Anexa nr. 1
Condiţiile şi procedurile de acordare a subvenţiilor în avans
pentru măsurile stimulate din bugetul de stat
Instituția
implementatoare
Măsuri de
subvenționare

Domeniul de
acţiune

Solicitanți /
beneficiari

Expertizarea
proiectului
Perioada de
implementare a
proiectului
Perioada de
monitorizare
Costul total al
proiectului eligibil
Valoarea subvenţiei
Contribuția proprie
Condiţii financiare

Agenția Relații funciare și Cadastru
Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură
măsura nr. 1. Aplicarea măsurilor pentru prevenirea
și combaterea eroziunii solului (eoliene și hidrice)
măsura nr. 2. Aplicarea măsurilor de ameliorare
chimică a solurilor (saraturate)
măsura nr. 3. Aplicarea măsurilor de conservare şi
sporire a fertilităţii solurilor (implementarea proiectelor de
organizare a teritoriului, asolamente, etc.).
„Proiecte ce cuprind măsuri, lucrări hidrotehnice și
fitoameliorative pe terenurile afectate de ravene.”
„Proiecte ce conțin măsuri, lucrări de ameliorare chimică
a solurilor saraturate (alcalice).”
„Proiecte ce conțin măsuri, lucrări de protecţie a solului
în cadrul practicilor agricole.”
Subvenţia în avans este acordată:
• persoanelor juridice/fizice,
• unităților administrativ-teritorială de nivelul întâi,
care deţin teren legal în proprietate, posesie sau folosinţă, pe
perioada de implementare a proiectului şi 5 ani după realizarea
investiţiei, înregistrat în registrele de publicitate, pe care
urmează să aplice măsuri de conservare şi de sporire a
fertilităţii solurilor terenurilor agricole conform proiectului
investițional.
Instituţie de cercetări de profil.
Pînă la 24 de luni de la data semnării cu Agenţia (AIPA) a
contractului de acordare a subvenţiei în avans.
în decurs de 5 ani de la data dării în exploatare a
obiectului/sau a rotației depline a culturilor în asolament
Pînă la 1 000 000 lei.
constituie 80% din valoarea proiectului eligibil.
cel puţin 20% din costul total al proiectului investițional.
• Subvenţia în avans se acordăîn două tranşe.
• 1 tranșă 70%
• 2 tranșă 30%

Depunerea
dosarelor

tranşa I, în mărime de 70% din valoarea subvenţiei
conform dosarului/proiectului investiţional aprobat de
Comisie, este oferită beneficiarului în baza cererii de
debursare, după semnarea cu Agenţia (AIPA) 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
conturile existente în trezorerie sau în băncile comerciale
pentru nonbugetari, în proporție de cel puțin 20% din
valoarea proiectului investiţional;
tranşa a II-a, în mărime de 30% din valoarea subvenţiei
conform dosarului/proiectului investiţional aprobat 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,
nominalizate în Regulament.
Are loc în cadrul apelurilor anunţate de către Agenția Relații
funciare și Cadastru (ARFC), prin ordin al directorului general
al Agenției, la secția/serviciul teritorial al Agenției de
Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA) din aria în care
solicitantul va efectua investiţia conform Regulamentului.

Cel puțin 60 de zile lucrătoare.
Durata apelului de
depunere a
dosarelor
Evaluarea dosarelor
• Evaluarea preventivă
• Evaluarea şi selectarea finală
Evaluarea preventivă a proiectelor va fi efectuată de
subdiviziunea responsabilă de administrarea şi aprobarea
proiectelor din cadrul Agenţiei (AIPA), cu emiterea unui aviz
(pozitiv/negativ) privind evaluarea preliminară a dosarului de
solicitare a subvenţiei în avans.
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
de către o Comisie de evaluare, care este formată din şapte
membri – doi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare un reprezentant al Ministerului
Economiei, doi reprezentanţi ai instituției implementatoare
(ARFC), un reprezentant al Agenţiei ((AIPA) care
îndeplineşte funcţia de secretariat) şi un reprezentant al I.P.

Durata de evaluare
preventivă cu
transmiterea
dosarelor spre
oficiul central AIPA
Evaluarea şi
selectarea finală

Institutul de Pedologie, Agrochimie și Pedologie a Solului „N.
Dimo”.
Cel mult 25 zile lucrătoare după finalizarea apelului

35 zile lucrătoare după finalizarea apelului, sau 10 zile
lucrătoare după recepționarea dosarelor oficiul central
AIPA.

Dosarele (proiectele investiţionale) de acordare a
Selectarea dosarelor
subvenţiei în avans se supun evaluării de către Comisie din
(proiectelor
punctul de vedere al atingerii indicatorilor de performanţă,
investiţionale)
conform obiectivelor proiectului investiţional, prin atribuirea
punctajului (minimum 70 de puncte şi maximum 155 de
puncte).
Selectarea proiectelor se efectuează în ordinea
descrescătoare a punctajului de evaluare în cadrul mijloacelor
financiare disponibile şi în conformitate cu criteriile stabilite în
anexa la Regulament.
Transmiterea
dosarelor spre
AIPA pentru
semnarea
contactelor
Semnarea
contactului dintre
AIPA și
solicitant/beneficiar.
Criteriile
de evaluare a
proiectelor

5 zile lucrătoare de la ședința comisiei de evaluare.

60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării referitoare la
selectarea dosarului de finanţare în condiţiile prezentului
Regulament
Nr.
crt.

Criteriul de evaluare

Punctajul
atribuit

%

Scorul
obținut

1
1.

2
Suprafața perimetrului de ameliorare a terenurilor
cu soluri degradate, ha
până la 100 ha

3
30

4
20

5

de la 100 până la 500 ha

20

mai mult de 500 ha

30

Natura degradării solurilor terenurilor din
perimetrul de ameliorare
Terenuri cu soluri afectate de eroziune de suprafață
foarte puternică și excesivă

30

2.

Terenuri cu soluri cu eroziune în adâncime (ravene)
Terenuri afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări
şi curgeri noroioase
Terenuri cu soluri compactate

10

30
30
30
5

20

Terenuri cu exces permanent de umiditate

3.

Terenuri soloneţizate şi sărăturate

30

Terenuri cu substanţe chimice, petroliere sau noxe

5

Terenuri ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale
sau menajere
Terenuri cu soluri distruse prin lucrări de excavaţii
(cariere)
Terenuri neproductive, dacă acestea nu se constituie ca
habitate naturale
Terenuri cu soluri și biocenoze afectate și distruse
(degradate biologic)
Terenuri cu soluri dehumificate, soluri arabile
neerodate
Terenuri cu soluri degradate ca rezultat al irigării
intensive

5

Alte degradări

5

Capacitatea de cofinanţare a proiectului de către
beneficiar:

30

de la 20 până la 30%

10

de la 30 până la 50%

20

mai mult de 50%
4.

30

Numărul beneficiarilor în urma implementării
proiectului:
mai mult de 500 de beneficiari

5
5
5
5
5

20

30

10

până la 500 de beneficiari

10
5

Localizarea proiectului:
sat/comună

15
15

oraş

10

Termenul de implementare a proiectului:
până la 12 luni

15
15

5

5.
10

6.

12-18 luni

7.

18-24 de luni

10
5

Valoarea totală a proiectului:

15

mai mult de 750 mii lei
750 mii lei - 500 mii lei
până la 500 mii lei
8.

10
5
10

Dispune de proiect

10

Nu dispune de proiect

5

Punctajul minimum necesar

10

15

Existența proiectului de organizare a teritoriului
elaborat și aprobat conform prevederilor art. 13
din Codul funciar nr. 828/1991

Punctajul total maximum

10

155

5

100

70

Anexa nr. 2

Activități/lucrări,
care urmează a fi cuprinse în proiectele de execuție a măsurilor subvenționate
de la bugetul de stat
Măsura nr. 1. Aplicarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea eroziunii solului
(eoliene şi hidrice).
1.1.
Măsuri pentru combaterea eroziunii eoliene
- crearea sistemului de fâşii forestiere de protecţie pe cumpenele apelor de-a
lungul direcţiei predominante a vânturilor
1.2.

Plantaţii forestiere de protecţie
- fâşii forestiere de protecţie a terenurilor agricole de vânt
- fâşii forestiere de protecţie antierozională a terenurilor agricole
- fâşii forestiere de protecţie a malurilor vâlcelelor
- fâşii forestiere de protecţie a malurilor ravenelor

1.3.

- fâşii forestiere de protecţie a apelor
- fâşii forestiere în ravene şi vâlcele
Măsuri hidrotehnice antierozionale
Pe terenurile arabile cu pante sub 3° sistemul de construcţii hidrotehnice (CHA)
include:
- valuri de pământ pentru regularizarea scurgerilor
- valuri - canale de pământ pentru evacuarea dirijată a scurgerilor de apă
- dispersoare ale curenţilor de apă
- diguri de pământ
- valuri-canale de coastă
- treceri tubulare etc
Pe terenurile în pantă utilizate la plantaţii pomiviticole se construiesc:
- valuri-canale de coastă din material pământos
- drumuri cu platformă contrapantă
- dispersoare a curenţilor de apă
- debuşee înierbate
- valuri-canale de coastă
- treceri tubulare
Pe păşuni şi fâneţe:
- valuri din material pământos pentru evacuarea dirijată a surplusului de apă
pluvială
- canale de coastă
- dispersoare ale curenţilor de apă

1.4.

- debuşee înierbate
- tereceri tubulare
Pe terenuri în pantă cu soluri puternic erodate, afectate de ravene, alunecări şi
repartizate pentru împădurire:
- dispersoare ale curenţilor de apă
- valuri de pământ pentru evacuarea dirijată a apei
- baraje de pământ pe fundul ravenei
Măsuri pentru terenurile afectate de ravene
- astuparea sau nivelarea ravenelor
- regularizarea scurgerilor de suprafaţă
- nivelarea-modelarea sectoarelor de teren afectate de ravene şi amplasarea
izolat pe versanţi cu păstrarea la suprafaţă a stratului fertil de sol
- sporirea fertilităţii solului pe terenurile ameliorate prin copertarea acestora cu
sol fertil
- crearea pe solele refăcute a unui covor vegetal permanent, care va proteja
suprafaţa de eroziune şi de distrugere repetată a terenului

Măsura nr. 2. Aplicarea măsurilor de ameliorare chimică a solurilor
-Lucrarea ameliorativă a solului la adâncimea de 40 cm
-Incorporarea gunoiului de grajd sau a composturilor organice
-Aplicarea primei 1/2 doze de amendament
-Graparea cu grapa cu discuri
-Aratul la adâncimea de 25 - 28 cm
-Încorporarea celei de a doua părţi de amendament
-Graparea repetată a terenului
a) Măsuri de ameliorare a solurilor saline
-Drenarea solurilor
-Spălarea sărurilor solubile
-Cultivarea culturilor cu tolerantă sporită la salinitate
b) Lucrări de fertilizare organică
-Cartarea agrochimică pentru stabilirea normei de încorporare
-Aplicare gunoiului de grajd
-Aplicarea deşeurilor organice
-Aplicarea composturilor organice
Măsura nr. 3. Aplicarea măsurilor de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor
(implementarea proiectelor de organizare a teritoriului,

1.
1.1.

Măsuri agrotehnice de protecţie a solurilor pe teren arabil, în livezi, vii şi
păşuni
Măsuri antierozionale pentru cultivarea culturilor de câmp
Culturi prăsitoare:
- fisurarea solului (la adâncimea de 12 - 15 cm)
- fisurarea solului pe urmele tractorului (la adâncimea de 15-20 sau 20-25 cm)
- fisurarea combinată a solului
- brăzdarea întreruptă a solului peste un spaţiu dintre rânduri
- muşuroirea rândurilor
Culturi semănate des:
- fisurarea după semănat la adâncimea peste 40 cm de-a curmezişul versantului
- pentru diferite grupe de pante (1-3°; 3-5°; 5-7°; >7°) fisurarea se execută
respectiv la 15; 10; 5; 3 m.
Cultivarea în fâşii alternative a culturilor agricole:
- pe terenurile cu panta de 1-3° sistemul de cultivare în fâşii se recomandă pe 25
% din suprafaţa totală, lăţimea fâşiilor 120-112 m
- pe terenurile cu panta de 3-5° sistemul de cultivare în fâşii se recomandă pe 50
% din suprafaţa totală, lăţimea fâşiilor 112-85 m
- pe terenurile cu panta de 5-7° sistemul de cultivare în fâşii se recomandă pe
75% din suprafaţa totală, lăţimea fâşiilor 87-85 m

1.2.

- pe terenurile cu panta de 7° sistemul de cultivare în fâşii se recomandă pe 100
% din suprafaţa totală cu alternarea culturilor anuale semănate des (35 %) şi
ierburilor perene (65 %)
Măsuri agrotehnice antierozionale în vii şi livezi
- afânarea adâncă a solului prin fâşii, concomitent cu introducerea
îngrăşămintelor; se efectuează în spaţiul dintre rânduri primăvara şi vara
- fisurarea sau brăzdarea întreruptă a solului, concomitent cu cultivarea între
rânduri, în perioada căderii ploilor torenţiale
- înierbarea spaţiilor dintre rânduri cu amestecuri de ierburi graminee perene
- înierbarea cursurilor de apă provizorii şi a drumurilor
- construcţia pe fundul rigolelor a barajelor din materiale locale
- crearea şiroaielor de dispersie a scurgerilor de apă pe drumuri peste 35-50 cm.

1.3

1.4.

Măsuri antierozionale pentru păşuni
- crearea păşunilor pe versanţi cu folosirea amestecurilor de gramineeleguminoase rezistente la secetă.
Măsuri pentru combaterea eroziunii eoliene
- crearea sistemului de fâşii forestiere de protecţie pe cumpenele apelor de-a
lungul direcţiei predominante a vânturilor
- aplicarea tehnologiilor fitoameliorative: asolamente de protecţie a solului cu
participarea ierburilor perene, amplasarea culturilor în fâşii, semănatul benzilortampon, mulcirea în fâşii a suprafeţei solului

- tehnologii agrotehnice: aratul fară întoarcerea brazdei, scarificarea;
- lucrarea minimă a solului
Măsuri organizatorice
- Perfectarea și implementarea proiectului de organizare a teritoriului exploatației
agricole, care conține asolomante antierozionale, fîșii forestiere antierozionale,
amenajării hidrologice a terenurilor, perfectat de către o entitate publică din
domeniu.

