LEGE
pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire
la principiile de subvenționare în dezvoltarea
agriculturii și mediului rural

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în
dezvoltarea agriculturii și mediului rural (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2017, nr. 67–71, art. 93), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 3:
după noțiunea „abordare LEADER” se introduce o noțiune nouă cu
următorul cuprins:
„act de verificare – document prin care se consemnează operațiunea
administrativă de constatare pe teren a obiectului investiției declarate în cererea de
acordare a subvenției;”
după noțiunea „dezvoltare rurală” se introduce o noțiune nouă cu următorul
cuprins:
„femeie-fermier – producător agricol, înregistrat într-o localitate rurală, al
cărui fondator/membru (în cazul gospodăriilor țărănești) și administrator este o
femeie care deține competențele și calificările profesionale corespunzătoare și care
se inițiază pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca administrator al
acesteia;”
după noțiunea „măsură de sprijin” se introduce o noțiune nouă cu următorul
cuprins:
„migrant revenit – cetățean al Republicii Moldova care s-a aflat minimum
un an peste hotarele țării în scopul desfășurării activității de muncă în bază de
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contract de muncă, a revenit în Republica Moldova începând cu anul 2020 și a
înregistrat activitatea sa agricolă în una dintre formele stabilite de lege;”
la noțiunea „solicitant”, textul „conform recensământului populației și al
locuințelor din 2014” se substituie cu cuvintele „conform ultimului recensământ
efectuat al populației și al locuințelor”;
la noțiunea „tânăr fermier”, cifrele „35” se substituie cu cifrele „40”.
2. La articolul 5, litera d) se completează cu cuvintele „și indicatori”.
3. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură este obligată să publice
lunar pe pagina sa web oficială informaţii complete de interes public privind
gestionarea mijloacelor alocate din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi
mediului rural: listele solicitanţilor, listele beneficiarilor de subvenţii şi valoarea
acestora și lista cererilor de acordare a subvenției respinse.”
4. La articolul 9:
denumirea se completează cu cuvintele „și indicatori”;
la alineatul (3), după cuvântul „condițiile” se introduce textul „respectării
asolamentului, protejării solului,”.
5. La articolul 14 alineatul (2) litera h), cuvintele „manualele de proceduri
aferente” se substituie cu cuvintele „ghidul solicitantului de subvenții aferent”.
6. La articolul 15 alineatul (2):
litera g) va avea următorul cuprins:
„g) elaborează și aprobă manuale de proceduri interne;”
alineatul se completează cu literele h) și i) cu următorul cuprins:
„h) elaborează proiectul ghidului solicitantului de subvenții aferent fiecărei
măsuri de sprijin;
i) prezintă organului central de specialitate rapoarte semestriale privind
gestionarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural și
asigură publicarea acestora pe pagina web oficială a Agenției.”
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7. La articolul 17, textul „ , până în anul 2020 inclusiv,” se exclude.
8. La articolul 18 alineatul (1), textul „ , inclusiv din cadrul fondurilor
programelor Comisiei Europene” se exclude.
9. La articolul 20, alineatul (4) se completează cu textul „ , al unei submăsuri
de sprijin și al unui domeniu”.
10. Articolul 21:
la alineatul (3), enunțul al doilea va avea următorul cuprins: „Valoarea
majorărilor se stabilește de Guvern, în limitele alocațiilor disponibile.”
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Solicitanți ai plăților directe pot fi:
a) producătorii agricoli deținători ai terenurilor agricole ocupate de culturi
anuale/multianuale care demonstrează obținerea unei cantități minime de producție
la hectar, stabilită anual de organul central de specialitate, după consultarea cu
asociațiile de profil ale producătorilor agricoli;
b) producătorii agricoli deținători de animale care demonstrează obținerea
unei cantități minime de producție pe cap de animal, stabilită anual de organul
central de specialitate, după consultarea cu asociațiile de profil ale producătorilor
agricoli.”
la alineatul (5) litera a), după cuvintele „ai terenurilor agricole” se introduce
textul „și/sau ai animalelor”;
la alineatul (8), după cuvintele „ținându-se cont de faptul că” se introduc
cuvintele „până la”;
alineatul (9) se abrogă.
11. Articolul 22:
la alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
„a) 15% – pentru tinerii fermieri, femeile-fermieri și migranții reveniți;”
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
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„(2) În cazul în care solicitantul subvenţiei cade sub incidenţa mai multor
înlesniri enumerate la alin.(1), acesta, pe parcursul unui an de subvenționare, va
beneficia doar de una, la alegere.”
articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Înlesnirile enumerate la alin. (1) nu vor depăși plafonul maxim de 30%
din valoarea investiției eligibile și se vor stabili în limitele alocațiilor disponibile.”
12. Articolul 23:
la alineatul (1), după cuvintele „femeile fermiere” se introduce textul
„ , migranții reveniți”;
alineatul (2):
la litera b), după cuvântul „investiției” se introduce cuvântul „eligibile”;
la litera c), cuvintele „din zona” se exclud;
litera h) se abrogă;
alineatul (8):
la litera a), textul „conform recensământului populației și al locuințelor din
2014” se substituie cu cuvintele „conform ultimului recensământ efectuat al
populației și al locuințelor”;
la litera c), cuvântul „investiției” se substituie cu cuvintele „proiectului
eligibil”;
la alineatul (9) litera c), cuvintele „al proiectelor realizate” se substituie cu
cuvintele „al proiectului eligibil”.
13. Articolul 25 alineatul (1):
la punctul 3), litera b) se abrogă;
la punctul 4) litera c), textul „certificate de calitate,” se exclude;
punctul 6):
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litera a) va avea următorul cuprins:
„a) solicitantul deține baza de producție a materiei prime. Sunt facilitați
producătorii agricoli și, după caz, grupurile de producători care fac dovada deținerii
bazei materiale de producție, inclusiv a suprafeței de terenuri deținute legal, care ar
asigura cel puțin:
– 50% din capacitatea de păstrare, în cazul depozitelor agroindustriale;
– 50% producție proprie procesată, din volumul total prelucrat sau care
urmează a fi prelucrat anual în perioada de implementare a proiectului, în cazul
echipamentelor de procesare a producției agricole;
– 50% producție autohtonă, în cazul prelucrării primare a cărnii și procesării
laptelui.
Pentru investițiile altele decât cele menționate valoarea subvenției se reduce
cu 50% din valoarea de bază a acesteia.”
la litera c), textul „certificate de calitate,” se exclude;
la punctul 10):
litera a) se abrogă;
la litera b), cuvântul „zona” se substituie cu cuvântul „localitatea”.
14. La articolul 26:
litera f) va avea următorul cuprins:
„f) taxa pe valoare adăugată, cu excepția proiectelor care se încadrează la
art. 17, prioritatea III, inițiate de autoritățile administrației publice locale;”
litera j) va avea următorul cuprins:
„j) serviciile de instalare, de montaj, lucrările mecanizate, serviciile de
transport, cu excepția proiectelor care se încadrează la art. 17, prioritatea III, lit. a),
c), d) și e);”
15. La articolul 27 alineatul (2) litera f), după cuvântul „corespunzătoare”
se introduc cuvintele „a verificărilor pe teren și”.
16. La articolul 31:
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în denumire, cuvintele „inspecție și control” se substituie cu cuvântul
„verificare”;
la alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
„b) efectuarea verificărilor și întocmirea actelor corespunzătoare în ordinea
parvenirii cererilor de acordare a subvențiilor;”
la alineatul (3) litera a), cuvintele „inspecția și controlul” se substituie cu
cuvântul „verificarea”;
la alineatul (6), cuvintele „aprobate în modul stabilit de organul central de
specialitate” se substituie cu textul „aprobate prin ordinul directorului Agenției,
conform Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern”;
în cuprinsul articolului, cuvintele „inspecție” și „control”, la orice formă
gramaticală, se substituie cu cuvântul „verificare” la forma gramaticală
corespunzătoare.
17. La articolul 32 alineatul (1) litera b), textul „concurenței,” se exclude.
18. Articolul 34:
la alineatul (1), după cuvintele „organele specializate” se introduc cuvintele
„și de Agenție”;
la alineatul (2), cuvântul „Ordinea” se substituie cu cuvântul „Procedura”.
19. La articolul 35, alineatul (3) se completează cu cuvintele „și din sursele
donatorilor”.
20. La articolul 36 alineatul (3), cifrele „2020” se substituie cu cifrele
„2022”.
21. La articolul 37:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2) Prin derogare de la prevederile prezentei legi, mijloacele Fondului
național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural vor fi utilizate, în mărimea și
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modul stabilite de către Guvern, pentru compensarea parțială a pierderilor suportate
de producătorii agricoli urmare a calamităților naturale din anul 2020.”
Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei
legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.
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