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DECIZIA NR. 4.6
din 24.09.2020

„ Cu privire la situaţia în domeniul agricol urmare 
a secetei din toamna-vara anului agricol 2019-2020 
şi măsurile de depăşire a crizei în sectorul agrar”

PROIECT

A

In temeiul art. 43 alin. (1) lit. t) al Legii privind administraţia publică locală 
nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei Agricultură Relaţii Funciare şi Mediu, Hotărârii Guvernului 
nr. 1076 din 16.11.2010 cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la 
modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei 
şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, Hotărârii Guvernului nr. 582/2020 
pentru aprobarea modului de acordare a compensaţiilor pentru diminuarea 
consecinţelor calamităţilor naturale asupra recoltei anului 2020, Scrisorii 
Ministrului Agriculturi Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova 
Nr. 24-08/88/3504 din 10.08.2020, Consiliul Raional Leova;

D E C I D E :

1. Se ia act de informaţia prezentată de şeful Direcţiei Agricultură Relaţii Funciare şi 
Mediu, dl Tomşa Nicolae ”Cu privire la situaţia în domeniul agricol urmare a 
secetei din toamna-vara anului agricol 2019-2020 şi măsurile de depăşire a crizei în 
sectorul agrar”.

2. Se pune în sarcina Direcţiei Agricultură Relaţii Funciare şi Mediu:
să întreprindă toate măsurile ce ţin de diminuarea consecinţelor secetei şi a 
altor dezastre care duc la perderi enorme agricultorilor; 
să aducă la cunoştinţa producătorilor agricoli din raion despre schimbările în 
legislaţie referitor la atenuarea consecinţelor secetei şi diminuarea perderilor 
suferite de agricultori;

- să ghideze producătorii agricoli în procesul de accesare a subvenţiilor de 
orice tip;
să şcolarizeze producătorii agricoli cu legislaţia în vigoare a Republicii 
Moldova (Regulamentul de Subvenţionare a Republicii Moldova, Hotărârea 
Guvernului 635 din 19.08.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului la 
folosinţa apelor subterane pentru irigarea prin picurare a culturilor horticole 
ş.a.) în procesul construcţiei şi reabilitării tuturor surselor de irigare.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie vicepreşedintelui raionului Leova, 
dna Rodica Hasan.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului Raional

Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ



NOTĂ INFORMATIVĂ

privind situaţia din sectorul agricol din raionul Leova

Actualmente, avem o situaţie regretabilă în legătură cu seceta ce s-a abătut asupra sectorului agrar. 
Cu referire la aceasta, Direcţia Agricultura Relaţii Funciare şi Mediu , s-a ocupat de monitorizarea 
activităţii agenţilor economici implicaţi în producerea producţiei agricole din raionul Leova.

în deosebi, în perioada lunii martie - august 2020, Direcţia Agricultură Relaţii Funciare şi Mediu 
s-a ocupat de elaborarea Actelor de constatare a stării culturilor de toamnă ce au avut de suferit în 
urma secetei.

Au fost semănate în toamna anului 2019:

» Grîu de toamnă -  8251 ha 
» Orz de toamnă -770 ha 
«» Rapiţă -1038 ha 
• Mazăre - 232

TaQnuiia 1. Totslizator secetă 2020-culturile grupa 1

Cultura Suprafaţa afectată compromis mai 
mult de 60%

perderi,lei

Grîu de toamnă 7410 6657 37573053

Orz de toamnă 710 478 3255035
Mazăre 232 232 841700

Rapiţă 1038 538 6816545

PLANTAŢII MULTIANUALE
Caise 11,12 9,6 300000

Struguri de masă 4 4 23000

Struguri tehnici 80 80 430560

Prun 25,5 25,2 103850
CULTURI AGRICOLE -  GRUPA II

Porumb 128 123,2 264000
Fl.soarelui 160 88 327578

Legume teren 
protejat

0,2 0,2 20000

lucernă 5,5 5,5 196600
TOTAL: 50  151 921

La prima evaluare a consecinţelor secetei 2019-2020 sa constatat:

Numai de la culturile de grupai şi plantaţiile mulţi anuale agenţii economici au perdut peste 51 
milioane lei.



Ca urmare a Dispoziţiei Preşedintelui raionului nr. 91 din 29 aprilie 2020 ”Cu privire la 
instituirea Comisiei de evaluare a stării culturilor de toamna şi pagubelor în urma secetei 2019- 
2020, din raionul Leova” (se anexează) comisia ghidată de vice-preşedintele raionului Rodica 
Hasan s-a deplasat în toate localităţile pentru a examina şi a înregistra prejudiciile cauzate de 
acest dezastru.

La sfîrşitul etapei de evaluare toate actele au fost incluse într-un totalizator (tăbliţa nr. 1) care 
împreună cu un exemplar ale actelor şi scrisoarea de însoţire a preşedintelui raionului au fost 
transmise Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului pentru a întreprinde măsuri 
de despăgubire a întreprinderilor.

Cu regret - conform prevederilor HG 582/2020, în lista beneficiarilor nu au fost incluse 
persoanele fizice neînregistrate şi întreprinderile la care în acte a fost indicat gradul de afectare 
mai mic de 60%-Pe raionul Leova nu au fost incluse 3 întreprinderi din satul Tomai( GŢ„Moisa, 
SRL „PROARIA” şi GŢ „Capmaru Iurie”).

Etapă estimare-grupa II

La 21 iulie, 2020 dispoziţia Nr.14 a Şefului Direcţiei Agricultura Relaţii Funciare şi Mediu 
(se anexază) transmisă tuturor primăriilor raionului Leova şi care viza mobilizarea comisiilor 
excepţionale săteşti pentru urgentarea evaluării stării culturilor de grupa a II şi prezentarea actelor 
de evaluare şi scrisorilor de însoţire semnate de primarul localităţii pînă la 01 august, 2020.
Pe toată perioade de la 27 iulie toate primăriile, ingenerii cadastrali au fost ghidaţi la perfectarea 

actelor, modul de calculare a prejudiciului 11a diferite culture agricole.
Desigur au fost şi incidente din simplu motiv că o bună parte din ingenerii cadastrali sunt novice 

în serviciu, ba chiar şi unii primary, dar cu părere de bine mai cu întîrziere actele, tabelul 
totaslizator a fost transmis către Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.

AU FOST SEMĂNATE CULTURI DE GRUPA A II

SEMĂNAT- PRODUS PREJUDICIUL

CULTURA
2020
(ha)

AFECTAT 
< 60%

NEOBŢINUT
(tone)

CAUZAT
(Iei)

Porumb 14257,22 14187,22 116711,23 162662146
Floarea
soarelui

.... •• • • ■ ■ 
11544,6 11372,6 32293,25 94960478

Viţă de vie 1154,95 1154,95 6591,126 24464719
Pepen verde 43 43 <$22,5 636000
Prun 53,3 53,3 189 680400
Nectarin 8 8 18,61 83475
Ardei dulce 
Soia

0,7
1,5

0,7 
1 5

25 
2 25

168800
7200

Mazăre 125
'XH

125 309 707689
Soi go 
Mar

J / 
2,8

5 / 
2,8

114
50,4

198220
1228000

Vişin 10,82 1,82 77,9 579000
Cireş

______________î____________ 4 4 8 48000
286 424 128,00

Anexă'.

-Dispoziţia nr. 91 din 29 aprilie 2020 ”Cu privire la instituirea Comisiei de avaluare a stării 
culturilor de toamna, din raionul Leova” -  1 filă;



-Dispoziţia Şefului Direcţiei Agricultura Relaţii Funciare şi Mediu nr. 14 din 21.07.2020 ”Cu 
privire urfentarea evaluării stării culturilor agricole din grupa a II;
-Demersul Preşedintelui raionului Leova cu nr.295-02/4-7.1 din 25.08.20 referitor includerea în 
lista beneficiarilor a 2 agenţi economici -  1 file.

-Demersul Preşedintelui raionului Leova cu nr. 190-02/4-7.1 din 19.08.20 referitor includerea în 
lista beneficiarilor a 3 agenţi economici- 1 file

- Demersul Preşedintelui raionului Leova cu nr.207-02/4-7.1 din 08.09.20 referitor totalizatorul 
pe culturile din grupa II

Lista beneficiarilor de subvenţii pentru secetă -I grupă- 3 file

MADRM a simplificat procedura de depunere a dosarelor la accesarea compensaţiilor 
pentru secetă 
16 aug. 2020 [ 09:53
Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ion Perju, s-a întâlnit cu grupul de 
iniţiativă al agricultorilor protestatari. La şedinţă au participat reprezentanţi ai MADRM şi ai 
AIPA.

Discuţiile părţilor au vizat procedura de depunere a dosarelor pentru accesarea ajutorului pentru 
prejudiciile cauzate de secetă şi grindină, conform prevederilor HG 582/2020.

în urma dialogului şi consultaţiilor comune, părţile au ajuns la un consens. Astfel, MADRM va 
simplifica procedura de depunere a dosarelor pentru agenţii economici care au înregistrat pierderi 
mai mari de 60 la sută şi sunt eligibili de a beneficia de compensaţia pentru diminuarea pagubelor 
cauzate de seceta din anul curent.

în context, va fi exclusă necesitatea prezentării extrasului din Registrul bunurilor imobile sau din 
Registrul contractelor de arendă. în schimb, agricultorii vor trebui să prezinte un certificat ce 
confirmă suprafaţa de teren agricol deţinută sau lucrată şi cultura cultivată pe aceasta, document 
eliberat de autoritatea publică locală/primăria unde producătorul agricol îşi desfăşoară activitatea


