
 
H O T Ă R Â R E 

cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de acordare 

a ajutorului financiar din partea Guvernului Federaţiei Ruse, destinat pentru 

compensarea parţială a prejudiciului cauzat de seceta din anul 2020 

la cultura porumbului şi pregătirea solului  

pentru recolta anului 2021 

  

nr. 846  din  30.11.2020 

  
Monitorul Oficial nr.318/997 din 02.12.2020 

  

* * * 

În temeiul prevederilor art.23 alin.(1) din Legea nr.595/1999 privind tratatele internaţionale 

ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.24-26, art.137), cu 

modificările ulterioare, Guvernul  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea modului de acordare a ajutorului financiar din 

partea Guvernului Federaţiei Ruse, destinat pentru compensarea parţială a prejudiciului cauzat de 

seceta din anul 2020 la cultura porumbului şi pregătirea solului pentru recolta anului 2021 (se 

anexează). 

2. Ministerul Finanţelor va aloca, din fondul de intervenţie al Guvernului, 59730,0 mii lei 

(echivalentul a 275,0 milioane ruble ruseşti) Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, în vederea compensării parţiale a prejudiciului cauzat de seceta din anul 2020 la cultura 

porumbului şi pregătirea solului pentru recolta anului 2021. 

3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, prin intermediul Agenţiei de 

Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, va repartiza ajutorul financiar acordat de către Guvernul 

Federaţiei Ruse, destinat pentru compensarea parţială a prejudiciului cauzat de seceta din anul 

2020 la cultura porumbului şi pregătirea solului pentru recolta anului 2021, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului menţionat la punctul 1. 

4. Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură va autoriza doar cererile de solicitare a 

ajutorului financiar recepţionate conform prevederilor Regulamentului nominalizat, în limitele 

mijloacelor financiare alocate conform punctului 2. 

5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi Mediului. 

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

  
PRIM-MINISTRU Ion CHICU 

   

Contrasemnează:  

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor Serghei Puşcuţa 

Ministrul agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului Ion Perju 

   

Nr.846. Chişinău, 30 noiembrie 2020.  

  

  

Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului 

nr.846 din 30 noiembrie 2020 

lex:LPLP19990924595


  

REGULAMENT  

privind stabilirea modului de acordare a ajutorului financiar din partea Guvernului  

Federaţiei Ruse, destinat pentru compensarea parţială a prejudiciului cauzat 

de seceta din anul 2020 la cultura porumbului şi pregătirea solului  

pentru recolta anului 2021 

  

Capitolul I  

DISPOZIŢII GENERALE  

1. Regulamentul privind stabilirea modului de acordare a ajutorului financiar din partea 

Guvernului Federaţiei Ruse, destinat pentru compensarea parţială a prejudiciului cauzat de seceta 

din anul 2020 la cultura porumbului şi pregătirea solului pentru recolta anului 2021 (în continuare 

– Regulament) stabileşte modul de acordare a mijloacelor financiare destinate compensării parţiale 

a cheltuielilor necesare pentru pregătirea solului, pentru recolta anului 2021 şi compensarea 

parţială a cheltuielilor suportate ca urmare a consecinţelor secetei la cultura porumbului pentru 

roada anului 2020.  

2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:  

solicitant – producător agricol care dispune şi exploatează terenuri arabile, ce au fost 

însămânţate cu porumb pentru roada anului 2020 şi afectate de secetă; 

ajutor financiar – mijloace financiare, nerambursabile şi neimpozabile, acordate 

producătorilor agricoli pentru compensarea parţială a prejudiciului cauzat culturii porumbului ca 

urmare a secetei din anul 2020 şi pregătirea solului pentru recolta anului 2021; 

act de constatare – informaţie cu privire la situaţia excepţională reală ca urmare a 

înregistrării calamităţii naturale (secetă), constatată şi înregistrată într-un document întocmit şi 

semnat până la 5 octombrie 2020 de către reprezentanţii Comisiei de evaluare a prejudiciului 

cauzat la faţa locului, precum şi coordonat cu reprezentanţii raionului, responsabili legali din 

domeniul agricultură şi situaţii excepţionale. 

3. Ajutorul financiar se acordă, prin intermediul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru 

Agricultură, pentru compensarea parţială a prejudiciului cauzat culturii porumbului ca urmare a 

secetei din anul 2020 şi pregătirea solului pentru recolta anului 2021. 

4. Compensaţia se acordă solicitantului care a suferit prejudiciu ca urmare a secetei la cultura 

de porumb înregistrate în anul 2020. 

5. Compensaţia se acordă dacă, conform actelor de constatare, seceta a afectat 60% şi mai 

mult din recolta culturii de porumb pentru anul 2020. 

6. În scopul obţinerii ajutorului financiar, solicitantul trebuie să întrunească următoarele 

condiţii:  

1) să deţină sau să lucreze în fapt suprafeţe de teren însămânţate cu porumb; 

2) să dispună de cont bancar în monedă naţională (MDL); 

3) să prezinte datele din actele de constatare veridice şi întocmite în termenul stabilit în 

prevederile prezentului Regulament. 

  

Capitolul II 

MODUL DE CALCULARE A AJUTORULUI FINANCIAR 

7. Ajutorul financiar se acordă solicitanţilor sub formă de plată directă la unitatea de 

suprafaţă de teren arabil. 

8. Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului financiar va constitui 7 zile 

calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  

9. Informaţia despre data-limită de depunere a cererilor va fi plasată pe paginile web oficiale 

ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură şi Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale şi Mediului. 



10. Mărimea ajutorului financiar per hectar de teren arabil se calculează de către Agenţia de 

Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură în baza mijloacelor financiare disponibile raportate la 

suprafaţa totală eligibilă, conform dosarelor recepţionate. 

11. Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, după expirarea perioadei de depunere 

a cererilor de solicitare a ajutorului financiar, în termen de 5 zile lucrătoare de la recepţionarea 

cererilor de la subdiviziunile teritoriale, va examina şi va generaliza informaţia şi, în baza acesteia, 

va stabili cuantumul valoric la unitatea de suprafaţă (1 ha) (coraportul dintre valoarea fondului 

disponibil la suprafaţa totală eligibilă), care urmează a fi acordat solicitanţilor eligibili. 

12. Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură va publica pe pagina web oficială 

informaţia generalizată care va cuprinde suprafaţa eligibilă per beneficiar, după care va fi calculat 

ajutorul financiar. Ulterior, în decurs de 3 zile lucrătoare, solicitantul de ajutor financiar poate 

prezenta obiecţiile asupra informaţiei generalizate. 

13. După expirarea termenului expus la punctul 12, orice modificare sau solicitare de 

recalcul pentru acordarea ajutorului financiar nu va fi acceptată. 

  

Capitolul III  

MODUL DE ACORDARE A AJUTORULUI FINANCIAR  

14. Cererea de acordare a ajutorului financiar, împreună cu documentele în original, însoţite 

de copii, se depune de către solicitant sau reprezentantul legal al acestuia la subdiviziunea 

teritorială a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură din raza teritorială în care îşi 

desfăşoară activitatea solicitantul de ajutor financiar.  

15. Dosarul de acordare a ajutorului financiar va conţine următoarele documente obligatorii: 

1) cererea de acordare a ajutorului financiar, conform modelului din anexa nr.1; 

2) declaraţia pe propria răspundere privind completitudinea dosarului şi veridicitatea 

informaţiei din documentele prezentate, conform modelului din anexa nr.2; 

3) copia certificatului de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti; 

4) certificatul de confirmare eliberat de către autoritatea publică locală, conform modelului 

din anexa nr.3; 

5) copia de pe certificatul privind atribuirea codului IBAN, eliberat de către banca 

comercială; 

6) copia actului de constatare a pagubelor la cultura porumbului pentru recolta anului 2020 

cauzate de secetă. 

16. Dosarul se depune şnuruit, sigilat şi numerotat, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau 

înlocuirea documentelor, precum şi semnat pe fiecare pagină de către solicitant. Documentele 

prezentate în copii trebuie să conţină menţiunea „corespunde originalului” şi semnătura 

solicitantului. La depunerea cerii de acordare a ajutorului financiar, solicitantul primeşte 

confirmarea care atestă recepţionarea dosarului de către subdiviziunea teritorială a Agenţiei de 

Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură. 

17. Reprezentantul subdiviziunii teritoriale comunică solicitantului, prin orice modalităţi 

permise de Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018, în termen de cel mult 5 zile 

lucrătoare, calculate din ziua recepţionării dosarului, despre lipsa actelor prevăzute la punctul 15. 

18. În procesul examinării dosarului recepţionat, reprezentantul Agenţiei de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură va respinge cererea de acordare a ajutorului financiar în cazul neîntrunirii 

condiţiilor stabilite în prezentul Regulament. Decizia de respingere se notifică solicitantului în 

termen de 10 zile lucrătoare. 

19. Decizia de respingere a cererii de acordare a ajutorului financiar poate fi contestată 

conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018 la sediul central 

al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, din momentul respingerii cererii de solicitare 

a ajutorului financiar. 

20. Subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, în termen 

de 5 zile lucrătoare de la recepţionarea dosarului, efectuează: 
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1) asigurarea introducerii dosarelor în Sistemul informaţional automatizat „Evidenţa 

solicitanţilor şi beneficiarilor de subvenţii” în ordinea depunerii acestora; 

2) examinarea şi verificarea autenticităţii documentelor prezentate şi a corespunderii 

acestora cu documentele originale;  

3) asigurarea transmiterii dosarelor de solicitare către Oficiul central al Agenţiei de 

Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură. 

21. Oficiul central al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la recepţionarea dosarului: 

1) va examina şi va generaliza informaţia cu privire la solicitanţii de compensaţii; 

2) va asigura transmiterea informaţiei cu privire la beneficiarii de compensaţii către 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; 

3) va respinge cererile de acordare a ajutorului financiar care nu corespund condiţiilor 

stabilite în prezentul Regulament şi va notifica solicitantul în termen de 10 zile lucrătoare de la 

data emiterii deciziei respective, cu indicarea posibilităţii de contestare a acesteia conform 

prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018; 

4) va autoriza spre plată cererile de acordare a ajutorului financiar eligibile. 

22. Cererile prealabile împotriva deciziilor Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură 

de respingere a cererilor de acordare a ajutorului financiar se examinează în condiţiile prevederilor 

Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018. 

23. Dosarele de acordare a compensaţiilor se păstrează în arhiva Agenţiei de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură timp de 3 ani. 

  

Capitolul IV 

RESPONSABILITĂŢI ŞI SANCŢIUNI 

24. Responsabili de corectitudinea şi veridicitatea datelor din dosarul de solicitare a 

ajutorului financiar sunt producătorii agricoli solicitanţi ai ajutorului financiar, autorităţile 

administraţiei publice locale şi comisiile de constatare a prejudiciului cauzat, iar de corectitudinea 

distribuirii ajutoarelor financiare către solicitanţi este Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru 

Agricultură.  

25. În cazul în care unul dintre colaboratorii instituţiilor şi autorităţilor menţionate în 

prezentul Regulament este în conflict de interese în procesul de luare de decizii, acesta urmează 

să declare conflictul de interese şi să fie înlocuit. 

26. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament, care poate duce la acordarea 

neîntemeiată a ajutorului financiar, atrage după sine răspunderea conform legislaţiei. 

27. Solicitanţii de ajutoare financiare care au prezentat date neveridice în scopul obţinerii 

nejustificate a surselor financiare vor fi incluşi în Lista de interdicţie a beneficiarilor de subvenţii, 

conform procedurii stabilite în Regulamentul privind condiţiile, ordinea şi procedura de acordare 

a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.455/2017. 

28. Producătorii agricoli care au beneficiat de compensaţie sunt obligaţi să ramburseze suma 

financiară în decurs de 15 zile lucrătoare, în cazul în care s-a constatat că nu au respectat 

prevederile prezentului Regulament.  

  

  
Anexa nr.1 

la Regulamentul privind stabilirea modului  
de acordare a ajutorului financiar din partea  
Guvernului Federaţiei Ruse, destinat pentru  

compensarea parţială a prejudiciului cauzat de  
seceta din anul 2020 la cultura porumbului şi  
pregătirea solului pentru recolta anului 2021 

  
CERERE-MODEL 

de acordare a ajutorului financiar 

lex:LPLP20180719116
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Prin prezenta, producătorul agricol __________________________________________, 

(denumirea întreprinderii, gospodăriei ţărăneşti) 

____________________________________________________________________________, 
(certificatul de înregistrare, seria, numărul, data eliberării) 

  
cu numărul de identificare de stat – codul fiscal (IDNO/IDNP) __________________________,  
cu adresa juridică/domiciliul/sediul profesional ______________________________________, 
reprezentat de către dl/dna ______________________________________________________, 
în calitate de administrator/conducător □, reprezentant legal □ (se bifează în pătratul respectiv), solicit acordarea 
ajutorului financiar pentru compensarea parţială a cheltuielilor de pregătire a solului pentru recolta anului 2021 şi 
compensarea parţială a cheltuielilor suportate ca urmare a consecinţelor secetei la cultura porumbului pentru roada 
anului 2020, pentru suprafaţa totală de _______ ha, din care este afectată _____ ha. 
  

Solicit ca suma totală a suportului financiar să-mi fie calculată în conformitate cu prevederile Regulamentului 
privind stabilirea modului de acordare a ajutorului financiar din partea Guvernului Federaţiei Ruse, destinat pentru 
compensarea parţială a prejudiciului cauzat de seceta din anul 2020 la cultura porumbului şi pregătirea solului pentru 
recolta anului 2021, şi transferată pe contul bancar nr._________________________ în monedă naţională, deservit 
de Banca Comercială __________________________________________________________, 
adresa _________________________________, codul băncii __________________________. 

  
La cerere se anexează: 
1) declaraţia pe propria răspundere privind completitudinea dosarului şi veridicitatea informaţiei din documentele 

prezentate, conform modelului din anexa nr.2; 
2) copia certificatului de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti; 
3) certificatul de confirmare eliberat de către autoritatea publică locală, conform anexei nr.3; 
4) copia de pe certificatul privind atribuirea codului IBAN; 
5) copia actului de constatare a pagubelor. 
  

Data ______ 
anul ______ 

Conducător al _______________________  
Numele, prenumele ___________________ 

____________ 
(semnătura) 

  
Tel.: _____________________ 
E-mail.:___________________ 

  

  
Anexa nr.2 

la Regulamentul privind stabilirea modului  
de acordare a ajutorului financiar din partea  
Guvernului Federaţiei Ruse, destinat pentru  

compensarea parţială a prejudiciului cauzat de  
seceta din anul 2020 la cultura porumbului şi  
pregătirea solului pentru recolta anului 2021 

  
  

DECLARAŢIE  
pe propria răspundere privind completitudinea dosarului şi veridicitatea 

informaţiei din documentele prezentate 
  
Prin prezenta,___________________________________________________________, 

(denumirea întreprinderii, gospodăriei ţărăneşti)  

  
reprezentată de _______________________________________________________________, 

(numele, prenumele administratorului, conducătorului, reprezentantului legal) 
  
cunoscând prevederile legislaţiei penale în vigoare cu privire la falsul în declaraţii şi condiţiile Regulamentului privind 
stabilirea modului de acordare a ajutorului financiar din partea Guvernului Federaţiei Ruse, destinat pentru 
compensarea parţială a prejudiciului cauzat de seceta din anul 2020 la cultura porumbului şi pregătirea solului pentru 
recolta anului 2021, declar pe propria răspundere: 

1) că toată informaţia din cererea de acordare a ajutorului financiar şi din documentele anexate este 
corectă/veridică şi mă angajez să respect condiţiile cerute în conformitate cu actele normative/legislative referitoare la 
acordarea ajutorului financiar în vederea compensării parţiale a cheltuielilor de pregătire a solului pentru recolta anului 
2021;  



2) că suprafaţa totală a terenurilor agricole însămânţate cu porumb, pentru roada anului 2020, gestionată de 
întreprinderea pe care o reprezint, constituie ______________ha, dintre care _____ ha sunt afectate; 

3) că suprafaţa terenurilor agricole pentru care se solicită ajutorul financiar sunt arabile şi au avut destinaţia 
însămânţării culturii de porumb; 

4) că îmi dau acordul privind accesarea datelor cu caracter personal de către subiecţii implicaţi în procedura de 
recepţionare, verificare şi autorizare spre plată a ajutorului financiar solicitat; 

5) că, în cazul în care nu respect oricare dintre condiţiile şi criteriile prevăzute în Regulamentul privind stabilirea 
modului de acordare a ajutorului financiar din partea Guvernului Federaţiei Ruse, destinat pentru compensarea parţială 
a prejudiciului cauzat de seceta din anul 2020 la cultura porumbului şi pregătirea solului pentru recolta anului 2021, 
dosarul de solicitare a ajutorului financiar va fi considerat neeligibil; 

6) că, în cazul în care voi prezenta date neveridice în dosar, mă oblig să rambursez ajutorul financiar în modul 
stabilit. 

  

Data __________ 
anul __________ 

Conducător al _____________________  
Numele, prenumele _________________ 

_________ 
(semnătura) 

  

  
Anexa nr.3 

la Regulamentul privind stabilirea modului  
de acordare a ajutorului financiar din partea  
Guvernului Federaţiei Ruse, destinat pentru  

compensarea parţială a prejudiciului cauzat de  
seceta din anul 2020 la cultura porumbului şi  
pregătirea solului pentru recolta anului 2021 

  
  

Certificat de confirmare 
nr._____ din __________ 2020 

  
Primăria соmunei/sаtului _____________________, raionul ______________________, 

prin prezenta, certifică faptul că întreprinderea/gospodăria ţărănească (de fermier) 
_________________________________________________, codul fiscal ________________, 

(denumirea persoanei juridice sau denumirea gospodăriei ţărăneşti (de fermier)) 
  
deţine sau lucrează în fapt suprafeţe de teren însămânţate cu porumb, pentru recolta anului 2020, pe o suprafaţă 

totală de ________ ha, inclusiv ______ ha afectate conform actului de constatare a pagubelor. 
  
  

  
Semnătura:  
  
L.Ş.  

  
_________________________ (primar)  
  
_________________________ (inginer cadastral) 

  

  


