Principalele activități realizate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
(noiembrie 2019 – noiembrie 2020)

AGRICULTURĂ
 Consolidarea cadrului legislativ-normativ, aferent politicilor în domeniul agriculturii:
1.
Aprobarea Programului de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2019-2025, menit să sporească
competitivitatea și reziliența sectorului horticol, prin creșterea valorii producției și aprofundarea
integrării lanțului valoric.
2.
Aprobarea Nomenclatorului de produse în fitotehnie, horticultură și de obiecte ale regnului
vegetal achiziționate de la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător (Ordinul
14/2020).
3.
Aprobarea HG nr. 9/2020 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii
nr. 1100/2020 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și al producției alcoolice.
4.
Aprobarea unui șir de Norme sanitar-veterinară și cerințe privind utilizarea durabilă a
produselor de uz fitosanitar (HG nr. 8/2020, HG nr.27/2020, HG nr. 42/2020, HG nr. 232/2020).
5.
Demararea procesului de planificare strategică prin elaborarea noii strategii pentru dezvoltarea
durabilă a agriculturii și mediului rural. Totodată, la o etapă avansată de promovare se află programele
de dezvoltare a sectoarelor din agricultură care urmăresc nu doar planificarea activităților dar și prin
planificarea surselor financiare și atragerea asistenței externe în măsură să implementeze prevederile
Strategiei.
6.
Adoptarea Legii nr. 64/2020 pentru modificarea unor acte normative - prin care au fost excluse
unele impedimente la irigarea terenurilor agricole (simplificată procedura de obținere a autorizației de
mediu pentru folosința specială a apei la irigarea terenurilor, interzicerea evacuării apei în scop
tehnologic piscicol din bazinele de apă de folosință complexă, s-au inclus contravenții pentru
persoanele fizice și juridice care împiedică ilegal utilizatorii de apă să amplaseze şi/sau să utilizeze o
priză de apă și instalațiile mobile etc.);
7.
Aprobarea HG nr. 373/2020, privind aprobarea modificărilor la HG nr. 894/2013 cu privire la
organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința specială a
apei;
8.
Aprobarea HG nr. 635/2020, privind aprobarea Regulamentului cu privire la folosința apelor
subterane pentru irigarea prin picurare a terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole. Prin urmare,
producătorii agricoli pot utiliza apele subterane în scopul irigării prin picurare a terenurilor agricole
ocupate cu culturi horticole.
9.
Elaborarea proiectului HG cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățiri funciare în
scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 și a Planului de
acțiuni privind implementarea acestuia pentru anii 2021-2023, menit să stimuleze reabilitarea
sistemelor de irigare și desecare pentru atenuarea secetei pedologice. Proiectul citat a fost remis
Guvernului pentru examinare și aprobare.
10.
Crearea a 30 Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, iar potrivit Legii nr. 171/2010
cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, către 23 AUA deja a fost transmisă în
comodat infrastructura de irigații.
11.
Aprobarea modificărilor la HG nr. 894/2013 cu privire la organizarea şi funcționarea ghișeului
unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei;
12.
Aprobarea HG nr. 749 din 13-10-2020 privind modificarea anexei la HG nr. 594/2011 cu
privire la aprobarea Cerințelor special pentru introducerea și circulația plantelor, produselor vegetale
pe teritoriul Republicii Moldova
13.
Simplificarea procedurii de obținere a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei la
irigarea terenurilor prin modificarea Legii apelor nr.272/2011.
14.
Aprobarea Programului național de dezvoltare a apiculturii în Republica Moldova pentru anii
2021-2025 și Planul de acțiuni pentru anii 2021-2022 privind implementarea acestuia (HG 768/2020).
15.
Aprobarea HG nr. 815/2020 privind Cerințelor de calitate pentru produsele apicole inclusiv
ceara de albine, propolisul, lăptișorul de matcă și polenul, destinate consumului uman.
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16.
Aprobarea HG cu privire la modificarea HG nr. 1406/2008 pentru aprobarea Normei sanitarveterinare privind clasificarea și sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum și a produselor din
carne de bovine.
17.
Aprobarea HG în ședința Guvernului din 18.11.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind
acordarea plăților directe per cap de animal, care stabilește condițiile, ordinea și procedura de acordare
a plăților directe crescătorilor de animale.
18.
Stabilirea, prin acte normative, conform cerințelor UE, a normelor de depistare și confirmare a
agenților patogeni în produsele alimentare de origine animală, în vederea monitorizării eficiente a
riscurilor pe care le prezintă, asigurând operativ și garantat siguranța alimentelor și furajelor.
19.
Stabilirea cerințelor de plasare pe piață, siguranță și etichetare a aditivilor utilizați în hrana
pentru animale (HG 27/2020), în vederea stabilirii normelor de etichetare a aditivilor pentru hrana
animalelor, astfel încât să se asigure baza-garant pentru un nivel ridicat de protecție a mediului, a
sănătății oamenilor, a și bunăstării animalelor.
20.
În vederea protecției teritoriului RM de pătrunderea bolilor contagioase și eliminarea barierelor
tehnice în calea comerțului au fost aprobate un șir de acte normative care stabilesc cerințe la importul
produselor alimentare de origine animală, a animalelor vii din speciile bovină, ovină, caprină, porcină,
ungulate, păsări, animale acvatice.
21.
Aprobarea normelor/reglementărilor cu privire la activitatea de medic veterinar de liberă
practică (Legea nr.121 din 09-07-2020 privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic
veterinară).
22.
Aprobarea HG nr. 27/2020 cu privire la aprobarea Cerințelor sanitar – veterinare față de aditivii
pentru hrana animalelor.
23.
Aprobarea HG nr. 42/2020 pentru aprobarea Cerințelor privind utilizarea durabilă a produselor
de uz fitosanitar.
24.
Aprobarea HG nr. 8/2020 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea
condițiilor de sănătate animală și publică la importul și plasarea pe piață a unor produse de origine
animală.
25.
Aprobarea HG nr. 232/2020 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerințele de
supraveghere și metodele de diagnostic al bolilor la animalele acvatice.
26.
Aprobarea HG nr. 677/2020 pentru modificarea anexei nr.1 la HG nr. 115/2013 privind
controlul nitraților în produsele alimentare de origine vegetală.

Consolidarea/perfecționarea sistemului de subvenționare în agricultură:
1.
Aprobarea Legii nr. 156/2020 pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de
subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, care are drept scop:
Stimularea investițiilor în sectorul de post-recoltare și procesare a producției agricole;
Extinderea plafonului de vârstă pentru tinerii fermieri;
Completarea legislației în vigoare cu reglementări concrete privind plățile directe, inclusiv
beneficiarii acestora (pentru anul 2020 – plați directe per cap de animal, începând cu anul 2021 - plățile
directe și la ha);
Stimularea investițiilor în sectorul de post-recoltare și procesare a producției agricole prin
excluderea condiției de 50% prezență a materiei prime proprii.
Includerea cetățenilor migranți în lista persoanelor eligibile pentru subvenții din partea statului
pentru investiții în sectorul agricol, precum și pentru proiecte start-up.
2.
Aprobarea Legii nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură, care are drept
scop:
stimularea accesului fermierilor la asigurările în agricultură prin revenirea la cota subvenționată
de 70% din prima de asigurare;
crearea posibilității asigurării calității recoltei. Or, producerea riscului asigurat nu conduce
exclusiv la pierderi cantitative de recoltă, afectând-se doar calitatea;
extinderea listei de obiecte și riscuri a căror asigurare urmează a fi subvenționată (sănătatea
animală, peștii).
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3.
Au fost demarate primele 3 apeluri de propuneri de proiecte pentru finanțarea măsurilor din
dezvoltare regională din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru
îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural.
În cadrul primul și al doilea apel, au fost depuse 103 cereri de finanțare, din care au fost selectate 69
de proiecte cu un cost de implementare de circa 58 milioane lei, după cum urmează:
Măsura nr.1 - Îmbunătățirea şi dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale – 20
proiecte investiționale cu suma aprobată de circa 29 mln lei.
Măsura nr.2 -Renovarea şi dezvoltarea localităţii rurale - 48 proiecte investiționale cu suma
aprobată de circa 29 mln lei.
Măsura nr.3 -Diversificarea economiei rurale prin activități non agricole un proiect investițional
cu suma aprobată de circa 0,5 mln lei.
Cel de-al treilea apel a fost lansat în noiembrie 2020 și are data limită în ianuarie 2021.
4.
Aprobarea modificărilor la Legea 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în
dezvoltarea agriculturii și mediului rural – care include noi prevederi legale pentru asigurarea
procesului de implementare a abordării LEADER în Republica Moldova și oferă noi oportunități de
finanțare a localităților rurale. Modificările au fost aprobate prin HG nr. 173 din 06.04.2020 și adoptate
prin Legea nr. 156 din 20.07.2020.
5.
Adoptarea Legii LP92/2020 pentru modificarea Legii nr. 312/2013 privind grupurile de
producători agricoli și asociațiile acestora, ce vizează majorarea cuantumului procentual al sprijinului
financiar acordat de către stat Grupurilor de Producători Agricoli din Fondul Național de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului Rural și s-au inclus prevederi privind aplicarea sancțiunilor Grupurilor de
Producători Agricoli pentru nerespectarea cerințelor planului de recunoaștere.
6.
Aprobarea Regulamentului privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători
agricoli, care a fost adoptat prin HG nr. 695 din 23 septembrie 2020. Regulamentul respectiv stabilește
scopul procedurii de recunoaștere, urmată de eliberarea avizului de recunoaștere, prin care se asigură
îndeplinirea de către persoanele juridice a premiselor necesare pentru activitatea acestora în calitate de
grupuri de producători agricoli, cu toate consecințele ce decurg. Aspectul cel mai important al
procedurii de recunoaștere a grupurilor de producători este beneficierea de către grupurile de
producători agricoli recunoscute de sprijinul financiar nerambursabil din partea statului pe parcursul a
5 ani din momentul recunoașterii.
7.
Aprobarea proiectului HG cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, care a fost
adoptat prin HG nr. 772 din 21 octombrie 2020, ce a produs modificări la următoarele HG:
HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de
Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural;
HG nr. 507/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare
a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și
mediului rural;
HG nr. 476/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru
îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul național de dezvoltare a
agriculturii și mediului rural.
8.
În contextul implementării HG nr. 476/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind
acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul
național de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, urmare a două apeluri lansate pe parcursul anului
2020, au fost:

depuse 112 dosare de solicitare a subvenției în avans în sumă de peste 133,5 mln lei;

evaluate pozitiv - 77 dosare în sumă de cca 66 mln lei;

achitate I tranșă - 33 dosare în sumă de 10,34 mln lei;

achitate II tranșă – 1 dosar în sumă de 0,2 mln lei.
9.
Unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi au depus mai multe dosare, astfel încât
ponderea acestora din totalul dosarelor recepționate constituie 88,4% (99 dosare – 127,5) și doar 11,6%
(13 dosare – 6,1 mln lei) din proiectele investiționale urmează a fi implementate de entități economice
din mediul rural care creează sau dezvoltă activități non-agricole.
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 Acțiuni întreprinse pentru atenuarea consecințelor calamităților naturale din anul 2020
1.
Elaborarea unui Plan de acțiuni complex privind atenuarea efectelor insuficienței precipitațiilor
atmosferice și a altor calamități naturale înregistrate în anul 2020 asupra activității agenților economici
din sectorul-agroalimentar, ce conține acțiuni pe termen scurt și mediu, care susțin producătorii
agricoli, precum și diminuează riscurile care ar putea surveni pe parcursul anului.
2.
Alocarea a 324 mln lei destinați compensării parțiale a pierderilor provocate de calamitățile
naturale, contribuind astfel, la majorarea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului
Rural – pînă la 1200 mln lei.
3.
Aprobarea HG 582/2020 pentru aprobarea modului de acordare a compensațiilor pentru
diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020, acestea fiind acordate
agricultorilor, a căror culturi au fost compromise în proporție mai mare de 60%, cu modificarea
ulterioară a acesteia, prin HG 663/2020.
4.
Sesizarea comunității internaționale a donatorilor, dar și a guvernelor statelor-partenere, pentru
a sprijini Republica Moldova, în traversarea efectelor șocului climatic. În acest sens, Federația Rusă a
acordat un ajutor nerambursabil de 275 mln. ruble rusești (echivalentul a circa 60 mln lei), ce urmează
a fi repartizat pentru compensarea parțială a pierderilor suportate de producătorii de porumb. Un
Regulament în acest sens, a fost aprobat prin HG 846/2020. Acesta reglementează modalitatea de
distribuire a surselor financiare, ce va fi efectuată în mod egal solicitanților de compensații, cu un grad
de afectare de peste 60%, cu aplicarea coeficientului valoric.

DEZVOLTARE REGIONALĂ:
1.
Aprobarea prin Ordinul Ministrului nr. 128/2020 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind
elaborarea secțiunii specializate „Apă și sanitație” a Planului de Amenajare a Teritoriului Național
(PATN), care va:
- asigura coerența în elaborarea documentației necesare pentru planificarea și elaborarea
proiectului și fundamentarea componentelor principale ale secțiuni specializate.
- Spori accesul oamenilor la infrastructura fizică, utilitățile publice și condiții de locuit și la
asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur, precum și la atingerea
indicatorilor țintă naționali la Protocolul privind Apa și Sănătatea, ale Strategiei de alimentare
cu apă și sanitație pentru 2014-2028 și a Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023.
2.
Elaborarea unui nou concept al politicii de dezvoltare regională, orientat spre creșterea
competitivității și dezvoltări durabile a fiecărei regiuni, ajustarea disparităților și creșterea calității
vieții cetățenilor;
3.
Elaborarea Programului de dezvoltare urbană în Republica Moldova;
4.
Implementarea proiectelor de infrastructură finanțate din sursele FNDR și partenerilor de
dezvoltare;
5.
Elaborarea proiectelor de acte în domeniul amenajării teritoriului, ajustate la standardele UE în
domeniul planificării spațiale;
6.
Elaborarea și aprobarea Liniilor directoare ale revitalizării și a Ghidului de revitalizare urbană,
care orientează administrațiile orașelor în realizarea Programelor de revitalizare urbană;
7.
Aprobarea a 8 programe de revitalizare urbană, care au permis implementarea a 8 proiecte –
pilot şi a oferit o abordare complexă asupra situației din anumite zone degradate.
8.
Aprobarea HG nr. 720/2020 privind proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 438/2006
privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. Noul concept de dezvoltare regională se va focusa
pe 3 piloni:
- Competivitate – sprijin pentru creșterea copetivității și ocupării forței de muncă în regiuni;
- Coeziune – sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii;
- Eficiență – crearea condițiilor instituționale și legale pentru implementarea unei guvernanțe
colective, ce implică autoritățile centrale, regionale și locale în parteneriat cu societatea civilă.
9.
Inițierea activităților privind continuarea implementării proiectelor de „revitalizare urbană”
implementate cu suportul Guvernului Poloniei, pentru 2020 fiind alocate suplimentar 500.000,00 Euro.
10.
Elaborarea modificărilor la Manualul Operațional al agenților de dezvoltare regională, care vin
să actualizeze competențele și rolul agențiilor în implementarea politicii de dezvoltare regională.
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11.
Elaborarea Regulamentului privind monitorizarea și evaluarea ex-post a proiectelor
investiționale implementate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și din surse
externe.

Gestionarea Fondul Național pentru Dezvoltare Regională
1.
În anul 2020 în Fond au fost alocate 220 milioane lei pentru implementarea a 25 de proiecte,
pentru obținerea următoarelor finalități:
Infrastructura drumurilor regionale și locale (indicatori FNDR)

81 de poduri / podețe reabilitate;

2 obiective renovate;

Aprovizionare cu apă și sanitație:

3,54 ha amenajate;

223,62 km (apeduct); 2 stații de captare; 
7,43 km de drum reconstruit.

1 stație de tratare;

Eficiența energetică a clădirilor
publice

5 stații de pompare; 3 castele de apă;

2 clădiri renovate;

44,17 km de (canalizare);

11 177 m2 termoizolare.

2 stații de epurare;

2 obiective renovate;

2 stații de pompare.

82.15 km de drum reabilitat;

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri

3 obiective construite;

PROTECȚIA MEDIULUI ȘI A RESURSELOR NATURALE

Consolidarea cadrului legislativ-normativ
1.
Aprobarea HG nr. 43 din 29.01.2020 privind controlul asupra riscului de accidente majore care
implică substanțe periculoase, menit săstabilească sistemele de control și de management pentru
prevenirea accidentelor de la utilizarea de substanțe periculoase și provocarea accidentelor majore,
precum și se vor limita efectele acestora asupra sănătății populației și mediului înconjurător, care pot
avea consecințe grave și irecuperabile la nivel național și internațional.
2.
Aprobarea HG nr. 506/2020 privind Regulamentul cu privire la mecanismul de prim răspuns
la evenimente nucleare sau radiologice conexe surselor radioactive orfane, care stabilește o nouă
abordare unitară de răspuns, evaluare a riscurilor, investigare, intervenție și constrângere în cazul
evenimentelor nucleare și radiologice legate de posesia neautorizată a materialelor radioactive sau
nucleare cît și în cazuri de depistare a surselor radioactive orfane.
3.
Aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în
sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localitățile urbane și rurale (HG nr. 950 din
25.11.2013), menită săclarifice divergențele între operatorii apă-canal și agenții economici pe aspectele
de deversare a apelor uzate în rețeaua publică de canalizare. Concomitent, a fost aprobată Metodologia
de delimitare a aglomerărilor – cerință a Directivei UE privind epurarea apelor urbane reziduale. (HG
nr. 90 din 19 februarie).
4.
Aprobarea Planului de acțiuni pentru următorii 4 ani la Strategia de alimentare cu apă și sanitație
HG 199/2014, precum și unele modificări în Strategie pentru corelarea cu ODD.
5.
Lansarea procesului de revizuire a cadrului normativ existent în concordanţă cu prevederile
Legii nr. 108/2020 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase
şi a cadrului normativ secundar de punere în aplicare a acesteia.
6.
Aprobarea Metodologiilor privind delimitarea zonelor sensibile și zonelor vulnerabile la nitrați
- HG nr.736 din 7.10.2020 - acțiuni ce reiese din obligațiile asumate prin Acordul de Asociere RMUE, transpune prevederi a 2 Directive UE.
7.
Aprobarea HG nr. 95/2020 privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de
prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mișcarea rezervelor de substanțe
minerale utile (HG nr. 1131/2016).
8.
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției „Moldsilva” prin HG nr.
560/2020.
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9.
Aprobarea HG nr. 587/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul emisiilor de
compuși organici volatili rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile
de alimentare cu produse petroliere.
10.
Aprobarea HG nr. 444/2020 cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activităților
în domeniul schimbărilor climatice.
11.
Aprobarea HG nr. 505/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind exportul și importul
produselor chimice periculoase.
12.
Aprobarea HG nr. 535/2020 pentru aprobarea Conceptului Tehnic al Sistemului Informațional
Automatizat „Registrul Produselor Chimice plasate pe piața Republcii Moldova”.
13.
Aprobarea HG nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile
de ambalaje.
14.
Aprobarea HG nr. 586/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și
acumulatorilor și deșeuri de baterii și acumulatori.
15.
Aprobarea HG nr. 645 din 17.12.20219 pentru modificarea HG nr. 81/2009 pentru aprobarea
Regulamentului privind bifenilii pliclorurați.
16.
Aprobarea modificărilor la Legea nr. 852/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.
17.
Monitorizarea gestionării fondului forestier, prin:
- Stoparea tăierilor ilicite, în rezultatul verificărilor intense din perioada aprilie-mai;
- Definitivarea Conceptului de proiect privind digitalizarea managementului forestier, axat pe
transparentizarea proceselor conexe Agenției "Moldsilva", cu următoarele finalități:
- Lansarea hărții digitale a Fondului forestier;
- Evidența inventarului forestier și a lucrărilor aferente acestuia.
- Revitalizarea relațiilor cu partenerii din România pe segmentul forestier. Constituirea
Comitetului Mixt între Romsilva și Moldsilva.
18. Gestionarea eficientă a Fondului Ecologic Național, prin:
- Elaborareaunui nou Regulament privind gestionarea resurselor Fondului Ecologic Național
(FEN), focusat pe finanțarea integrală a proiectelor aferente mediului;
- Este în proces de dezvoltare un sistem SOFT, menit să faciliteze/optimizeze aplicarea
proiectelor aferente FEN. Urmează a fi lansat în viitorul proxim;
- Aprobarea a 101 proiecte de finanțare în cadrul a 6 Consilii de Administrare al Fondului
Ecologic Național.

Atragerea asistenței externe pe segmentele aferente MADRM:
1.
Ratificarea Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația
Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă”, în mărime
de circa 1,6 mln USD, destinat construcției a două puncte suplimentare de inspecție la frontiera de
nord-vest (Sculeni) și la frontiera de nord-est (Otaci-Unguri), menite să reducă esențial cheltuielile
agenților economici, aferente transportării (export/import) produselor agroalimentare din regiunea de
nord a țării.
2.
Ratificarea Acordului de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru
Dezvoltare (AID) - a treia finanțare adițională pentru Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova,
în mărime de 13.5 mil. EURO pentru gestionarea sub-produselor de origine animală.
3.
Ratificarea Acordului de Împrumut între Guvernul RM şi Agenția Japoneză pentru Cooperare
Internațională pentru realizarea Proiectului „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”, în
mărime de aprox. 17 mln Euro pentru o perioadă de 40 de ani, cu rata dobânzii de 0,1% pentru
echipament și utilaj agricol;
4.
Constituirea Instituției Publice „Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii”, prin
HG 425/2020, care va asigura implementarea proiectului și valorificarea împrumutului.
5.
Ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru
Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării proiectului „Îmbunătățirea capacităților pentru
transformarea zonei rurale (IFAD VIII)” (circa 19 mln Euro credit de termen lung și peste 5,5 mln.
USD - grant nerambursabil), menit să asigure:
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- investiții complementare întru îmbunătățirea nivelului de viață a populației rurale din
Republica Moldova;
- afaceri în agricultură mai durabile, mai competitive și mai atractive pentru investiții;
- implementarea inovațiilor și tehnologiilor adaptive la schimbările climaterice.
6.
Aprobarea HG nr. 257/2020 privind semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova
și FAO în scopul implementării Proiectului „Crearea unui mediu de politici favorabil pentru
managementul integrat al resurselor naturale şi implementarea unei abordări integrate pentru atingerea
neutralității degradării solurilor în Moldova”, în valoare de peste 1,6 mln USD.
7.
Aprobarea HG nr. 331 din 3 iunie 2020 privind semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite în scopul implementării
Proiectului „Integrarea adaptării în procesele de planificare în vederea reducerii vulnerabilității la
schimbările climatice la nivel local și central în sectorul agricol al Republicii Moldova”, în valoare de
685 mii USD.
8.
Aprobarea HG 729/2020 privind aprobarea semnării Acordului între Guvernul României și
Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte și trecerea la următoarea
etapă de semnare acestuia. Proiectul are drept scop: cooperarea dintre Județul Iași și raioanele
Nisporeni, Ungheni, Glodeni și Fălești în domeniul serviciilor de alimentare cu apă. Guvernul
României și Guvernul Republicii Moldova vor conveni asupra amplasării unor apeducte, cu
subtraversarea râului Prut, prin care raioanele sus menționate vor fi aprovizionate cu apă potabilă.
9.
Ratificarea Contractului de Finanțare între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții
privind implementarea proiectului ,, Deșeuri solide în Republica Moldova’’, pentru crearea
infrastructurii de management al deșeurilor la nivel regional. Presupune un împrumut în valoare de 25
mln de euro din Acordul-cadru pentru gestionarea deșeurilor solide în Republica Moldova în sumă de
100 mln euro, împrumut care va fi debursat în mai multe tranșe.
10.
Semnarea Memorandumului de Înțelegere între OSCE și MADRM cu privire la implementarea
proiectului ,,Eliminarea și distrugerea pesticidelor inutilizabile din regiunea transnistreană a RM. Faza
2”. În acest sens, au fost colectate 200 tone de deșeuri de pesticide. Urmează a fi recepționată
confirmarea din partea Ucrainei (țara de tranzit) pentru putea fi exportate.
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