
MINISTERUL
AGRICULTURII

$1 INDUSTRÍE! AUMENTARE 
AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTRY OF AGRICULTURE 
AND FOOD INDUSTRY OF THE 

REPUBLIC OF MOLDOVA

O R D I N U L
mun. Chiçinâu

№ SSD

Cu privire  la únele m ásu r i  de 
Im plem enta re  a Proiecíu lui „S upor t  de 
urgenta  pen tru  A gr icu l tu ra  Moldovei” , 
fmanfa t  de Banca  M ondia lá

Intru executarea Acordului de Finan{area íntre República Moldova §i Asociaba 
Interna^ionalá de Dezvoltare (IDA) din 29.05.2013, aprobat prin Hotárirea Guvemului nr. 
412 din 20.06.2013, atenuarea consecin\elor nefaste ale secetei dezastruoase a anului
2012 ín cele mai afectate regiuni ale vari i §i sus{inerea producátorilor agricoli autohtoni ín 
procesul de creyere a culturilor cerealiere de im p o r ta rá  strategicá pentru securitatea 
alimentará a Republicii Moldova,

O R D O N :
1. Se ia act de aprobare ín §edintá de Guvem, din 19.06.2013 a proiectului 

Acordului de Finan^area íntre República Moldova §i Asociaba Interna^ionalá de 
Dezvoltare (IDA) din 29.05.2013, in baza cáruia República Moldova a otyinut, cu titlu de 
credit, fondurile necesare contracarárii consecin^elor secetei dezastruoase ale anului 2012 
§i sustinerii semánatului culturilor de gríu de toamná §i porumbului ce au im por ta rá  
strategicá pentru securitatea alimentará a {árii.

2. Se aprobá:
a) Regulamentul privind modul de organizare §¡ desfigurare a procesului de 

alocare a mijloacelor financiare pentru compensarea paréala a cheltuielilor 
supórtate de producátorii agricoli pentru semánatul griului de toamná ín anuí 
2012, precum §i semánatul porumbului, ín primávara anului 2013, conform 
anexe i.

b) Componenda Comisiei centrale de profil pentru verificare, calculare §i 
autorizare spre platá a mijloacelor financiare pentru compensarea par^ialá a 
cheltuielilor producátorilor agricoli pentru semánatul culturilor de gnu de 
toamná, supórtate ín toamna anului 2012, precum §¡ a porumbului - ín  anuí 
2013, ín urmátoarea componen^;

1. Viorel G U J U  -  Viceministru al agriculturii §i industriei alimentare, pre§edinte;
2. Ion Sula -  §ef, D i re c ta  generalá politici de dezvoltare sectorialá;
3. Mihail Suvac -  §ef, D irec ta  politici de producpe §i reglementári de calitate a

produselor vegetale;



4. Mihaî Buíucel -  $ef, Directa  jurídica §¡ armonizarea legislatiei;
5. Petru Maleru -  Director, Agentia de Interven{ii $i Plá(i pentru Agricultura;
6. Alexandru Slusari -  Pre§edinte, Uniunea Republicana a Asociaçiilor Producàtorilor

Agricoli „Uniagroprotect” ;
7. Vasile M írzenco -  Director executiv, Federa|ia Najionalü a Fermierilor din Moldova.

4. Agentia de Intervenue $i Pláfi pentru Agricultura va:
a) lansa, începînd cu 01.07.2013. procedura de recep[ionare çi procesare a cererilor 

privind acordarea compensa|i i lor din mijloacele fondurilor alócale de Asociaba 
International à de Dezvoltare (IDA) pentru semánatul porumbului pentru roada anului
2013 în modul §i ordinea stabilité de Regulament;

b) asigura functionalitatea sistemului electronic în vederea facilitàfü receptionàrii 
çi transmiterii în format electronic a listelor solicitantilor din raionalele republicii;

c) instrui colaboratorii Agentiei responsabili de procesarea cererilor de acordare a 
compensapilor în privinta procedurii de verificarea respectarii conditiilor de eligibi 1 itatc 
de càtre solicitantii de compensatii;

d) raporta, sàptàmînal, conducerii Ministerului Agriculturii ?i Industriei 
Alimentare despre mersul executârii prezentului ordin;

5. Se stabileçte câ conditiile si mârimca c o m p en sab a  acordate vor 11 statuate în 
Manualul Operational al Proiectului, aprobat de Ollciul Bâncii Mondiale;

6. Prezentul ordin va 11 publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
precum çi pe paginile oficíale electronice aie Ministerului Agriculturii §i Industriei 
Alimentare çi Agentiei de Intervenue $i Plñti pentru Agricultura.

5. Controlu! asupra executârii prezentului ordin î! exercit personal.



Hx. S. Labliuc 
Tel. 222-892



Aprobat prin Ordinul ministrului 
agriculturii §i industriei 

alimentare n r .____ din „____” ____________ 2013

R E G U L A M E N T U L
Regulam entul privind modul de organizare si desfásurare a procesului de alocare a

mijloacelor financiare pentru com pensarea parfialá a cheltuielilor supórtate de 
producátorii agricoli pentru semánatul gríului de toamna in anuí 2012, precum si 

sem ánatul porum bului, Tn primávara anului 2013

1. Regulamentul privind modul de organizare §i desfasurare a procesului de alocare a 
mijloacelor financiare pentru compensarea partíala a cheltuielilor supórtate de 
producátorii agricoli pentru semánatul gríului de toamná in anuí 2012, precum si 
semánatul porumbului, in primávara anului 2013 (in continuare -  Regulament) 
stabile§te modul si conditiile de receptionare a cererilor din partea solicitantilor ín 
vederea compensárii paréale a cheltuielilor supórtate la semánatul cu gríu de 
toamná, ín anuí 2012 §i porumbului pentru roada anului 2013, inclusiv conditiile 
obligatorii necesare pentru otyinerea ajutorului.

2. ín sensul prezentului Regulament, notiunile de baza utilízate au urmátoarele 
semnificajii:

a) soliciíant -  persoaná fizicá sau juridicá care a semánat suprafa^a de teren 
de^inutá cu:
- gríu de toamna, cererea cáruia a fost depusá si acceptatá, ín conditiile 
Hotáririi Guvemului nr. 766 din 15.10.2012 cu privire la alocarea 
mijloacelor financiare pentru diminuarea consecin^elor secetei din anuí 
2012;
- porumb, pentru roada anului 2013 care au depus o cerere ín acest sens, ín 
conditiile prezentului regulament, precum si a Manualului Operational al 
Proiectului „Suport de Urgentá pentru Agricultura Moldovei”;

b) compensajie -  ajutor báñese nerambursabil §i neimpozabil acordat solicitantilor 
pentru compensarea par^ialá a cheltuielilor supórtate la semánatul gríului de toamna si 
porumbului pentru roada anului 2013.

c) Manual Operational al Proiectului -  document, aprobat de oficiul Báncii 
Mondiale, care stabileste criteriile, conditiile si procedura acordárii compensatiei, 
inclusiv márimea si modalitatea calculárii acesteia, pentru flecare localitate.

3. De com pensable pentru semánatul gríului de toamná vor beneficia exclusiv 
producátorii agricoli eligibili conform Hotáririi Guvemului nr. 766 din 15.10.2012 
cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru diminuarea consecin^elor 
secetei din anuí 2012, care au beneficiat de prima tran§á a compensatiilor acordate 
ín anuí 2012 si care sunt amplasati ín cele mai afectate raioane ale republicii de 
seceta din vara anului 2012, enumerate ín Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, ín



care se confín cuantumurile co m p e n sa to r  per hectar în funche de gradul de 
afectare de secetä.

4. La baza stabilirii raioanelor eligibile sunt pierderile de grîu si porumb din anul 
agricol 2012 (gradul de afectare de cel putin 35%).

5. De com pensable pentru însàmântarea terenurilor agricole cu porumb, pentru 
roada anului 2013, vor beneficia producätorii agricoli -  solicitant, din tóate 
raioanele republicii, cu exceptia raioanelor Drochia, Edinet si Briceni, si care 
respecta urmätoarele condipi:
a) sunt de^inätori legali ai terenurilor agricole însâmîntate;
b) suprafa^a minimä eligibilä, indivizibilä, pentru acordarea compensa^iei sä 

constituie 0,5 ha.
6. Märimile compensapilor pentru un hectar de teren agricol însâmântat cu porumb 

pentru roada anului 2013, se va stabili reiesind din pierderile efectiv supórtate pe 
flecare raion, cu calcularea acesteia în conformitate cu prevederile Manualului de 
proceduri a proiectului.

7. In scopul acordärii compensaÇiei pentru însâmîntarea terenurilor agricole cu 
porumb, pentru roada anului 2013, au to ritä re  administra^iei publice locale de 
nivelul întîi, primäriile municipiilor Chi§inäu §i Bäl^i, Guvematorul unitä^ii 
teritoriale autonome Gägäuzia urmeazä sä creeze, în termen de pînâ la 20.07.2013, 
comisii spéciale, în a càror componenda vor fi incluçi primarul località^ii -  
pre§edinte al comisiei, secretarul consiliului -  secretar al comisiei, inginerul 
cadastral, un reprezentant din partea producàtorilor agricoli.

8. Solicitantul de co m p en sare  va depune o cerere de modelul stabilit în anexa nr.2 la 
Regulament.

9. Comisia specialâ a primariei, în termen de maxim 30 zile, din momentul 
constituirii:

- va examina cererile de alocare a compensaçiei pentru semânatul porumbului §i va 
completa actul de constatare a suprafe^ei semânate de facto, la faÇa locului, pentru flecare 
solicitant, conform anexei nr. 3 la Regulament;
- va completa, în baza cererilor examinate, lístele beneficiarilor de compensapi, pe 
persoane fizice (inclusiv gospodärii täränesti), care nu dispun de conturi bancare, si pe 
persoane juridice, inclusiv fizice detinätori de conturi bancare, conform modelelor 
prevâzute în anexa nr. 4 si 5 la Regulament;
- în cazul neacceptärii cererii, va informa în scris solicitantul, eu indicarea motivului 
refuzului.

10. Lisíele în cauzâ se întocmesc în 2 exemplare originale, coordonate eu Directia 
agricolä raionalä, flecare fila se semneazà de to^i membrii comisiei spéciale locale. 
Un exemplar, inclusiv în format electronic (excel) se depun la sec^iile/serviciile 
teritoriale aie Agentiei de Interven^ §i Plâ^i pentru Agricultura. Formatul 
electronic poate fi transmis inclusiv prin încârcarea acestuia si pe pagina web a 
Agentiei (www.aipa.md ).

11. Al doilea exemplar se pästreazä la autoritatea administra^iei publice locale de 
nivelul întîi. Termenul de pästrare a listelor, inclusiv a cererilor, actelor de 
constatare este de 3 ani.

http://www.aipa.md


12. Odatà cu prezentarea listelor detinàtorilor de terenuri, solicitanti de compensatii, 
dátele din acestea nu pot fi rectifícate sau completate.

13. Sec^iile/serviciile teritoriale aie Agenpei de Intervenue çi Plâ^i pentru Agricultura, 
în termen de 15 zile lucrâtoare din momentul receptionârii listelor solicitantilor de 
la comisiile spéciale aie primàriilor, vor asigura transmiterea acestora comisiei 
centrale de profil, constituità prin ordinul ministrului agriculturii §i industriei 
alimentare.

14. Comisia céntrala de profil, constituità prin ordinul ministrului agriculturii çi 
industriei alimentare este formata din 7 membri: reprezentanti ai Ministerului 
Agriculturii §i Industriei Alimentare, ai Agen^iei de Interven^ii §i Plà^i pentru 
Agricultura §i ai asociatiilor profesionale din domeniu.

15. Comisia céntrala de profil, în termen de 20 zile lucrâtoare de la recepponarea 
listelor solicitantilor va verifica, calcula §i autoriza spre plata com pensable pentru 
suprafaja terenurilor agricole semànate eu porumb pentru roada anului 2013, în 
conformitate eu Manualul operational de proceduri a Proiectului.

16. în competenta Comisiei centrale de profil mai intrà:
1) reexaminarea listelor solicitantilor de compensatii pentru semánatul gríului de 

toamnà, pentru roada anului 2013, înaintate de comisiile spéciale aie primàriilor, 
conform Hotáririi Guvemului nr. 766 din 25.10.2012, cu aprobarea si dispunerea 
achitàrii compensatiilor în modul §i ordinea stabilité, pentru raioanele prevàzute în 
anexa nr. 1 la prezentul regulament;

2) Initierea verificârilor (selectivà) în teren a suprafetelor însàmântate;
3) Adoptarea deciziei asupra mijloacelor ràmase, ca rezultat al refuzului de primire a 

compensatiilor din partea solicitantilor, sau dupà caz, neprezentarea acestuia, sau a 
reprezentantului legal, pentru ridicarea compensatiei, pentru o perioada mai mare 
de 2 luni, de la aprobarea deciziei de acordare a compensatiei;

4) Adoptarea deciziei privind prelungirea termenului de achitare a compensatiilor;
5) Respingerea cererii de acordare a compensatiilor, în cazul prezentàrii informatiilor 

neveridice;
6) Sesizarea organelor de drept, în privinta solicitantilor care au prezentat date 

neveridice în vederea obtinerii compensatiei;
7) Examinarea si aprobarea rapoartelor privind distribuirea compensatiilor;
8) Examinarea oricârei solicitàri, sesizàri parvenite din partea solicitantilor, altor 

persoane interesate legate de acordarea compensatiilor;
17. Rezultatele examinàrii listelor solicitantilor parvenite de la comisiile spéciale aie 

primàriilor vor fi consemnate într-un proces-verbal, semnat de toti membrii 
Comisiei, eu stabilirea listei solicitantilor eligibili si màrimii compensatiei pentru 
fiecare raion, calculate în conformitate eu prevederile Manualului Operational de 
Proceduri al Proiectului.

18. Agença de Interventii çi Plàti pentru Agriculturâ, în baza procesului-verbal al 
comisiei centrale de profil, va asigura perfectarea documentelor privind transferul 
compensatiilor, de regulà, la contul bancar al beneficiarului, iar în cazul în care 
acesta nu detine cont bancar, compensaba va fi repartizatâ beneficiarului prin 
intermediul oficiilor postale, de la domiciliul beneficiarului, în baza Listelor 
aprobate de Comisia céntrala de profil si înaintate ÎS „Posta Moldovei”.



19. Termenul-limitä de transferare a compensabilor producàtorilor agricoli inclusiv, 
prin intermediul Intreprinderii de Stat “Po§ta Moldovei” este 31 octombrie 2013.

20. Responsabili de corectitudinea §i temeinicia înscrierii în liste a solicitan^ilor de 
com pensa^ sînt comisiile speciale locale, iar de distribuirea cätre beneficiarii 
accepta^, în baza proceselor-verbale ale comisiei centrale de profil, vor fi Agenda 
de Intervenue §i Pläb pentru Agricultura §i, dupä caz, întreprinderea de Stat “Po§ta 
Moldovei” .

/V

21. IS “Po§ta Moldovei” achitä compensaba personal beneficiarului, sau mandatarului 
acestuia, la prezentarea buletinului de identitate. Compensaba se achitä 
mandatarului numai la prezentarea procurii.

22. în cazul decesului beneficiarului de compensare - persoanä fizicä - în perioada de 
platä, compensaba poate fi acordatä so^ului acestuia sau altor membri de familie 
cu prezentarea certificatului de deces §i certificatului cu privire la componenda 
familiei, eliberat de primaria respectivä.

23. IS “Po§ta Moldovei” pästreazä listele de platä, pe parcursul a 3 ani, în ordinea 
stabilitä pentru pästrarea documentelor de producere.

24. IS “Poçta Moldovei” prezintä Agentiei de Interventiei si Pläti pentru Agriculturä, 
pînâ la 10 decembrie 2013, un raport generalizat privind distribuirea 
compensabilor, cu anexarea listelor de platä semnate de cätre titularii 
compensabilor, iar în cazul nedistribuirii compensabilor cätre anumib titulari, 
cauzele acestora.

25. In cazul nedistribuirii compensabi cätre unii titulari din motivul ne prezentärii, sau 
refuzului, în vederea primirii compensatiei, din partea solicitantului, Agentia de 
Interventie si Pläti va informa Comisia centralä de profil, care va dispune fie 
returnarea mijloacelor financiare la conturile AIPA, fie prelungirea termenului de 
ridicare a compensatiilor pentru încâ 30 zile.

26. In cazul ne prezentärii în termenii preväzuti de prezentul Regulament, sau 
refuzului, în vederea primirii compensatiei, din partea solicitantului, acesta este 
decäzut din dreptul de ai fi acordatä compensaba.



Lista
raioanelor eligibile pentru com pensât» *a 2 r‘u de toamnà________________________

Anexa nr. 1 la Regulament

Nr./o
rd

Raionul Suprafa|a eligibila plantatä cu grâu, 2012, ha 
(> 1 ha)

Compensatii pentru plantarea grâului*(lei)

1 B asarabeasca 4383,41

2 Cim içlia 15317,145

3 Câuçeni 17521,444

4 U ngheni 8341,142

5 L eova 7349,35

6 m un .C h isin au 888,646

7 Cahul 14869,483

8 Stràçeni 919,556

9 C riuleni 6659,853

10 D ubäsari 3683,721

11 N isporeni 741,638

12 U TA  G ägäuzia 29702,746

13 Teleneçti 7675,742

14 C antem ir 6559,038

15 Hânceçti 9304,890

TOTAL: 133 917,82

* Com pensa^ pentru cultivarca grâului se va calcula de Comisia céntrala de profil, în conformitate cu Manualul Operational 
de Porceduri al Proiectului,



Anexa nr. 2 la Regulament

Câtre primària comunei 
din raionul

Subsemnatul
C ER ER E-M O D EL

buletinul de identificare nr.
numele, prenumele

din “ ” anuí . cod personal
, locuitor al satului/comunei

în cazul persoanelor juridice (inclusive gospodàrii târàneçti) Gospodària agricolà

codul fiscal (IDNO)
nr. , rechizitele bancare,

declar pe propria ràspundere cà,
pentru roada anului 2013, am semànat ha porumb si roq sà fiu inclus în lista beneficiarilor de compensa^ pentru 
semánatul de porumb.

Date de contact: 
Tel.
Adresa electronicâ

Data Semnàtura
L.S.

Anexa nr. 3 la Regulament

ACT
de constatare a suprafejei semànate eu porumb

Comisia specialà a primâriei comunei ______________________________ a examinai cererea solicitantului
_____________________________________________________________ §i a constatai urmâtoarele:

(numele prenumele, IDNP, denumirea agentului economic, IDNO)

1. Solicitantul de compensaîie este deîinâtor légal al terenurilor agricole, cod cadastral/suprafata, ha*

2. Solicitantul a semànat de facto eu porumb pentru roada anului 2013 suprafaja d e ______ ha.

Nota:
*Se indicà doar codurile cadastrale §i suprafaja acestora (minim 0,5 ha) pentru terenurile semànate eu porumb

Membrii comisiei spéciale:



Anexa nr.4 la Regulamentul

Coordonat:
Çeful Directiei Agricultura §¡ Alimentatie 

a raionului

L ? .
(numele. prenumele, semnátura)

LISTA
de{inätorilor de terenuri, solicitanti de compensatii (persoane fizice, inclusiv gospodärii täränesti care nu dispun de

conturi bancare) 
din com una_____________

N r/
ord

Numele,
prenumel

e
persoanei

fizice

codul 
personal sau 
codul fiscal

Suprafata 
semänatä 

porumb (ha)

Compens 
atia 

calculatä 
pentru 1 

ha*

Total
compensa

tia
autorizatä

*

spre platä

Semnätur
a

beneficiar
ului**

Data de 
platä***

Semnätu
ra

salariatul
ui

postal***

Mentiuni
(motivul

neachitärii)***

* se completeazä de com isia centralä de profil;

** se completeazä de beneficiar la etapä primirii compensatiei; 

*** se completeazä de reprezentantii IS „Po?ta M oldovei”

D ata_______________________________  Semnätura: presedinte al Comisiei_

membrii Comisie

L.Ç.



Anexa nr. 5 la Regulamentul

Coordonat:
Çeful Directiei Agrïculturâ §i Alimentare 

a raionului______________________________
(numeie, prenumele. semnâtura)

L.Ç.

LISTA
detinätorilor de terenuri, solicitanti de compensât» (gospodärii agricole) 

din comuna

denumirea gospodâriei agricole codul fiscal (IDNO) Rechizitele bancare (cont de 
decontare, codul bäncii, banca 
beneficiará)

Suprafaja semänatä 
porumb (ha)

D ata_______________________________  Semnâtura: presedinte al Comisiei_

membrii Comisie

L.Ç.


