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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV, 

constituit în municipiul Bălți 

nr.8/2 din 23.08.2022 

 
,,Cu privire la modul de repartizare a mijloacelor  

Fondului Național de dezvoltare al Agriculturii 

și Mediului Rural realizat în a.2021”.  

          În temeiul prevederilor stipulate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022, 

Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.507/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind condiţiile şi procedura de acordare a subvenţiilor în avans 

pentru proiectele start-up din Fondul naţional de dezvoltare al agriculturii şi 

mediului rural și, luând drept temei anexa 3
1 
la Hotărârea Guvernului nr.845/2009 

cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, Colegiul Consultativ, 

constituit în mun. Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

   

1.Se ia act de nota informativă nr.03.07.2022, prezentată de dna Victoria Mileșco, 

șefa Secției teritoriale de Intervenții și plăți în Agricultură Bălți.      

                                                                                                                                      

2. Secția teritorială de Intervenții și plăți în Agricultură Bălți: 

                                                                                                      

2.1.-  va asigura aplicarea legislației privind sporirea competivtivității și 

productivității sectorului agroindustrial prin atragerea investițiilor; 

 

2.2. - va încuraja aplicarea beneficiarilor la subvenții în avans prioritar pentru 

dezvoltare rurală pentru tineri și femei fermieri; 

 

2.3. - va oferi sprijin pentru acordarea compensațiilor fermierilor în urma 

calamităților naturale ce au compromis recolta; 

 

2.4.-  va contribui la creșterea locurilor noi de muncă în sectorul agrar; 

 

2.5.- va sprijini fermierii care aplică la proiecte investiționale pentru înființarea 

plantațiilor pomicole; 
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2.6.- va stimula creșterea investițiilor pentru utilizarea și renovarea sectorului 

zootehnic; 

 

2.7.-  va promova aplicarea Sistemului informational integrat agricol;  

 

2.7.- va reflecta în mass-media starea de lucruri privitor la subvenționarea post-

investițională. 

 

3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința șefilor SPD din mun. Bălți și 

autorităților publice locale, precum și la cunoștința publică, prin publicarea pe 

pagina web și, (după caz) în presa locală.      

 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei 

E.Covaliuc, șef-adj. al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.  

 

                                                                                                                                        

            Președintele Colegiului consultativ /semnat electronic/ Vladimir Rusu 

            constituit în mun. Bălți 

            șeful OT Bălți al Cancelariei de Stat 

            Reprezentantul Guvernului în teritoriu         
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