la fel, de proprietar, în 

componența căreia va fi inclus un specialist în agronomie și un specialist în contabilitate, iar în cazul 

în care plantațiile vor fi afectate de dăunători, în această comisie va fi inclus și un reprezentat al 

Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Actul de casare va fi remis autorității publice locale 

pentru informare, în scopul excluderii din categoria plantațiilor.  

Cu referire la obiecțiile și recomandările expuse în opinia asupra proiectului, a relevat că acestea 

vor fi luate în considerare.  

Totodată, cu privire la obiecția expertului referitoare la termenul indicat în punctul 9 din 

proiectul Regulamentului, a remarcat că această prevedere se regăsește și în varianta actuală a 

Regulamentului.  

 

Dl Victor Ermurachi 

A menționat că în opinie au fost expuse anumite obiecții și recomandări cu privire la proiect, 

dar autorii nu au prezentat un proiect modificat.  

A remarcat că proiectul Regulamentului, comparativ cu proiectul care este în vigoare, este mai 

progresiv, înlătură anumite bariere și este benefic pentru agenții economici.    

Totodată, în pct. 2 din proiect se stabilește că casarea și defrișarea plantației perene pot fi 

efectuate dacă aceasta devine ineficientă din punct de vedere economic și sunt stabilite anumite 



condiții, una dintre ele fiind schimbarea modului de folosință a terenului pe care este amplasată 

plantația perenă (subpunctul 4).   

În contextul dat, a menționat că modul de folosință a terenului poate fi schimbat și în cazul unei 

plantații eficiente din punct de vedere economic. Astfel, prevederile subpunctului 4) nu corelează cu 

cuvintele „dacă aceasta devine ineficientă din punct de vedere economic”, deoarece în cazul 

schimbării destinației sau modului de folosință a terenului plantația poate fi eficientă din punct de 

vedere economic. Din aceste considerente, în opinie, s-a recomandat excluderea acestor cuvinte.  

Cu atât mai mult, că în economia de piață, în cazul unei proprietăți private, proprietarul poate 

decide defrișarea și în cazul în care plantația este eficientă din punct de vedere economic, pentru a 

iniția alte activități mai avantajoase pe acest teren.  

Cu referire la comisia de casare a opinat că constituirea unei astfel de comisii într-o economie 

de piață este discutabilă și, totodată, va fi dificil de a include în această comisie specialiștii vizați în 

proiect.  

De asemenea, a remarcat că potrivit pct. 4 din proiect casarea plantației perene se efectuează 

de proprietar sau deținător, în baza acordului proprietarului, iar conform pct.5 casarea plantației 

perene proprietate publică a statului este coordonată în prealabil cu Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare.  

În contextul prevederilor menționate, pentru a evita anumite obstacole, până la exprimarea 

acordului, proprietarul să solicite această coordonare de la Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare pentru casarea și defrișarea plantației proprietate publică a statului.   

A reiterat și recomandările referitoare la pct.9 din proiect expuse în opinie.  

A recomandat susținerea proiectului cu luarea în considerare a obiecțiilor și recomandărilor.  

 

Dl Viaceslav Grigoriță 

A reiterat că obiecțiile și recomandările expuse în opinie vor fi luate în considerare, proiectul 

fiind modificat corespunzător.  

 

 S-a decis:  proiectul se susține (9- se susține; 3 – se susține cu condiția luării în considerare a 

obiecțiilor și recomandărilor).   

 

 

 

 

 

Vicepreședintele Grupului de lucru  Vladislav CAMINSCHI 



Cancelaria de Stat 

  

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat 

 a proiectelor de acte ale Guvernului 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Categoria și denumirea proiectului Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii 

Guvernului nr.705/1995 privind modul de înregistrare la 

venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor 

perene. 

2. Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare  

3. Justificarea depunerii cererii Proiectul este elaborat în temeiul art. 8 alin. (1) din Legea cu 

privire la pomicultură nr.728/1996.   

4. Lista autorităților și instituțiilor a 

căror avizare este necesară 

Ministerul Economiei 

Ministerul Finanțelor 

Ministerul Justiției 

Agenția Proprietății Publice 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

Agenția Relații Funciare și Cadastru 

Centrul Național Anticorupție 

5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 

5 zile lucrătoare 

6. Numele, prenumele, funcția și 

datele de contact ale persoanei 

responsabile de promovarea 

proiectului 

Moisei Lepădatu, consultant principal, Secția juridică tel. 

(022) 204-578, e-mail: moisei.lepadatu@maia.gov.md 

7. Anexe 1.Proiectul hotărârii Guvernului 

2. Nota informativă 

3. Analiza Impactului de Reglementare 

4. Raportul Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru 

reglementarea activității de întreprinzător  

8. Data și ora depunerii cererii  

9. Semnătura   

 

                 Ministru                                                                                   Viorel GHERCIU 

 
 

 

Ex. M. Lepădatu 
Tel. (022) 204 578 

MINISTERUL  

AGRICULTURII 

ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE 

AL  REPUBLICII MOLDOVA 

 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 
MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162 

Tel. (022) 20 45 81, Fax (022) 22 07 48; e-mail: cancelaria@maia.gov.md 
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