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Confederația Națională a Sindicatelor
copie: Cancelaria de Stat

Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale a examinat solicitarea
Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr. 21-06-7833 din 25.08.2020 privind
examinarea demersurilor Confederației Nașionale a Sindicatelor cu nr. 02/03-310 și
02-03/308 din 17.08.2020 și în baza informațiilor transmise de autoritățile centrale
cu competențe pe domeniile abordate în demers, prezintă răspunsul compilat:
1. Ajustarea cadrului legal național la prevederile Convențiilor
Organizației Internaționale a Muncii nr. 81/1947 privind inspecția muncii în
industrie și comerț și nr. 129/1969 privind inspecția muncii în agricultură și
revenirea la un sistem de inspecție a muncii în format integral, exercitat de
Inspectoratul de Stat al Muncii, prin restabilirea atribuțiilor de control în
domeniul raporturilor de muncă și în domeniul securității și sănătații în
muncă, conform standartelor internaționale la care Republica Moldova este
parte.
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a inițiat un proiect de lege
pentru modificarea unor acte normative care are frept scop restabilirea funcțiilor de
control în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul raporturilor de
muncă a Inspectoratului de Stat al Muncii, asigurînd integritatea funcțională a
acestuia și conformitatea cu convențiile Organizației Internaționale a Muncii
(OIM) ratificate de către Republica Moldova nr. 81 din 1947 privind inspecția
muncii în industrie și comerț și nr. 129 din 1969 privind inspecția muncii în
agricultură.
2. Implementarea și monitorizarea apliării muncii la distanță, precum și
identificarea unor soluții mai clare atît pentru angajator cît și angajat, cu
respectarea drepturilor ambelor părți.
La data de 26.05.2020 în Monitorul Oficial Nr. 124-125, art. 222 a fost
publicată Legea nr.69/2020 cu privire la instituirea unor acte normative. Astfel,
Codul Muncii a fost completat cu Capitolul IX1 ce reglementează Munca la
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3. Elaborarea și implementarea unui plan complex de relansare economică
pentru atenuarea consecințelor pandemiei Covid-19.
Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) a inițiat elaborarea
Programului de măsuri economice 2020-2021 în contextul COVID-19 și a Planului
de Măsuri pentru implementarea acestuia. În acest scop, prin Ordinul ministrului
economiei și infrastructurii nr.136 din 24 iulie 2020 a fost instituit Grupul de lucru
din componența căruia, pe lângă reprezentanții MEI, mai fac parte reprezentanți ai
Cancelariei de Stat, Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru, Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Agenției
Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției de Investiții, Organizației pentru
Dezvoltare Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), experți UNDP,
GIZ și Banca Mondială. La ședința din 31 iulie 2020 Grupul de lucru a examinat și
aprobat obiectivele și măsurile cheie ale Programului.
Astfel, proiectul Programului are stabilite trei obiective majore: I. Limitarea
impactului socio-economic al Covid-19, care va include un șir de măsuri imediate
de suport al mediului de afaceri, în speță a întreprinderilor mici și mijlocii; II.
Recuperarea economică - măsuri care vor ținti facilitarea accesului la capitalul
circulant, investițional, accesul la piețe, identificarea de noi nișe și oportunități,
deschiderea noilor afaceri, inclusiv pentru persoanele care se reîntorc în țară și sunt
dispuse să investească într-o afacere; III. Tranziția către o economie mai rezilientă,
adaptarea economică – măsuri cu impact pe termen scurt, care vor spori reziliența
și robustețea economiei naționale, vor identifica resurselor interne pentru o creștere
economică incluzivă, vor pune bazele unei creșteri durabile pe termen mediu.
Definitivarea documentului este planificată pentru sfîrșitul trimestrului IV 2020.
4. Sporirea gradului de protecție socială a populației, îndeosebi a familiilor
cu copii și a femeilor din mediul rural.
În vederea asigurării gradului de protecție a populației cadru normativ
prevede acordarea prestațiilor sociale și a serviciilor pentru grupurile vulnerabile.
În prezent în Republica Moldova se implementează Programul de ajutor
social, care are drept scop asigurarea unui venit lunar minim garantat pentru
familiile defavorizate prin acordarea ajutorului social stabilit în conformitate cu
evaluarea venitului global mediu lunar al fiecărei familii şi cu nevoia acesteia de
asistenţă socială.
La moment, acesta are două componente de bază – ajutorul social şi ajutorul
pentru perioada rece a anului (APRA). Ținem să menţionăm, că titularul ajutorului
social sau, după caz, al ajutorului pentru perioada rece a anului, este persoana
solicitantă, iar beneficiarul acesteia - familia. Cadrul legal pentru Programul de
ajutor social periodic se revizuie pentru a targeta cele mai sărace familii.

În vederea susținerii familiilor defavorizate (Dispoziția nr. 16 din 10 aprilie
2020 Comisiei pentru Situații Excepționale din Republica Moldova (pct. 23 – 26))
pe perioada stării de urgență au fost aprobate măsurile suplimentare de susținere a
familiilor defavorizate prin Programul de ajutor social. Astfel, începînd cu 1
aprilie 2020, a fost majorat venitul lunar minim garantat (VLMG) de la 1107 lei
(cuantumul VLMG după indexare de la 1 aprilie 2020) până la 1300 lei (+193 lei),
inclusiv a fost majorat cuantumul venitului lunar minim garantat pentru fiecare
copil de la 50% (553,5 lei) la 75% (975 lei).
De asemenea, dreptul la ajutor social pentru cererile care au expirat în
perioada stării de urgență a fost extins pînă la ridicarea acesteia, inclusiv pentru
luna în care starea de urgență s-a ridicat.
La stabilirea dreptului la ajutor social, solicitantul care nu putea prezenta
acte confirmative privind veniturile, terenurile agricole și structura familiei, au
avut dreptul de a depune declarația pe propria răspundere privind veridicitatea
datelor declarate.
După ridicarea stării de urgență ajutorul social se acordă în condițiile Legii
nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social.
Suplimentar informăm, ca continuitate a măsurilor întreprinse pe perioada
stării de urgență, prin Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de
susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative (Art.
XV), acțiunea prevederilor cu privire la majorarea cuantumului VLMG pentru
fiecare copil de la 50% la 75%, în contextul acordării dreptului la ajutor social, a
fost adoptată și pentru perioada de după ridicarea stării de urgență.
Majorarea cuantumului VLMG calculat pentru fiecare copil, de la – 50% la
75%, a constituit:
- 276,75 lei/per copil – pentru evaluarea și calcularea dreptului la ajutor
social;
- 608,85 lei/per copil - majorarea pragului pentru evaluarea dreptului la
ajutor pentru perioada rece a anului.
Modificările întreprinse în perioada stării de urgență au dus la creșterea
semnificativă a familiilor care au beneficiat de ajutor social. În lunile aprilie și mai
curent, de cel puțin o plată de ajutor social au beneficiat cca 75700 familii
(+27753) – mărimea medie a prestației a constituit - 1121 lei (+298.31),
comparativ cu luna martie curent – 47947 familii și 822,69 lei.
Din 75 700 familii beneficiare de ajutor social, cca 20 000 sînt familii care
au în componența sa copii, (cca 42 100 copii), comparativ cu 15 700 familii din
luna martie curent (34900 copii).

Pentru plata ajutorului social în luna aprilie curent au fost transferate - 77,6
mil. lei, pentru luna mai – 76,3 mil. lei sau cu 38,2 mil. lei și 36,9 mil. lei mai mult
față de luna martie (39,4 mil lei).
În scopul susținerii autorităților administrației publice locale, precum și
asigurării dreptului la servicii sociale grupurilor defavorizate, Guvernul prin
Hotărîrea nr. 800/2018 a instituit pachetul minim de servicii sociale.
Astfel, pachetul minim de servicii sociale include următoarele servicii:
- Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor
defavorizate,
- Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii,
- Serviciul social Asistenţă personală.
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 716/2018 a fost aprobat Regulamentul de
organizare și funcționare a Serviciului social de suport monetar adresat
familiilor/persoanelor defavorizate. Scopul serviciului dat constă în susținerea
familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea/diminuarea/depășirea situațiilor
de dificultate, precum și pentru prevenirea excluziunii sociale și instituționalizării
acestora, în baza necesităților identificate.
Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru reparația locuinței și/sau
reparația/construcția sobei, adaptarea locuinței la necesitățile familiei/persoanei
defavorizate, procurarea combustibilului pentru prepararea hranei și pentru
încălzire în sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat la necesități, precum și
alte necesități stabilite în planul individualizat de asistență.
Serviciul dat constă în acordarea unei sume bănești nerambursabile și
neimpozabile ce nu va depăși suma de 6 000 lei, care se acordă familiei/persoanei
aflate în situație de dificultate, printr-o plată unică și/sau lunară pentru o perioadă
determinată, dar nu mai mare de 6 luni pentru facilitarea realizării acțiunilor
stabilite în planul individualizat de asistență, confirmată prin rezultatele evaluării
necesităților.
La data de 11 noiembrie 2013 prin Hotărârea Guvernului nr. 889 a fost
aprobat Regulametul – cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului
social de sprijin pentru familiile cu copii. Scopul serviciului constituie susținerea
dezvoltării capacităților familiei în creșterea și educația copilului, prin consolidarea
factorilor protectori din interiorul familiei și conectarea ei la resursele relevante din
comunitate.
Serviciul de sprijin familial se prestează în două forme: sprijin familial
primar și sprijin familial secundar.
În cadrul sprijinului familial secundar familiile cu copii pot beneficia de
ajutor bănesc, la stabilirea căruia se ia în considerare necesitățile familiei, numărul
de copii în familie, condițiile de trai, factorii sezonieri, gravitatea problemei etc.,

precum și venitul familiei obținut din salarii, plăți sociale și alte surse de venit,
declarate sub responsabilitatea familiei.
Cuantumul ajutorului bănesc acordat familiilor cu copii, beneficiare de
sprijin familial secundar, este de 4000 lei per copil, în cazul plății unice și de 700
lei, în cazul plății lunare pe parcursul a 6 luni.
Serviciul de Asistent social personal este reglementat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 314 din 23-05-2012. Scopul Serviciului este de a oferi asistenţă şi
îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării
independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă,
asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.).
Complementar, în contextul susținerii persoanelor cu dizabilități severe, a
fost operate modificări la Legea Fondului de susținere a populației, nr. 827/2000,
privind sursele de finanțare a acestuia, prin care a fost aprobată majorarea
veniturilor și cheltuielilor Fondului de susținere a populației cu 71000,0 mii lei,
față de aprobat în anul 2020, pentru finanțarea Serviciului social „Asistenta
Personală” (pentru circa 2600 de unități suplimentare de asistenți personali).
În total, în anul 2020, pentru finanțarea Serviciului social 5 „Asistenta Personală”
au fost aprobate mijloace financiare în cuantum de 91262,5 mii lei pentru
transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetele locale de nivelul
al doilea.
Dreptul la asistență socială se stabilește în mod individual, în baza cererii și
evaluării necesităţilor persoanei/familiei de aceste servicii. În această ordine de
idei, solicitanții urmează să se adreseze asistentului social comunitar sau structurii
teritoriale de asistență socială de la locul de domiciliu pentru consiliere pe
marginea măsurilor de asistență socială, precum și pentru a depune cerere pentru
acordarea acestora.
5. Stabilirea acțiunilor de informare a femeilor despre drepturile lor în
Planul de acțiuni 2021-2023 privind implementarea Strategiei Naționale de
prevenire și combatere a violenței în familie cu sindicatele și ONG-urile
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va ține cont în procesul de
elaborare a noului Plan de Acțiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de
prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 20182023 de propunerea înaintată.
6. Promovarea și susținerea creării locurilor de muncă “verzi”.
În vederea promovării, susținerii și dezvoltării capacităților economice a
întreprinderilor mici și mijlocii pentru a adopta practici de ecologizare a proceselor
de producere și prestare a serviciilor, prin Hotărârea Guvernului nr.592/2019 a fost
aprobat Programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii. Acesta a fost
lansat oficial pe data de 27 noiembrie 2019, în cadrul celei de-a XII-a Ediție a

Conferinței Internaționale a ÎMM-urilor cu genericul „Moldova Verde”.
Implementarea Programului, urmărește adoptarea de către întreprinderi a
practicilor de ecologizare, prin întocmirea și realizarea planurilor de ecologizare a
producerii şi prestării de servicii de valoare mare, care în rezultat vor creşte
volumul de investiţii în ecologizare, şi vor crea noi locuri de muncă „verzi”.
Programul oferă trei beneficii principale pentru ÎMM-uri:
1) stimularea participării acestora în acțiuni de ecologizare, de maximizare a
impactului scontat și de reducere a presiunii asupra mediului;
2) conștientizarea beneficiilor ecologizării acestora în raport cu dezvoltarea
financiar-sustenabilă a afacerilor și de protecție a mediului înconjurător;
3) facilitarea implementării sistemelor de management de mediu și
etichetării ecologice pentru a asigura internaționalizarea, promovarea exporturilor
și integrarea în lanțurile valorice internaționale. Pentru implementarea acțiunilor de
ecologizare, prin prisma Programului, beneficiarilor le sunt oferite granturi de
valoare mică (care vor constitui pînă la 70% din valoarea proiectului investițional,
dar nu vor depăși 200 mii lei), precum și granturi de valoare mare (care vor
constitui pînă la 50% din valoarea proiectului investițional, dar nu vor depăși 500
mii lei).
Astfel, aplicarea principiilor „economiei verzi” în procesele de business, și
anume, aplicarea tehnologiilor cu poluare redusă în vederea obținerii produselor
ecologice, vor contribui la creşterea competitivităţii produselor autohtone nu doar
pe piaţa internă, dar şi pe pieţele externe. Programul este gestionat și implementat
de către ODIMM, iar informația cu privire la accesarea acestuia, poate fi consultată
de către publicul larg, pe pagina web oficială https://www.odimm.md/ro/.
7. Modificarea Regulamentului privind stabilirea modului de acordare a
compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra
recoltei anului 2020 (se ține cont de rezultatele oficiale de recoltarea culturilor
cerealiere de grupa I și nu de actele întocmite la începutul lunii mai).
În contextul situației generate de secetă din anul agricol 2019-2020 și alte
calamități naturale, complicată de pandemia, cauzată de pandemia COVID-19, cât
și a complexității problemelor, ce stau în fața produicătorilor agricoli, MADRM la
sfârșitul lunii ianuarie, 2020 a solicitat de la subdiviziunile responsabile de
agricultură și alimentație ale Autorităților Publice Locale (APL) de nivelul II,
colectarea, generalizarea și prezentarea informației referitoare la starea culturilor
agricole de toamnă, conform unui tabel anexat ( scrisoare nr. 24-07/455 din
31.01.2020).
La 06.05.2020 conducerea MADRM a petrecut o serie de conferințe video
cu reprezentanții raioanelor, în cadrul cărora a fost examinată în detaliu situația

existentă și s-a decis evaluarea stării suprafețelor agricole, afectate de secetă,
eventual - alte calamități, cu consemnare în actele de constatare.
În scopul generalizarii informației, ce ține de consecințele calamităților
naturale, inclusiv seceta, înregistrate în a. 2020, MADRM, prin scrisoarea nr. 2407/1973 din 13.05.2020 a solicitat subsidiar de la APL remiterea informației cu
privire la intemperiile naturale înregistrate, consecințele acestora și a atenționat
asupra necesității respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1076/2010
pentru completarea actelor de constatare, termeni, colectarea și generalizarea
informațiilor.
În baza acestor informații a fost efectuată estimarea generală a pagubelor și
prognoza prealabila a recoltei globale pe culturi, pentru anul agricol 2019 - 2020,
elaborată Nota informativă respectivă și planul de acțiuni interinstituțional, în care
au fost incluse un șir de propuneri, parvenite din partea mai multor subiecți,
inclusiv de la Autoritațile Publice Locale, Academia de Stiințe, instituțiile de
cercetare de profil, Asociațiile profesionale și sindicatele din domeniu, agenți
economici, etc. Materialele în cauza, prin scrisoarea nr. 24-05/2384 din 05.06.2020
au fost transmise către Guvern cu solicitarea de implicare a tuturor instituțiilor de
resort pentru identificare de soluții viabile și implementarea lor în timp proxim.
Ține de menționat, că acțiunile autorităților publice centrale (APC) și locale
(APL) în procesul de gestionare a consecințelor calamităților naturale sunt
determinate de cadrul normativ în vigoare: Legea privind administrația publică
locala nr.436/2006; Legea privind finanțele publice locale nr. 397/2003; Legea cu
privire la protecția civila nr. 271/1994; Legea finanțelor publice și responsabilității
bugetar-fiscale nr. 181/2014; Legea nr. 243/2004 privind asigurarea subvenționată
în agricultură; Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a
activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative; Dispoziția Comisiei
pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 16 din 10.04.2020; HG nr.
1076/2010 cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și la modul de
acumulare și prezentare a informațiilor în domeniul protecției populației și a
teritoriului în caz de situații excepționale; HG nr. 632/2000 cu privire la acordarea
ajutorului material sinistraților în urma calamităților naturale din Republica
Moldova, provocate de procese geologice periculoase; HG nr. 862/2015 pentru
aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale
Guvemului și de limita mijloacelor financiare disponibile; Ordinul Ministrului
Finanțelor nr. 1030/2016.
Totodată, la indicația Primului - ministru (Procesul verbal nr. 30 din
08.07.2020 al Sedinței Guvernului Republicii Moldova), prin scrisoarea nr. 2407/3094 din 16.07.2020, adresată Ministerului Finanțelor, în scopul discutării și
identificării unei viziuni clare referitor la modalitățile de protecție a agriculturii și

agricultorilor sub aspect de asigurări, sub aspect de protecție antigrindini, sub
aspect de suport financiar din partea statului, etc., MADRM a delegat în
componența grupului de lucru interministerial șase colaboratori la nivel de șef de
subdiviziune în scopul elaborării unei poziții comune și înaintare de propuneri.
Suplimentar, Ministerul Finanțelor prin scrisorile nr. 15/3-12/262 din
25.08.2020 si nr. 15/3-06/286 din 14.09.2020 specifică, că, conform art. 169, alin.
(1) din Codul fiscal (CF) nr. 1163/1997, obligațiile fiscale ale agenților economici
urmează a fi exercitate în complex cu momentul apariției obiectului impunerii.
În conformitate cu prevederile art. 84, alin. (1) din CF, producătorii sunt
obligați să achite, nu mai târziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25
decembrie ale anului fiscal sumele de impozit calculate. Totodată, potrivit art. 188
din CF, contribuabilul este în drept să prezinte o dare de seama corectată, în care
poate ajusta obligația fiscală.
Este important de menționat, că neachitarea de către subiecți (în caz de
solicitare a moratoriului) a impozitelor și taxelor locale va afecta considerabil
bugetele locale.
Totodata, este necesar de ținut cont de faptul, că instituirea vacanței fiscale
la achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii vine în contradicție
cu Legea nr. 489/1999 și va afecta în mod direct perioada asigurată social și
implicit marimea prestațiilor de asigurări sociale, la care au dreptul să beneficieze
angajații, în cazul apariției riscurilor asigurate.
De menționat, că legislația fiscală prevede posibilitatea modificării
termenului de stingere a obligației fiscale prin:
a) amânarea stingerii obligației fiscale;
b) eșalonarea stingerii obligației fiscale.
Această facilitate se acordă în cazuri specificate de norma legală, inclusiv
calamități naturale.
Subliniem, că o modificare a termenului de stingere a obligațiilor fiscale a
fost stabilită prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii
Moldova (CSE) nr. 3 din 23.03.2020. totodată, conform pct. 7 al Dispoziției CSE
nr. 16/2020, termenul de prezentare a dărilor de seama fiscale și de achitare a
obligațiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020 a
fost prelungit pînă la 25 iulie curent.
Programul de rambursare a TVA, aprobat prin Legea nr. 60/2020 privind
instituirea unor măsuri de susținere reprezintă un mecanism de susținere a
activității de întreprinzător. De asemenea, Ordinul Ministrului Finanțelor nr.
76/2020 prevede aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA ale
întreprinderile, care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA. Respectiv,
în temeiul Legii nr.60/2020, în perioada 01 mai 31 decembrie curent, agenții

economici, inclusiv cei din sectorul agricol, pot solicita rambursarea TVA prin
depunerea unei cereri catre Serviciul Fiscal de Stat (conform anexei nr.11a Ordinul
nr.76/2020).
MADRM prin politicile elaborate în domeniul agriculturii și mediului rural
susține în permanență producatorii agricoli, inclusiv tinerii și femeile-antreprenori,
care se lansează în afaceri, ce ține de sectorul agroindustrial și mediul rural. Cadrul
normativ, care reglementeaza aceste activități, cuprinde următoarele acte: Legea
nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și
mediului rural; Hotărîrea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de
repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului
rural (FNDAMR); Hotărîrea Guvernului nr. 507/2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind condițiile si procedura de acordare a subvențiilor în avans
pentru proiectele start-up din FNDAMR; Hotărîrea Guvernului nr. 476/2019 pentru
aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea
nivelului de trai și de muncă în mediul rural din FNDAMR. Cu titlu general
informăm, că în anul 2019 au solicitat subvenții majorate 502 producători agricoli
în suma de 15,6 mil lei, dintre care cota solicitărilor din partea tinerilor fermieri
constituie 18% în suma de 1,3 mil lei.
Conform prevederilor Hotărîrei Guvernului nr. 507/2018, 5% din valoarea
FNDAMR sunt direcționate pentru acordarea subvențiilor destinate tinerilor și
femeilor — fermier, ce se lanseaza pentru prima oară în proiecte start-up. Suportul
statului pentru lansarea noilor afaceri constituie 65% din valoarea proiectului, dar
nu poate depăși suma de 1 milion lei. De menționat, că în anul 2019 în condițiile
hotărîrii menționate supra au inițiat afaceri 63 debutanți cu o valoare a investițiilor
de cca 55,4 mil lei. Aceste afaceri vor genera peste 190 locuri de muncă.
Prin măsura 3. Diversificarea econorniei rurale prin activități non-agricole
din Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 4767/2019 se acordă
subvenție în avans persoanelor juridice și fizice, înregistrate legal în mediul rural,
care dezvoltă sau inițiază activități non-agricole la sat. Valoarea subvenției
constituie 50% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 1 mil lei.
Totodată, urmare a evaluării și analizei impactului politicilor de
subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, MADRM a promovat
mai multe ajustări ale documentelor de politici, inclusiv: - extinderea plafonului de
vârstă pentru tinerii fermieri de la 35 la 40 ani, care se vor încadra în programul de
subvenționare în avans; - eliminarea unor bariere în procesul de solicitare a
subvențillor în avans pentru tineri și femei-fermieri; - susținerea persoanelor
revenite din străinătate prin facilitarea alocării subvențiilor în avans pentru
proiectele start-up, etc.

În cadrul ședinței din 31 iulie 2020 Guvernul a aprobat Hotărarea nr. 582
pentru aprobarea modului de acordare a compensațiilor pentru diminuarea
consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020, în baza căreia
producătorilor agricoli statul le va compensa o parte din prejudiciul cauzat de
calamități prin repartizarea de căre Agenția de Intervenție și Plăti pentru
Agricultura (AIPA) a sumei de 200 mil lei din FNDAMR și, suplimentar 100 mil
lei din Fondul de intervenție a Guvernului pentru suplinirea FNDAMR.
Din data de 10.08.2020 a fost dat start procesului de recepționare a cererilor
și dosarelor de solicitare a compensației. Guvernul Republicii Moldova este în
proces activ de identificare a altor surse de acordare a compensațiilor pentru
producătorii agricoli, prejudiciați de calamități în anul 2020. Pentru moment, la
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) au fost depuse 1478
dosare de solicitare a compensației, prin care a fost solicitată o suma de circa 298
mil MDL. Procedura de depunere a dosarelor, conform prevederilor HG nr.
582/2020 a fost finalizată la data de 18.09.2020.
Urmare a monitorizării situației, MADRM, prin scrisoarea nr. 24-08/88/3504
din 10.08.2020 a transmis către Consiliile raionale solicitarea de evaluare a
situației reale, referitoare la culturile din grupa a doua și consemnarea ei în actele
de constatare pentru o analiză ulterioară și eventuala adoptare de decizii
corespunzatoare.
În activitatea permanentă de elaborare de politici pentru dezvoltarea
continuă a sectorului agroindustrial, inclusiv pentru gestionarea consecințelor
calamităților naturale din ultima perioadă, prin susținerea producătorilor agricoli
MADMR contribuie la menținerea stabilității economice și asigurarea
necondiționată a securității alimentare a țării.
Astfel, la ședința de Guvern din 19.08.2020, în scopul simplificării
procedurii de colectare a actelor necesare și a depunerii dosarelor la AIPA, dar și a
majorării cuantumului valoric per cultură, la propunerea mai multor agenți
economici din sectorul agricol, au fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 634 prin
care se aduc modificări de îmbunătățire la prevederile Hotărârii Guvernului nr.
582/2020.
8. Redirecționarea surselor financiare planificate pentru odihna de vară a
copiilor pentru susținerea părinților cu copii minori care sunt încadrați în
cîmpul muncii - pentru plata bonelor, dădacelor pentru perioada în care copii
nu frecventează instituțiile de învățămînt preșcolar și primar ca urmare a
restricțiilor legate de prevenirea răspîndirii Covid-19;
În соnfогmitate cu scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 0711-18/40 din 29
iunie 2020, s-a recomandat autorităților publice locale сa economiile la organizarea

odihnei de vară а copiilor și adolescenților să fie utilizate întru еfесtuarea
cheltuielilor solicitate de autorități după cum urmează:
- salarizarea personalului;
- achitarea serviciilor energetice și comunale;
- asigurarea condițiilor necesare în contextul redeschiderii și reluării activităților
instituțiilor de învățământ.
9. Includerea reprezentantului Comisiei de Tineret a CNSM în Consiliul
Consultativ al Agenției Naționale pentru Dezvoltara Programelor și Activității
de Tineret.
Pеntru аsigurаrеа unei bune funcționări а Agenției, а transparenței în
activitatea sa, а metodelor democratice de оrgаnizаrе și соmuniсаrе а acesteia,
соnducerea entității urmează а fi asistată de сătre Consiliul consultativ, structură
fără personalitate juridică ce activează în bază voluntară.
Consiliul consultativ va fi format din minim 14 membri, selectați din rândul
organizațiilor necomerciale, al societalii civile, al раrtеnеrilоr de dezvoltare și al
autorităților publice, cu atгibuții în domeniul de tineret, рe principiu de раrietate.
Statutul juridic, modalitatea și criteriile de selecție a membrilor, modul de
organizare și funcționare а Consiliului consultativ vоr fi stabilite рrin regulament
арrоbаt de сătrе dirесtоr. În procesul de еlаbоrаrе а actului menționat va fi luată în
considerare рrорunerea parvenită și vоr fi asigurate condițiile prevăzute în
Нotărârea Guvernului nr. 967/2016 сu privire la mecanismul de consultare
рublică cu societatea civilă în procesul decizional.

Secretar de Stat

Ex. Lupu Petru
Tel. (022) 262-167

Djulieta POPESCU

