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1. Introducere și sumar executiv
Agricultura este identificată drept una din cele opt priorități naționale de dezvoltare ale Republicii
Moldova (Strategia pentru Dezvoltare Națională Moldova 20201) și este crucială pentru dezvoltarea
durabilă a ţării. Sectorul agroalimentar, ca pondere în produsul intern brut (PIB), ocupă al doilea loc
după sectorul de servicii și este pe primul loc în ceea ce privește contribuția la creșterea economică,
constituind aproximativ 37%2. Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS) în anul 2016,
57% din populație locuia în mediul rural, iar procentul populației angajate în agricultură, silvicultură și
piscicultură a constituit 33,7%. Contribuția sectorului agricol în PIB-ul total al țării a fost 12,2% în
anul 2016. În 2016, producția agricolă totală în gospodăriile din toate categoriile a reprezentat 118,6%
comparativ cu anul 2015. Creșterea producției agricole totale a fost generată de majorarea producției
de origine vegetală – cu 26,0% și a producției de origine animală – cu 3,1%. Cota producției de origine
vegetală în totalul producției agricole, în anul 2016, a reprezentat 72% (în anul 2015 – 68%), iar cea a
producției de origine animală a fost de 28% (în anul 2015 – 32%)3.
Situația în funcție de profilul gospodăriilor indică că 42% din producția agricolă totală revine
întreprinderilor agricole, 19% - gospodăriilor țărănești (fermieri), 39% - gospodăriilor casnice.
Procentajul mare al gospodăriilor casnice în producția agricolă se datorează cotei semnificative a
produselor de origine animală în aceste gospodării (circa 71% din producția animalieră totală pe țară)4.
Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020 (aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 409 din 4 iunie 2014) reprezintă o bază pentru dezvoltarea viitoare durabilă a sectorului
agricol și asigurarea unui nivel de trai atractiv în mediul rural. În scopul implementării Strategiei,
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat - Planul de acțiuni pentru implementarea
Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020 (aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 742 din 21 octombrie 2015).
În pofida faptului că 2016 este primul an complet de implementare a Strategiei naționale de dezvoltare
agricolă și rurală pentru anii 2014-2020 (SNDAR), există un progres clar în realizarea acesteia.
Majoritatea măsurilor din Planul de Acțiuni au fost îndeplinite în termen. Astfel, a fost adoptată Legea
nr. 276 din 16 decembrie 2016 privind principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, prin care
a fost stabilit un cadru îmbunătățit privind subvenționarea producătorilor agricoli, ajustat la bunele
practici europene. Conform prevederilor noii Legi, urmează a fi instituit Fondul de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului Rural, care se formează din alocațiile anuale de la bugetul de stat pentru
domeniul dezvoltare agricolă și rurală, precum și din alte surse, inclusiv din cadrul programelor
Comisiei Europene. Totodată, ca un mecanism posibil cu începere din anul 2018, urmează a fi lansate
plățile directe – măsură nouă de subvenționare, dar și subvențiile în avans pentru proiectele start-up.
Regulamentul de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2017 este de asemenea unul
inovator, deoarece se referă la o perioadă de 5 ani și a fost elaborat în baza unui dialog intens cu
sectorul și a unor analize financiar-economice pe fiecare domeniu și sub-domeniu efectuat de direcțiile
de ramură ale Ministerului în colaborare cu reprezentanții asociațiilor producătorilor agricoli. În
conformitate cu Legea bugetului de stat pentru 2016 (Legea nr. 154 din 1 iulie 2016), cu modificările
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ulterioare, pentru finanțarea măsurilor de subvenționare a producătorilor agricoli, au fost alocate circa
700 mil. lei, din care inclusiv 346 milioane MDL au constituit suportul bugetar din partea Uniunii
Europene (17 milioane Euro) prin prisma Programului ENPARD. Astfel, din aceste surse, MAIA a
inițiat un proces amplu de revizuire a programelor de ramură, fiind astfel în proces de elaborare câteva
din acestea, cum ar fi:
- Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2016-2020 care a fost
elaborat și urmează a fi îmbunătățit cu suportul Programului “Livada Moldovei”,
finanțat de Banca Europeană de Investiții (BEI);
- Proiectul Programului pentru dezvoltarea agriculturii conservative 2016-2020
a fost elaborat și este în proces de actualizare;
- Proiectul Programului de dezvoltare a sectorului de producere a cărnii este în
proces de elaborare. Urmează a fi identificate surse financiare externe pentru
acoperirea costurilor;
- Proiectul Programului de dezvoltare a sectorului de producere a laptelui a fost
elaborat. Pentru perfecționarea acestui Programul a fost solicitată asistența
Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în
Agricultură, finanțate de Banca Mondială (UCIMPA), cu suportul căreia a fost
identificat un expert care va definitiva Programul;
- Programul pentru dezvoltarea sectorului apicol urmează a fi elaborat cu
suportul UCIMPA, fiind identificat un expert care va definitiva un prim proiect al
Programului până la sfârșitul lunii iunie 2017.
Implementarea Strategiei a fost afectată de instabilitatea politică din 2015 (care a produs schimbarea
Guvernului în martie 2016), crizele financiare din 2015 și 2016, precum și de condițiile meteorologice
extreme, care au afectat producția agricolă și au necesitat concentrarea Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare pe evaluarea daunelor și acordarea subvențiilor de compensare a pagubelor
cauzate producătorilor agricoli.
Majoritatea măsurilor din Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei au fost demarate și s-a
reușit realizarea multor din cele prevăzute pentru anul 2016. Din considerentele expuse mai sus, la
unele măsuri s-au înregistrat întârzieri. MAIA a evaluat nivelul de implementare și motivele
întârzierilor, în baza cărora, a extins termenele unor acțiuni. Executarea tuturor acestora este inclusă în
planul de implementare pentru următorii ani.

2. Scurtă prezentare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii
2014-2020
Strategia este divizată în 3 obiective generale. O reprezentare succintă a parcursului, care urmează a fi
realizat în scopul îndeplinirii celor 3 obiective generale și obiectivelor specifice aferente, arată în felul
următor:
Obiectivul general I. Creșterea competitivității sectorului agroalimentar, prin restructurarea și
modernizarea pieței:
- lanț agroalimentar competitiv (conform standardelor UE)
- accesul fermierilor la piețele de capital, inputuri și outputuri
- sistem reformat de învățământ, cercetări științifice și servicii de extensiune
Obiectivul general II. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură:
- practici durabile pentru gestionarea terenurilor agricole și resurselor de apă
- tehnologii de producție prietenoase mediului
- producție agricolă adaptată schimbărilor climatice
Obiectivul general III. Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural:
- investiții pentru infrastructura fizică și serviciile din mediul rural
4

- sporirea veniturilor în mediul rural
- implicarea comunității locale în dezvoltarea rurală
Strategia pune un accent deosebit pe creșterea competitivității sectorului agroalimentar, ceea ce este
clar reflectat, de asemenea, în necesitățile de investiții prevăzute pentru implementarea SNDAR - 50%
din buget fiind alocate activităților legate de restructurarea și modernizarea sectorului agroalimentar.
30% din necesitățile de investiții prevăzute sunt alocate asigurării gestionării durabile a resurselor
naturale, iar restul 20% - îmbunătățirii nivelului de trai în zonele rurale.
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3. Evaluarea implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru
anii 2014-2020
Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020 a fost adoptată de
Guvern în anul 2014 ca document strategic care definește prioritățile de dezvoltare a sectorului agricol.
Măsurile specifice pentru implementarea Strategiei sunt definite în Planul de acțiuni pentru
implementarea SNDAR.
Capitolul 4 din Strategie prezintă indicatori de progres și impact bine-definiți în calitate de rezultate
scontate, care urmează a fi atinse până la sfârșitul anului 2020. Acest raport se va concentra în
principal pe îndeplinirea indicatorilor de progres din Planul de acțiuni pentru implementarea SNDAR.
Adoptarea Legii privind principiile de subvenționare a producătorilor agricoli (Legea nr. 276 din 16
decembrie 2016) constituie un pas foarte important, deoarece creează un mediu solid pentru
dezvoltarea sectorului, previzibilitate pentru producătorii agricoli și o bază pentru implementarea unei
politici stabile în sector. Legea stabilește Fondul național de dezvoltare agricolă și a mediului rural,
care va fi format din cel puțin 2% din veniturile bugetului de stat aprobat pentru anul respectiv. Acesta
este un pas important, deoarece asigură stabilitate din punct de vedere financiar pentru sector cu un
potențial de creștere a resurselor disponibile odată cu creșterea generală a economiei.
Noul Regulament de subvenționare pentru 2016, (Hotărîrea Guvernului nr. 910 din 25 iulie 2016) a
fost elaborat în mod transparent în baza unei analize economice și în strânsă cooperare cu actorii
relevanți. Regulamentul identifică măsurile de subvenționare și condițiile de eligibilitate pentru a
beneficia de sprijin, măsură care face parte din Strategia MAIA de asigurare a stabilității și
previzibilității pentru producătorii agricoli.
În 2016, MAIA a întreprins măsuri concrete pentru consolidarea activităților în domeniul dezvoltării
rurale. Prin Hotărârea Guvernului nr. 800 din 25 iunie 2016, a fost fondată o direcție specială
responsabilă de dezvoltarea rurală. Direcția este pe deplin operațională și a început deja să lucreze
asupra identificării priorităților și activităților concrete legate de dezvoltarea rurală în Republica
Moldova. Noua direcție a demarat, de asemenea, activități susținute de proiectele donatorilor, care
implementează măsuri în zonele rurale, inclusiv promovarea abordării LEADER în Republica
Moldova.
În pofida dificultăților politice, financiare și economice din țară din ultimii 2 ani, Moldova a
demonstrat clar că agricultura este o prioritate. În ultimii 6 ani, există o tendință stabilă de majorare a
resurselor financiare prevăzute în bugetul național pentru sprijinirea dezvoltării agricole și rurale.
Reieşind din importanţa sectorului agrar pentru economia naţională a ţării, perfecţionarea sistemului de
subvenţionare în agricultură este în vizorul permanent al statului, eficientizarea acestuia reprezentînd
un instrument important în vederea sporirii competitivităţii şi productivităţii sectorului agroindustrial şi
reducerii sărăciei în mediul rural.
Prin urmare, în temeiul prevederilor art. 2 a Legii bugetului de stat pe anul 2016, art. 21 din Legea nr.
243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură, Legii
nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociațiile acestora, în
vederea realizării obiectivelor strategice de dezvoltare a sectorului agroindustrial, stipulate în Strategia
națională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.
409 din 4 iunie 2014, precum şi în conformitate cu prevederile Acordului de finanţare dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind implementarea Programului ENPARD Moldova –
suport pentru agricultură şi dezvoltare rurală, ratificat prin Legea nr. 177 din 22 octombrie 2015, a fost
elaborat Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a
producătorilor agricoli pentru anul 2016 (Hotărîrea Guvernului nr. 910 din 25 iulie 2016).
6

Mijloacele Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016, a constituit 900,0
mil. lei, inclusiv 387,6 mil.lei din contul Programului ENPARD Moldova - Suport pentru Agricultură
şi Dezvoltare Rurală.
Domeniile de sprijin financiar au fost revizuite integral şi racordate la necesitatea realizării obiectivelor
de guvernare asumate în cadrul Programului de activitate a Guvernului pentru anii 2016-2018 şi a altor
documente de politici strategice din sector, ce vizează eficientizarea procesului de acordare a
subvenţiilor în agricultură prin direcţionarea acestora spre domenii cu un potenţial de producţie cu
valoare adăugată înaltă şi pentru a spori productivitatea agriculturii şi competitivitatea producţiei
agricole.
Tabel. EVOLUȚIA FONDULUI DE SUBVENȚIONARE A PRODUCĂTORILOR AGRICOLI, MLN. LEI

Din cele 900 mil. lei planificate pentru anul 2016, spre plată, au fost disponibile 700 mil lei, în urma
diminuării fondului, prin Legea nr. 236 din 03 ictombrie 2016, cu 200 mil lei.
Astfel pe parcursul Campaniei de recepționare a cererilor de subvenționare, desfășurată în perioada 5
august - 31 octombrie 2016, la AIPA au fost depuse 4549 de cereri în sumă totală de aproximativ 641
mil lei., fiind achiatete 561,1 mil. lei.
Pentru obiectivul general I. „Creșterea competitivității sectorului agroalimentar, prin restructurarea și
modernizarea pieței”, din fondul de subvenționare au fost valorificate 73,3%. De aceste surse au
beneficiat 3914 producători agricoli (513,2 mil. lei).
Pentru obiectivul general II. „Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură”, din
fondul de subvenționare au fost valorificate 6,2%. De aceste surse au beneficiat 335 producători
agricoli (43,7 mil. lei).
Pentru obiectivul general III. „Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural”, din fondul de
subvenționare au fost valorificate 0,6%. De aceste surse au beneficiat 46 producători agricoli (4,2 mil.
lei).
Totodată, din sursele fondului de subvenționare, au fost achitate datoriile acumulate pentru anul 2015
și datoriile față de producătorii de fructe și struguri pentru recolta anului 2014, care au fost afectați de
restricțiile impuse de Federația Rusă.
Mai jos, urmează o prezentare privind realizarea indicatorilor, în timp ce detaliile privind
implementarea celor 57 de acțiuni specifice din planul de acțiuni sunt prezentate în anexele la
prezentul raport.
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3.1

Obiectiv general nr.1: Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin
restructurarea și modernizarea pieței

Următoarele rezultate conform indicatorilor de progres pentru acțiuni realizate complet (cu
termen în 2015 sau 2016) sau în curs de realizare conform planului de implementare (cu termen
în 2017 sau mai târziu) au fost obținute:
- Exportul produselor agroalimentare în 2016 are o valoare de 1.0 miliard dolari SUA, cu o
creștere de 32 de mil. dolari SUA sau 3,5%. S-au înregistrat creșteri substanțiale la următoarele
produse: lactate și ouă de păsări (+29,4%), cereale și preparate pe bază de cereale (+34,0%),
semințe și fructe oleaginoase (+13,6%), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (+9,9%),
băuturi alcoolice și nealcoolice (+2,2%)5
- A fost aprobată lista cu acquis-ul UE în domeniul sanitar și fitosanitar și bunăstării animalelor .
- Din 32 de acte UE cu termenul 2015-2016, circa 50% au fost transpuse (restul sunt în proces de
transpunere).
- Proiectul Programului național de management integrat al protecției plantelor a fost elaborat și
publicat pe pagina web MAIA.
- Sistemul de calitate pentru protecția juridică și utilizarea indicațiilor geografice protejate (IGP)
și denumirilor de origine protejată (DOP) a fost elaborat și este funcțional. 2 denumiri de
origine sunt deja protejate în Republica Moldova și UE, 4 indicații geografice pentru vinuri și
distilate au fost înregistrate la AGEPI și se întreprind măsuri pentru a asigura protecția în UE.
- Legea privind principiile de subvenționare a producătorilor agricoli (Legea nr. 276 din 16
decembrie 2016) și regulamentul de subvenționare pentru 2016 au fost aprobate, manualele de
proceduri au fost elaborate și sistemul informațional „SI AIPA online” a fost dezvoltat.
- 969 fermieri/operatori din sectorul alimentar au beneficiat de subvenții pentru restructurare și
modernizare la standardele UE, din care 89 au fost ferme zootehnice.
- 77 fermieri/operatori din sectorul alimentar au primit subvenții direct pentru investiții în
procesarea și comercializarea produselor agricole în 2016.
- Opt raioane din nordul țării și-au unit forțele pentru a crea o piață ”en-gros” regională în
Rîşcani.
- Prin intermediul măsurilor de subvenționare și suportul proiectelor de asistență externă (Mac-P)
capacitățile post-recoltare pentru producția alimentară s-au majorat cu 17,2% în doi ani: 2014 și
2015, și respectiv cu 8,6% în 2016.
- În 2016, s-au achiziționat în total 2465 animale și 1418 mătci de albine (regine) de rasă.
- A fost implementarea principiul de e-Agricultură prin dezvoltarea diferitor sisteme informatice.
- Planul de acțiuni pentru acreditarea Laboratorului de sănătate animală din cadrul instituției
publice Centrul Republican de Diagnostică Veterinară (CRDV), în baza standardului ISO
17025, a fost aprobat pe 14.09.2016 prin Ordinul ANSA nr. 263. 4 rapoarte au fost prezentate
pentru implementarea Planului de acțiuni.
- 52 de unități de producție și procesare a strugurilor au fost subvenționate în 2016.
- 566 ha de plantații viticole noi-înființate au fost subvenționate în 2016.
- 6244 ha de plantații viticole cu indicație geografică protejată (IGP).
- 28 de grupuri de producători au fost fondate, din care 14 au fost recunoscute de MAIA.
- Proiectul Hotărârii de Guvern privind măsurile de aplicare a Sistemului de alertă rapidă pentru
alimente și furaje (RASFF) la nivel național a fost elaborat, contrasemnat și prezentat
Cancelariei de Stat pe 06/12/2016.
- 10 gospodării și unități de procesare implementează sisteme de management a calității și
siguranței alimentare (HACCP, GAP și ISO) în 2016
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Fermierii au, pe o perioadă de 5 ani, vor prezenta produsele lor la 18 târguri și expoziții
internaționale din Europa și Asia (cu suportul Proiectului de Competitivitate Agricolă (ACED)
al USAID).
Un număr total de 7000 de fermieri și procesatori de produse agricole din Moldova au fost
instruiți în cadrul unui program intensiv de asistență tehnică și training, ceea ce le-a permis să
investească suplimentar 15 mil. dolari SUA în capacitățile de producție și post-recoltare.
În 2016 circa 3000 de fermieri au adoptat tehnici noi de producție și post-recoltare, majorând
productivitatea și calitatea producției lor destinate piețelor de export.
300 de producători agricoli specializați în producția de semințe de calitate operează în
Republica Moldova.
Suprafața totală plantată cu semințe de calitate în 2016 a fost de 1517,930 ha.
Potrivit AIPA, producătorii agricoli au beneficiat de credite în valoare totală de 1865 mil. lei. În
2016 s-au acordat credite preferențiale și granturi în valoare totală de circa 30 mil. dolari SUA
din surse finanțate de proiecte de asistență externă (20 796501 Euro granturi și 7776808 Euro
credite).
Proiectul Conceptului de strategie pentru îmbunătățirea sistemului de cercetări în domeniul
agroalimentar din Republica Moldova și dezvoltare până în 2020 a fost elaborat și proiectul
Hotărârii de Guvern privind reorganizarea unor organizații științifice și de inovații a fost
finalizat și expediat spre avizare instituțiilor relevante.
Au fost fondate 2 Centre de excelență: 1) Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii
Agricole din Țaul. 2) Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău, Colegiul
agroindustrial din Ungheni. Pentru aceste instituții s-a procurat echipament în valoare totală de
2.6 mil. lei.
Serviciile de extensiune rurală au cuprins 309459 fermieri în 2016.

Indicatori de progres termenul cărora a fost extins în comparație cu planul de acțiuni inițial:
-

-

Elaborarea strategiilor / programelor pentru sectoarele strategice – (zootehnie (carne și lapte,
conservarea resurselor genetice animale, sectorul vegetal (fructe și legume, sectorul vitivinicol,
acvacultură) a fost demarată.
Proiectul politicii de promovare a exportului de produse agroalimentare a fost elaborat, precum
și o nouă măsură în Regulamentul de subvenționare pentru 2017 (Măsura 1.9 ”Stimularea
activităților de promovare pe piețele externe”.)
Proiectul de lege privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine a fost aprobat de
Parlament pe 10 martie 2017.
Proiectul de lege privind controlul respectării cerințelor de calitate pentru fructe și legume
proaspete a fost elaborat și este în proces de avizare inter-ministerială.
Un studiu privind stabilirea Fondului de garantare pentru creditele agricole a fost efectuat în
2015 de către o companie de consultanță angajată de UCIP-IFAD. Cadrul juridic de
reglementare pentru stabilirea Fondului de garantare pentru creditele agricole va fi elaborat în
2017.
Proiectul Codului funciar revizuit a fost elaborat, finalizat și prezentat spre examinare și
aprobare către toate instituțiile și ministerele relevante.

3.2 Obiectiv general nr. 2: Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură
Indicatori de progres pentru acțiuni realizate complet (cu termen în 2015 sau 2016) sau în curs
de realizare conform planului de implementare (cu termen în 2017 sau mai târziu):
- Consolidarea terenurilor: la data de 01.09.2016 suprafața terenurilor consolidate constituie
940 mii ha au fost consolidate.
9

-

-

122 de fermieri suplimentar utilizau irigarea în cadrul exploatațiilor agricole în 2016, iar
suprafața irigată în exploatațiile agricole s-a majorat cu încă 8360.31 hectare în 2016.
300 de fermieri aplicau tehnologiile no-till și gestionarea durabilă a terenurilor în 2016.
53530 de hectare erau cultivate prin utilizarea tehnologiei no- till/mini-till în 2016.
6452,68 ha erau cultivate prin utilizarea practicilor durabile de gestionare a terenurilor în 2016.
La data de 4 mai 2016, în cadrul proiectului bilateral moldo-israelian a fost deschis un
Laborator de biologie moleculară în cadrul Î.S. ”Centrul de Carantină, Identificare, Expertiză
de Arbitraj, și Dezinfectare a Producției”, actualmente Î.S. ”Centrul Național de Verificare și
Certificare a Producției Vegetale și Solului” începând cu 08.12.2016;
39 de agenți economici s-au înregistrat în sistemul de agricultură ecologică în 2016, cu o
suprafață de 1072,88 ha. (Conform Registrului agenților economici implicați în circuitul
alimentelor ecologice în 2016, actualizat anual de MAIA, în baza rapoartelor prezentate de
organele de inspecție și certificare).

S-au lansat câteva proiecte și scheme de sprijin pentru a îmbunătăți eficiența energetică și spori
utilizarea resurselor de energie regenerabilă, inclusiv:
- Prin intermediul Fondului de eficiență energetică au fost implementate 245 de proiecte cu un
cost de circa 45,63 mil. lei.
- Proiecte de eficiență energetică în curs în baza Proiectului ”Energie și Biomasă în Moldova”,
ediția II, cu un buget total de 9,41 mil. euro acordate de UE și implementate de PNUD.
- A fost lansat programul de subvenții pentru cazanele pe biomasă, cu 262 cereri primite de la
persoanele fizice și 15 de la persoanele juridice. S-au utilizat 1507720 lei în primele 9 luni din
2016.
- Pe 20 septembrie, Agenția pentru Eficiență Energetică și Organizația Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare Industrială au semnat un contract pentru implementarea Proiectului ”Consolidarea
capacității de producere locală ale sistemelor solare de energie termică în Republica Moldova”,
cu un buget total de 246743 euro.
- S-a acordat consultanță tehnică la 65 primării în planificarea și reabilitarea fâșiilor forestiere de
protecție a câmpurilor agricole.
- În scopul transferului de tehnologii privind semințele foarte productive și rezistente la condiții
de mediu nefavorabile, s-au introdus 207 soiuri noi în Catalogul Soiurilor de Plante al
Republicii Moldova în 2016.
- 104 de producători agricoli au solicitat subvenții pentru riscuri în agricultură pentru o suprafață
totală de 8101 ha.
Indicatori de progres termenul cărora a fost extins în comparație cu planul de acțiuni inițial:
-

Proiectul Codului funciar revizuit a fost elaborat, finalizat și prezentat spre examinare și
aprobare către toate instituțiile și ministerele relevante.
Proiectul de lege privind dezastrele naturale a fost elaborat. Aprobarea este planificată în 2017.

3.3 Obiectiv general nr.3: Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural
Indicatori de progres pentru acțiuni realizate complet (cu termen în 2015 sau 2016) sau în curs
de realizare conform planului de implementare (cu termen în 2017 sau mai târziu):
- 52 de proiecte de investiții în active fizice agricole efectuate în 2016, vizând 1051 angajați cu
program deplin, 79% din care sunt femei.
- 245 de proiecte în domeniul aprovizionării cu apă potabilă/sisteme de canalizare/stații de
epurare au fost aprobate pentru finanțare în 2016 din Fondul Ecologic Național.
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-

-

-

-

-

-

-

Au fost construite 101,87 km de rețea, cu un nr. total de conectări – 5258 beneficiar prin
intermediul proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din raionul Nisporeni”.
Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă în regiunea de centru a Republicii
Moldova” este în proces de elaborare – studiul de fezabilitate pentru extinderea apeductului
Chișinău – Strășeni. Implementarea proiectului va asigura conectarea sistemelor de alimentare
cu apă din mun. Chișinău și or. Strășeni și Călărași, cu conectarea treptată a zonelor rurale
situate de-a lungul apeductului.
Proiectul bilateral moldo-român „Crearea și funcționarea Laboratorului pentru determinarea
reziduurilor de pesticideîn plante, sol şi producţia de origine non-animală”, este implementat în
cadrul Î.S. „Centrul Național de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și Solului”. Se
preconizează că acest proiect va dura până pe 31.07.2017.
Stimularea producției obiectelor de artizanat tradițional și instruirea profesională sunt susținute,
după cum urmează:
 Prin Programul de stimulare a participării agenților economici la expoziții și târguri,
Ministerul Economiei, în cooperare cu ODIMM, a subvenționat costurile de participare pentru
88 de antreprenori cu o sumă orientativă de 169000 lei.
 Cu sprijinul Proiectului de Consolidare a Competitivității (CAP II), a fost lansat un
program de granturi pentru afaceri.
 Produsele meșteșugarilor au fost expuse în cadrul a 18 expoziții în 2016, atât în țară, cât
și în străinătate.
În scopul facilitării accesului la informații privind oportunitățile de dezvoltare a afacerilor,
Ministerul Economiei a organizat:
 Programul de Instruire Continuă ”Gestionarea Eficientă a Afacerilor”, în care au fost
instruiți 1408 antreprenori și s-au acordat 1800 de consultații de antreprenoriat.
 Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor. S-au organizat seminare în 6
raioane și consultații pentru 176 de tineri.
 Prezentarea programelor de stat și a instrumentelor de sprijin oferite de ODIMM a fost
efectuată în cadrul forumurilor, expozițiilor, conferințelor, seminarelor, campaniilor de
sensibilizare, în cadrul incubatoarelor de afaceri și cursurilor de instruire.
În 2016, au fost create 2325 întreprinderi mici și mijlocii noi, din care 1599 de întreprinderi
mici create cu suport de grant și 726 întreprinderi mijlocii create cu suport de grant.
În scopul organizării concursurilor și diseminării bunelor practici, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor a organizat 22 de seminare de instruire privind propunerile de
proiect, la care au participat circa 1050 de reprezentanți ai APL.
A fost creat Grupul de inițiativă pentru mecanismele Programului UE-LEADER și prezentate
cele mai bune practici internaționale pentru crearea și gestionarea Grupurilor de acțiune locală
în Găgăuzia și Taraclia.
6 Grupuri de acțiune locală (GAL) au fost lansate (4 GAL-uri în Găgăuzia și 2 GAL-uri în
Taraclia).

3.4 Extinderea termenelor
Ținând cont de instabilitatea politică din țară din 2015 și schimbarea Guvernului din martie 2016,
situația economică și financiară foarte dificilă din Republica Moldova, din 2015 și 2016, care au fost
condițiile în care s-au convenit acordul de extindere în baza Mecanismului de Finanțare Extinsă și
Acordul în baza Facilității de Credit cu Fondul Monetar Internațional în noiembrie 2016. Aceste
dificultăți au periclitat demararea în termen a unor activități, în special, cele legate de elaborarea și
adoptarea documentelor politice și juridice. Pe de altă parte, instabilitatea generală și evoluțiile
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economice și financiare negative au contribuit la amplificarea exodului expertizei din administrația
publică, în general, și MAIA, în particular. În rezultat, procesul de elaborare a actelor juridice și
implementarea celor deja adoptate în anumite domenii a suferit întârzieri semnificative.
În afară de aceasta, termenele unor măsuri sunt prea optimiste și, din aceasta cauza, acestea sunt greu
de realizat.
MAIA preconizează să efectueze, în anul 2017, o evaluare intermediară a Strategiei naționale de
dezvoltare agricolă și rurală 2014-2020. Strategia va fi revizuită în baza recomandărilor în urma
evaluării. În rezultatul revizuirii acestui document strategic și planul de acțiuni va fi actualizat. În
cadrul acestui exercițiu, se vor prevedea termene mai realiste pentru unele măsuri și, dacă va fi
necesar, unele acțiuni ar putea fi înlocuite sau abrogate.
La această etapă, MAIA consideră necesară și bine justificată extinderea termenelor pentru unele
acțiuni, după cum este indicat în tabelul de mai jos:
Tabelul 2. Termene revizuite privind realizarea Planului de Acțiuni al NARDS
Nr.
acțiunii

Denumirea acțiunii

Termen
existent

Acțiunea Elaborarea și inițierea implementării 2016
nr. 3
strategiilor/programelor de dezvoltare
pentru
ramurile
strategice
ale
sectorului agroalimentar, inclusiv în
următoarele domenii:

Termen
revăzut
2017

- zootehnie (carne și lapte, conservarea
resurselor genetice animale);
- sectorul vegetal (fructe și legume);
- sectorul vitivinicol;
- acvacultură

Acțiunea Elaborarea și implementarea Politicii de 2015
promovare a exportului de produse
nr. 4
agroalimentare din Republica Moldova,
reflectată în documentele de politică
națională și sectoriale.

2018

și
implementarea 2016
Acțiunea Transpunerea
sistemului de etichetare pentru carnea de
nr. 9
bovină și produsele din carne de bovină
(EU EUROPE), inclusiv elaborarea

2018
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Argumentare
Procesul
de
elaborare
pentru
majoritatea
programelor a fost inițiat.
Este necesar mai mult timp
pentru efectuarea unei
analize profunde și a
consultațiilor cu părțile
interesate.
A fost revăzut termenul de
elaborarea
a
strategiei
pentru anul 2018. În iunie
curent a fost demarată
procedura de elaborarea a
Strategiei sectoriale în
domeniul vitivinicol „Vinul
Moldovei 2030” termenul
de finalizare fiind stabilit
martie 2018. Pe motiv că
este un domeniu foarte
complex
(pepinierie,
struguri de masă, struguri
pentru vin, băuturi pe bază
de vin) este necesar mai
mult timp pentru analiza
sectorului ș.a.
Proiectul documentului de
politică
este
elaborat.
Documentul va fi finalizat,
discutat pe larg și aprobat
în 2018.
Legea a fost aprobată pe 10
martie 2017 de către
Parlament.
Planul
de
instruire pentru inspectori

cadrului juridic
instituționale.

și

a

mecanismelor

va fi elaborat și instruirile
vor fi desfășurate în 2017 și
prima jumătate a anului
2018
(cu
respectarea
termenului stabilit în AA)

și
implementarea 2016
Acțiunea Transpunerea
sistemului UE de control al calității
nr. 10
pentru piața de fructe și legume.

2017

Acțiunea Elaborarea și promovarea cadrului 2016
nr. 28
normativ și juridic de instituire a
Fondului de Garantare pentru Creditele
Agricole.

2018

Acțiunea Elaborarea și promovarea Codului 2016
funciar al Republicii Moldova, inclusiv
nr. 39
îmbunătățirea
bazei
tehnice
și
metodologice pentru implementarea
activităților de consolidare a terenurilor.

2017

și
promovarea 2017
Acțiunea Diversificarea
mecanismelor de asigurare a riscurilor în
nr. 47
agricultură, inclusiv elaborarea și
promovarea Legii privind compensarea
daunelor cauzate de dezastrele naturale
în agricultură.

2018
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A fost modificată, prin
armonizare la cerințele UE,
HG nr. 929 din 31.12.2009
cu privire la aprobarea
„Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe
şi legume proaspete”, prin
HG nr. 198 din 27.03.2017.
De asemenea, proiectul de
Legea
cu
privire
la
controlul de conformitate
cu cerințele de calitate
pentru fructe şi legume
proaspete este în ultimul
proces de avizare aprobare
inter-ministerialăși urmează
a fi promovată la Guvern și
Parlament. Planul pentru
instruirea inspectorilor va fi
elaborat și implementat în
baza legii.
S-a efectuat un studiu
privind instituirea Fondului
de
Garantare
pentru
Creditele
Agricole.
Proiectul de AT din cadrul
MAIA va elabora proiectul
de lege proiectele de
legislație care urmează a fi
finalizate
înainte
de
sfârșitul lunii iulie 2017.
Proiectul de lege a fost
elaborat și este în proces de
consultare
interinstituțională.
Se
preconizează că acesta va fi
adoptat de Parlament până
la sfârșitul anului 2017.
Proiectul inițial al legii
privind dezastrele naturale
a fost elaborat de experții
MAIA. Este necesar de a se
desfășura discuții largi
înainte
de
finalizarea
proiectului
pentru
consultările
interinstituționale.

Această extindere a termenelor acțiunilor a fost aprobată de către Comitetul de Monitorizare a
implementării Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020 și utilizării
Fondului de subvenționare a producătorilor agricoli la ședința din 21 martie 2017.

3.5 Concluzii
Majoritatea măsurilor din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei au început a fi realizate și
circa jumătate cu termenele de realizare pentru 2015 și 2016 au fost finalizate (din 11 acțiuni pentru
2015/2016 - 5 acțiuni au fost finisate). .
Din motive obiective legate de situația politică instabilă și condițiile economice și financiare dificile
din țară din 2015 și 2016, la unele măsuri s-au înregistrat întârzieri. MAIA a evaluat nivelul de
implementare și motivele întârzierilor, în baza cărora, a extins termenele unor acțiuni (pentru 6 acțiuni
cu termen 2015/2016 și 1 pentru 2017 din totalul de 57 acțiuni). Executarea tuturor măsurilor este
inclusă în planul de implementare pentru următorii ani.
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Anexă – Descriere detaliată a implementării fiecărei acțiuni

Pentru fiecare dintre acțiuni ale planului, este prezentată o descriere detaliată.
Concluzia privind realizarea indicatorilor de progres este prezentată printr-un punct în colțul sus din
dreapta. S-au utilizat trei culori diferite pentru a descrie realizarea indicatorului:
●
●
●

Acțiunea este implementată conform planului fără întârzieri.
Acțiunea este cu întârziere, dar poate fi implementată în termen.
Acțiunea este cu întârziere și nu este implementată/este dificil de a fi implementată în
termen.
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Acțiunea 1

Definitivarea și aprobarea listelor privind Acquis Termen de
realizare
Communautaire al UE în domeniul agriculturii și
dezvoltării rurale și a măsurilor sanitare și
2015
fitosanitare (SPS) ce urmează a fi transpus în
legislația națională
1
Creșterea competitivității sectorului agroalimentar, prin restructurarea și
modernizarea pieței
1.1
Modernizarea lanțului agroalimentar în scopul conformării la cerințele
UE privind siguranța alimentelor și cerințele de calitate

●

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres

Realizare

Prioritățile privind armonizarea legislației naționale la cea comunitară, definite

Liste aprobate conform Anexelor la Acordul de Asociere și Acordul de Liber
Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) dintre Republica Moldova și
Uniunea Europeană, aprobate
 A fost aprobată Lista acquis-ului UE în domeniul sanitar, fitosanitar și al
bunăstării animalelor, aceasta include 241 acte europene, din care aproximativ
174 se atribuie în responsabilitatea Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare. Unele acte au fost transpuse (cu termen 2015-2016), altele – în proces
de lucru. Lista va constitui un document de referință pentru punerea în aplicare a
capitolului 4 (Măsuri sanitare şi fitosanitare) din titlul V (Comerț şi aspecte legate
de comerţ) din Acordul de Asociere.
 Din 174 acte ce urmează sa fie transpuse până in anul 2020, 32 acte sunt cu
angajamente de transpunere cu termen 2015 - 2016 (în responsabilitatea MAIA).
 Circa 50% au fost transpuse, restul sunt în proces de elaborare și
consultare.

Alte remarci
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Acțiunea
2

Elaborarea şi promovarea actelor normative şi legislative în Termen de
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale şi a măsurilor realizare
sanitare și fitosanitare (SPS), în conformitate cu anexele la
2020
Acordul de Asociere şi la Acordul de Liber Schimb
Aprofundat şi Cuprinzător, încheiate între Republica
Moldova şi Uniunea Europeană
1
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
Obiectivul
modernizarea pieţei
general
1.1
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
Obiectivul
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate
specific
Rezultate
Anticipate Standardele şi cerinţele în domeniul marketingului, siguranţei alimentare şi controlului
calităţii, adaptate la rigorile UE şi internaţionale
Obținute

●

Indicator
Indicator
de
progres
Realizare

Numărul actelor normative şi legislative aprobate şi promovate, conform Acordului de
Asociere şi Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA) dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
Din 32 acte europene cu termenul 2015-2016, au fost transpuse cca 50% (restul actelor
fiind in curs de transpunere - proiecte de lege şi hotărâri de Guvern aproximate aflate la
etapa de avizare finală și promovare în Guvern).
În conformitate cu prevederile Anexei VII la Acord, RM urmează să își aproximeze
gradual legislația la 46 acte, cu termen: 2017-2020.
Secțiunea

Nr. de acte
transpuse
parțial
5

Notă

7

Termenii
de
aproximare
2018

3

2018

0

2 proiecte
de acte naționale
în curs de
elaborare

3. Standardele de marketing

24

2017-2019

19

4.

12

2017-2019

6

1. În domeniul politicilor de
2.

Alte
remarci

calitate
În domeniul
organice

agriculturii

pentru plante, semințe de
plante, produse de origine
vegetală, fructe şi legume
Standardele de marketing
pentru animalele vii şi
produsele de origine
animală

Nr. de acte
europene

Total
46
25
Din totalul de 46 acte conform calculelor estimative, au fost transpuse (parțial sau total)
cca 54,3 %
Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere UE-RM pentru
2017-2019 a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova pe 28 decembrie 2016. Acest
plan include măsuri de armonizare a legislației la actele europene ce revin inclusiv MAIA
în baza anexelor relevante la Acordul de Asociere UE – RM (Anexa VII şi Anexa XXIVB) pe perioada 2017-2019. În baza acestuia, va fi elaborat un plan instituțional al MAIA
cu stabilirea subdiviziunilor responsabile şi, în funcție de necesitate, a surselor de
asistență tehnică.
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Acțiunea 3

Elaborarea
şi
iniţierea
implementării Termen de
realizare
strategiilor/programelor de dezvoltare pentru ramurile
strategice ale sectorului agricol, inclusiv în domeniile:
2017
- zootehnic (carne şi lapte, conservarea resurselor
genetice animale);
- vegetal (fructe şi legume);
- vitivinicol (pentru acest subsector termen propus de
realizare 2018);
- acvaculturii
1
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
1.1
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

●

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare

Alte
remarci

Creşterea valorii adăugate pentru principalele produse agricole

Strategii/programe elaborate şi implementare inițiată.
 Programul de dezvoltare a horticulturii în Republica Moldova pentru anii
2015-2020 a fost elaborat și urmează a fi îmbunătățit cu suportul UIP-lui BEI.
 Primul proiect al Programului de dezvoltare a sectorului de producere a
laptelui a fost elaborat și a fost definitivat de experții implicați în procesul de
elaborare în măsură de 90%. Se caută surse financiare pentru implementarea
Planului de Acțiuni.
 Proiectul Programului de dezvoltare a sectorului de producere a cărnii este în
proces de elaborare. Urmează a fi identificate surse externe pentru acoperirea
costurilor.
 La moment, MAIA actualizează Programul pentru dezvoltarea agriculturii
conservative și acest document urmează a fi înaintat spre promovare. IFAD
intenționează să efectueze un studiu privind aplicarea sistemelor de lucrări a
solului no-till, mini-till și strip-till.
 Programul pentru dezvoltarea sectorului apicol – a fost identificat un expert ,
cu suportul Băncii Mondiale, care va elabora acest program. La sfârșitul lunii
aprilie 2017, se anticipează un prim draft finalizat al acestui Program.
 A fost elaborat proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului de
Acțiuni pentru implementarea Programului de conservare și sporire a
fertilității solurilor pentru anii 2017-2019. Acest proiect a fost remis tuturor
ministerelor și instituțiilor spre examinare și avizare.
La ședința Comitetului de Monitorizare din 21 martie 2017, termenul de realizare a fost
extins până în 2017. Pentru Strategia/Programul de dezvoltare al ramurii vitivinicole
este propus anul 2018.
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Acțiunea 4

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute

Anticipate
Obținute

Indicator
Indicator
de progres
Realizare

Elaborarea şi implementarea politicii privind promovarea Termen de
exporturilor produselor agroalimentare din Republica realizare
Moldova, reflectată în documentele de politici naţionale şi
2018
sectoriale
1
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
1.1
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

●

Pieţe externe noi, identificate
Producția vinicolă de origine moldovenească a fost promovată în cadrul multor
activități promoționale peste hotare: Prowein 2016, Expoziția internațională de
vinuri Seoul 2016, Expoziția de vinuri Praga 2016, Gala Magazyn Wino 2016,
Vinexpo Tokyo 2016, WBWE Amsterdam 2016.
Creşterea exportului produselor alimentare
 Exportul de produse agroalimentare în anul 2016, are o valoare de 1,0
miliarde USD, având o creștere de 32 mil. USD sau 3,5%. Au marcat creșteri
substanțiale următoarele produse: lapte și produse lactate, cereale, zahăr și
băuturi alcoolice.
 Creșteri cele mai semnificative la export sunt înregistrate la băuturi alcoolice
+19,4% (+15,0 mil. USD). Exporturile de vin au crescut cu 10,0% +10,1mil.
USD), alcoolul etilic s-a mărit cu +11,5, mil. USD.
Document de politici elaborat şi implementat.
Proiectul Programului privind promovarea exporturilor produselor agroalimentare
din Republica Moldova a fost elaborat și analizat în cadrul Grupului de lucru. Între
timp, au fost re-examinate obiectivele programului și el urmează a fi revizuit.
Noul Regulament privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor
Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru 2017
include o măsură nouă de susținere a producătorilor agricoli Măsura 1.9 ”Stimularea
activităților de promovare pe piețele externe”.

Alte
remarci

La ședința Comitetului de Monitorizare din 21 martie 2017, termenul de realizare a
fost extins până în 2018.
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Acțiunea 5

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Elaborarea şi promovarea programului naţional de
management integrat de protecţie a plantelor

1
1.1

Termen de
realizare

●

2017
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Pericol redus de contaminare a produselor agricole cu organisme dăunătoare

Program elaborat şi promovat
 Cu suportul proiectului FAO ”Consolidarea capacităților managementului
protecției integrate a plantelor în Moldova”, a fost elaborat proiectul
Programului Național de Protecție Integrată a Plantelor pentru anii 20172027.
 La moment, acest proiect de Program Național a fost definitivat și publicat pe
pagina web oficială a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. La 15
martie 2017, documentul a fost remis spre avizare în adresa tuturor instituțiilor
interesate. Proiectul Programului nominalizat urmează a fi înaintat Guvernului
spre aprobare până la finele anului 2017.

Alte remarci
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Acțiunea 6

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Indicator de
progres
Realizare

Elaborarea sistemului de calitate privind protecţia juridică
şi utilizarea indicaţiilor geografice protejate, denumirilor
de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate
în domeniul agroindustrial
1
1.1

Termen de
realizare

●

2016

Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Creşterea producerii şi a comercializării produselor înregistrate, procente

Sistemul de calitate funcţional
 Sistemul de calitate: IGP, DOP şi marca „Wine of Moldova”
 Organizare control extern, intern şi atestarea producătorilor de
struguri/produse vitivinicole cu IGP
 Elaborarea programului soft de organizare a comisiilor de degustare –
certificare IGP, DOP şi marca „Wine of Moldova”
 Procedurile de omologare a caietelor de sarcini au fost aprobate prin ordinul
Ministrului in august 2015.
Numărul produselor noi înregistrate în registrul naţional şi al UE
Un progres mai vizibil în promovarea denumirilor de origine și indicaţiilor
geografice este în domeniul vitivinicol și anume:
i. 2 Denumiri de Origine „Ciumai” și „Romanești” sunt deja
protejate pe teritoriul RM și UE;
ii. 4 Indicații Geografice au fost înregistrate la AGEPI (trei indicații
georgafice „Codru”, „Ștefan Vodă” și „Valul lui Traian” - pentru
vinuri, protejate deja pe teritoriul UE și o indicație geografică
„Divin” - pentru rachiu de vin învechit, pentru care se întreprind
măsuri în vederea asigurării protecției pe teritoriul UE).
Avem luate în evidență 6244 ha de viță de vie pentru producerea strugurilor cu IGP,
înregistrați în Registrul vitivinicol 55 producători de IGP (dintre care 18 – prod.
struguri). Certificate 720 loturi de vin cu IGP în volum total de 169459 dal. Sunt
puse la dispoziția consumatorului 40 denumiri de vinuri cu IGP, pentru aprecierea
organoleptică a produselor vitivinicole sunt autorizaț 47 degustători.
În alte domenii, au fost omologate 4 caiete de sarcini pentru:
i)
indicația geografică “Dulceaţă din petale de trandafir CĂLĂRAŞI”,
ii)
denumire de origine protejată „Brânza de Popeasca”
iii)
indicaţia geografică “Rachiu de caise de Nimoreni”
iv)
indicație geografica „Zabriceni”.
Acestea au fost înregistrate de către AGEPI.


La moment, 1 caiet de sarcini - denumirea de origine „Agriş de Marinici”
se află în proces de examinare de către Minister.

Alte remarci
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Acțiunea 7

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate

Consolidarea capacităţilor Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi
pentru Agricultură privind administrarea măsurilor de
susţinere în domeniul agricol şi al dezvoltării rurale, în
conformitate cu rigorile Uniunii Europene
1
1.1

Termen de
realizare

●

2018

Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Capacităţile instituţionale şi administrative ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru
Agricultură majorate cantitativ şi calitativ, precum şi aliniate la cerinţele şi
standardele Uniunii Europene

Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare
Indicator
de progres
Realizare

Indicator
de progres
Realizare

Numărul actelor normative şi legislative elaborate
Legea cu privire la principiile subvenționării în agricultură elaborată și adoptată cu
nr. 276 din 16 decembrie 2016.
Numărul procedurilor operaţionale elaborate şi implementate
 Manuale de proceduri privind activitatea internă ale Direcțiilor și Oficiilor
Teritoriale (DAC; DAP; DICT; DCP și OT) responsabile de gestionarea
fondului de subvenționare, elaborate (5 manuale de proceduri);
 Proiect Hotărâre de Guvern privind instituirea Consiliului de Supraveghere
elaborat.
Numărul sistemelor informaţionale elaborate.
 Sistem informațional ”SIA aipa on-line” - elaborat conform noilor măsuri de
subvenționare și cerințe

Alte
remarci
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Acțiunea 8

Facilitarea modernizării fermelor zootehnice în vederea
respectării cerinţelor comunitare de calitate şi siguranţă
a produselor de origine animală

Termen de
realizare

●

2017
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Anticipate
Obținute

Indicator
Indicator de
progres
Realizare

1
1.1

Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele
UE privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Creşterea volumului producţiei din carne şi lapte, procente
Creşterea capacităţilor de export a producţiei din carne şi lapte, procente
Produsele de origine animală au fost exportate în valoare de 37,5 mil. USD, având
o creștere de 7,1% (sau 2,7 mil. USD). Sporirea dată este determinată de
majorările la exportul de lapte (+2,0 mil. USD) și de unt și a altor grăsimi (+2,9
mil. USD).

Numărul fermelor zootehnice create şi/sau modernizate
Ferme de bovine-16; ferme de ovine și caprine-1; ferme de suine-9; ferme avicole14; ferme apicole-14; alte tipuri-35. Total - 89 de ferme create și/sau
modernizate.

Alte remarci
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Acțiunea 9

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate

Preluarea şi implementarea sistemului de etichetare a cărnii
de bovină, precum şi a produselor din carne de bovină (UE
EUROP), inclusiv elaborarea bazei legale şi a
aranjamentelor instituţionale
1
1.1

Termen
de
realizare

●

2018
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele
UE privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Capacităţile Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor de efectuare a
controalelor oficiale, dezvoltate

Obținute
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare

Informaţia privind sistemul UE EUROP diseminată în sectorul privat

Indicator
de progres
Realizare
Alte
remarci

Numărul inspectorilor instruiţi

Lege elaborată şi aprobată
La 10 martie 2017, Parlamentul a aprobat proiectul de Lege privind clasificarea
carcaselor de bovine, porcine și ovine, elaborat în conformitate cu Planul
Național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere.

La ședința Comitetului de Monitorizare din 21 martie 2017, termenul de realizare a
fost extins până în 2018.
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Acțiunea 10 Preluarea şi implementarea sistemului de calitate şi control
al Uniunii Europene pe piaţa fructelor şi legumelor

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate

1
1.1

Termen de
realizare

●

2017
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Capacităţile Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor de efectuare a
controalelor oficiale specifice sunt dezvoltate

Obținute
Anticipate

Informaţia privind sistemul UE de calitate şi control pe piaţa fructelor şi legumelor
diseminată în sectorul privat

Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare

Lege elaborată şi aprobată

Indicator
de progres
Realizare

Alte
remarci

Proiectul Legii cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru
fructe şi legume proaspete a fost transmis la CNA în vederea obținerii expertizei
anticorupție.
Numărul inspectorilor instruiţi
 La 18.02.2016 în cadrul proiectului ACED (USAID) au fost instruiţi 42
inspectori fitosanitari, privind realizarea controlului fructelor şi legumelor în
stare proaspătă la indicii de calitate.
 În cadrul proiectului ACED (USAID) a fost procurate şi repartizate 45 seturi
de utilaj necesar pentru controlul fructelor şi legumelor în stare proaspătă la
indicii de calitate.
La ședința Comitetului de Monitorizare din 21 martie 2017, termenul de realizare a
fost extins până în 2017.
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Acțiunea 11 Crearea, în baza parteneriatului public-privat, a Centrului
Agroalimentar Chişinău

●

2018
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute

1

Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare
Indicator
de progres
Realizare

Creşterea volumului comerţului intern şi extern, procente

1.1

Termen de
realizare

Creşterea accesului direct al fermierilor pe piaţa internă şi externă

Centrul Agroalimentar Chişinău creat şi funcţional
Numărul utilizatorilor Centrului Agroalimentar Chişinău, persoane fizice sau juridice

Alte
remarci
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Acțiunea
12

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare

Crearea, în baza parteneriatului public-privat, a centrelor
agroalimentare regionale, unde producătorii agricoli vor
comercializa direct producţia agricolă şi vor beneficia de
serviciile necesare pentru exportul producţiei

1
1.1

Termen de
realizare

●

2018

Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Creşterea accesului direct al producătorilor agricoli către consumatori

Numărul centrelor agroalimentare regionale create
O Piața Agricolă „En-Gros” în Rîşcani a fost creată .
Opt raioane din nordul țării au creat o Piaţă agricolă regională „en-gros”. Decizia a
fost luată într-o ședință comună în raionul Râșcani. Astfel, locuitorii raioanelor
Soroca, Drochia, Donduşeni, Edineţ, Glodeni, Briceni, Ocniţa şi Râşcani urmează să
dezvolte o infrastructură de afaceri agricole regională, scopul căreia va constitui
comercializarea eficientă a producţiei de fructe şi legume. Proiectul va fi finanţat din
Fondul național pentru dezvoltare regională, care se afla la etapa a II. Suma totală a
proiectului este de 43 mil. lei. Centrul regional „en-gros” va fi Piaţa agricolă din
orașul Râşcani.

Indicator
de progres
Realizare
Alte
remarci

Numărul utilizatorilor centrelor agroalimentare regionale, persoane fizice sau juridice
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Acțiunea 13 Crearea şi/sau modernizarea infrastructurii postrecoltare în
regiunile rurale

Termen de
realizare

●

2020
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute

Indicator
Indicator
de progres
Realizare

1
1.1

Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Capacităţile postrecoltare pentru producţia alimentară în creştere cu 60%
Dinamica evoluției:
- în 2014 și 2015 împreună +17,2%
- în 2016 +8,6%

Numărul unităţilor postrecoltare create şi/sau modernizate
Prin intermediul Măsurilor de subvenționare:
 M_1.6.1. Prelucrare, uscare și condiționare a cerealelor, oleaginoaselor, floriisoarelui și soia – 89 unități;
 M_1.6.2. Procesare, uscare și congelare a fructelor, strugurilor, legumelor și
cartofilor – 43 unități;
 M_1.6.3. 15. Prelucrare, uscare și condiționare a cerealelor, oleaginoaselor,
florii-soarelui și soia – 117 unități;
 M_1.6.4. Prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare și păstrare a
cărnii, procesare, ambalare și păstrare a laptelui – 11 unități;
Prin intermediul Proiectului MAC-P:
 29 frigidere cu capacitate de 23 000 tone;
 10 linii de sortare a fructelor;
 1 echipament de procesare primară;
 6 uscătorii de fructe;
 8 stivuitoare;
 2 CAP tractoare cu semiremorci refrigeratoare.

Alte
remarci
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Acțiunea 14

Asigurarea fondului genetic cu material biologic cu
randament înalt de productivitate

Termen de
realizare

●

2017
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

1
1.1

Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Suficienţa de resurse genetice naţionale asigurată

Numărul animalelor de rasă pură achiziţionate
În anul 2016, au fost achiziționate 2465 animale și 1418 mătci de albine de rasă
pură.

Alte remarci
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principiului
e-Agricultură
prin
Acțiunea 15 Implementarea
dezvoltarea şi implementarea sistemelor informaţionale
automatizate din sectorul animal

Termen de
realizare

●

2020
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare

1
1.1

Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Siguranţa lanţului alimentar şi furajer îmbunătăţită

Sisteme informaţionale elaborate şi funcţionale
Sistemul de Identificare și Trasabilitate a Animalelor modificat în Registrul de
Stat al Animalelor (în continuare - SIA RSA)
Pe parcursul anului 2015-2016, SIA SITA a fost supus modificării/reconfigurării,
fapt ce a permis extinderea funcționalităților sistemului, actualizarea produselor
software, cît și posibilitatea integrării cu alte sisteme informaționale. Astfel, a fost
lansată în producție noua versiune a sistemului - SIA RSA.
CIA, ca operator național al SIA RSA, oferă la momentul actual, accesul la peste
400 de utilizatori (operatori CIA, operatori ANSA, agenți economici, MAIA),
dintre care pentru 79 a fost asigurat pe parcursul anului 2016, conform procedurii de
lucru 05/PL - 02 „Procedura de lucru privind încheierea contractelor de acces la SIA
”RSA”. Accesul la sistem se oferă numai după organizarea sesiunilor de instruire,
astfel că, în perioada ianuarie – decembrie, au fost instruite 105 persoane, dintre care
17 operatori ai ANSA, 79 agenți economici și 9 operatori teritoriali CIA.
Totodată, din sistemul vechi (SIA SITA) în sistemul nou (SIA RSA) au fost
transferate 10550 animale și 360 exploatații.
Tot în aceeași perioadă, au fost depistate înregistrări de date eronate. În urma
examinării acestor erori au fost realizate următoarele acțiuni:
a)
modificarea datelor despre exploatații – 150;
b)
modificarea datelor despre crotalii – 1704.
La 20.09.2016, în baza de date a SIA RSA au fost depistate date despre 265 922
animale cu vârsta depășită, care, conform normelor zootehnice, trebuie excluse din
sistem. Astfel, în adresa ANSA a fost expediată o Notă informativă nr. 10-2.1/417
din 22.09.2016 prin care s-a solicitat investigarea cazului și propuneri de soluționare
privind ajustarea datelor în sistem. La nota informativă a fost anexat raportul privind
lista animalelor cu vârsta depășită pe deținător/proprietar, localitate și raion. În urma
solicitării, în adresa Oficiilor teritoriale CIA au fost depuse cereri de înregistrare
eveniment din partea inspectorilor DRSA pentru excluderea animalelor din baza de
date conform teritoriului de acoperire.
Totodată, au fost verificate 459 crotalii pentru a li se elibera duplicat. Activitatea
medie zilnică constituie circa 5712 evenimente cu animale și exploatații.
La 31.12.2016, în baza de date au fost înregistrate în total 2 132 895 animale
30

Managementul Măsurilor Sanitar-Veterinare Strategice (în continuare – SIA
MMSVS)
Dezvoltarea SIA MMSVS a fost inițiată pe parcursul anului 2015, când, în cadrul
ședințelor organizate de către grupul de lucru, au fost stabilite toate funcționalitățile
sistemului. Au fost întocmite și aprobate un șir de documente ca: diagrama GANTT
(plan de activități) cu toate etapele de executare a proiectului pe perioade conform
proceselor de dezvoltare; specificațiile funcționale; arhitectura soluției de sistem;
nomenclatoarele, lista de riscuri.
Pe parcursul anului 2016, au fost organizate ședințe de testare a SIA MMSV (Raport
de testare nr. F-CBS-20) și sesiuni de instruire pentru implementarea sistemului, în
urma cărora au fost instruiți 93 specialiști din cadrul ANSA și CIA (proces verbal de
instruire din 01-05 februarie și 21-23 martie 2016). Totodată, au fost create 66 parole
de acces la sistem.
În concluzie, SIA MMSV a fost lansat în producție prin Ordinul comun MAIA și
ANSA nr. 57 din 21.03.2016 și nr. 33 din 24.02.2016. Începând cu data 01.01.2017,
sistemul poate fi accesat și utilizat în proporție de 100%. Totodată, CIA în
colaborare cu ANSA, va organiza cursuri de instruire pentru utilizatorii noi angajați.
Alte
remarci
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Acțiunea 16 Implementarea principiului e-Agricultură prin dezvoltarea
şi implementarea sistemelor informaţionale automatizate
din sectorul vegetal
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare

1
1.1

Termen de
realizare

●

2020
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Eficienţa lanţului alimentar şi furajer îmbunătăţită

Sisteme informaţionale elaborate şi funcţionale
În baza Ordinului MAIA nr. 199 din 15.10.2015 cu privire la colectarea informației
operative din teritoriu și aprobarea Anexelor 9-12, a fost pusă sarcina de a elabora
și automatiza procesul de colectare a informației operative privind pregătirea
tehnicii agricole și prelucrarea solului, care au fost incluse și dezvoltate în SIA
AGROMAIA. Respectiv, SIA AGROMAIA este un sistem performant care are ca
obiectiv principal formarea unei baze de date coerente pentru asigurarea promovării
politicii de stat de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial, acumulării resursei
informaționale în ce privește evidența și managementul lucrărilor agricole, protecția
plantelor și fertilizarea culturilor agricole.
Pe parcursul anului 2016, a fost oferit accesul suplimentar în aplicație pentru
Direcțiile Agricole Raionale Florești, Criuleni, Basarabeasca, Cantemir, Hîncești,
Ialoveni, care până la momentul respectiv nu înregistrau nici o informație. La
momentul actual, CIA asigură autentificarea în sistem la peste 150 de utilizatori
(operatori CIA, MAIA, DAR).
Totodată, prin intermediul Direcțiilor Agricole Raionale și Oficiilor Teritoriale CIA,
colectarea informației este posibilă din aproximativ toate raioanele țării.
Conform Ordinului MAIA nr.112 din 23.05.2016 au fost modificate anexele privind
înregistrarea primară în sistem a informației operative agricole.
Ținând cont de faptul că, SIA AGROMAIA este unica sursă de informare în sectorul
horticol, CIA în comun cu Direcțiile de ramură al MAIA vor face demersuri odată
cu începutul recoltei culturilor cerealiere pentru ca raioanele restante să inițieze
procesul de înregistrare a datelor în sistem.

Alte
remarci
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Acțiunea 17 Implementarea principiului e-Agricultură prin dezvoltarea
şi implementarea sistemelor informaţionale automatizate
din sectorul alimentar

Termen de
realizare

●

2020
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare

1
1.1

Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Marketingul produselor agroalimentare îmbunătăţit pe piaţa internă şi externă

Riscurile privind managementul produselor agroalimentare reduse

Sisteme informaţionale elaborate şi funcţionale
Managementul laboratoarelor (în continuare – SIA LIMS)
Dezvoltarea SIA LIMS a fost inițiată în anul 2015. În cadrul ședințelor organizate de
către grupul de lucru au stabilite toate funcționalitățile sistemului. Totodată au fost
întocmite și aprobate un șir de documente ca: proiectul tehnic al SIA LIMS; analiza
cerințelor tehnice și funcționale; planul de testare a softului.
Pentru fiecare etapă de realizare au fost întocmite următoarele documente:
Nr.
1162.3

Data
20.07.2015

1162.4
1154
1325

20.07.2015
17.07.2015
19.08.2015

1325.1
1321
1316
1469

19.08.2015
19.08.2015
19.08.2015
10.09.2015

1469.1
1468

10.09.2015
10.09.2015

1491
1744

11.09.2015
16.10.2015

Document
Proces verbal de predareprimire
Act de predare-primire
Raport de progres, luna 2
Proces verbal de predareprimire
Act de predare-primire
Act de predare-primire
Raport de progres, 3 mai
Proces verbal de predareprimire
Act de predare-primire
Proces verbal de predareprimire
Raport de progres, 4 mai
Raport de progres, 5 mai

Pe parcursul anului 2016, au fost organizate ședințe de testare a SIA LIMS (Act de
predare-primire nr. 1552.1 din 18.09.2015) și sesiuni de instruire pentru
implementarea sistemului, în urma cărora au fost instruiți 73 specialiști din cadrul
MAIA, ANSA și CIA. Totodată, au fost create 56 parole de acces la sistem.
În concluzie, SIA LIMS a fost lansat prin Ordinul comun MAIA și ANSA nr. 58 din
21.03.2016 și nr. 33 din 24.02.2016. Începând cu data 01.01.2017, sistemul poate fi
accesat și utilizat în proporție de 100%. Totodată, CIA în colaborare cu ANSA, va
organiza cursuri de instruire pentru utilizatorii noi (noi angajați).
Alte
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remarci
Acțiunea 18 Implementarea principiului e-Agricultură prin
dezvoltarea
şi
implementarea
sistemelor
informaţionale automatizate din sectorul resurselor şi
infrastructurii agricole

Termen de
realizare

●

2020

1
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
Obiectivul
modernizarea pieţei
general
1.1
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
Obiectivul
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate
specific
Rezultate
Anticipate Digitalizarea și ingineria proceselor operaționale asigurate
Obținute
Indicator
Indicator
de
progres
Realizare

Sisteme informaţionale elaborate şi funcţionale
AIPA – online (în continuare – SI AIPA)
Pe parcursul semestrului I al anului 2016, CIA a participat activ în procesul de
dezvoltare a sistemului AIPA-online conform noii arhitecturi software. Aplicația data
presupune un model totalmente diferit de versiunile anterioare a sistemelor AIPAonline. La etapa de conceptualizare și dezvoltare s-a ținut cont în primul rând de
constrângerile softului din anii precedenți, de lipsa integrărilor cu alte SIA din sectorul
agroindustrial, precum și de cerințele generale ale Acquis-ului comunitar.
Soluția tehnică propusă pentru SIA AIPA-online este implementată pe platforma Oracle
RDBMS și ca mediu de dezvoltare Oracle Application Express (APEX). Arhitectura
sistemului este formată din următoarele componente:
a)
Înregistrarea dosarelor (punerea în evidență a solicitanților: persoane
fizice, persoane juridice);
b)
Gestionarea dosarelor electronice, fluxuri de lucru;
c)
Gestionarea măsurilor de subvenționare;
d)
Inspecție și control administrativ destinată pentru DAC (Direcția
administrare și control) și DICT (Direcția inspecție și control în teren);
e)
Documentarea controlului în teritoriu (controlul clasic pe teren
destinată pentru DICT);
f)
Realizarea/autorizarea/urmărirea calcului de plăți destinată pentru
Direcția autorizare și plăți și Direcția contabilizare plăți.
Soluția finală este una flexibilă, adaptată, ce poate fi ușor ajustată la modificările
procesului de subvenționare în agricultură cu ulterioara automatizare a unor businessprocese.
La momentul actual, SI AIPA-online se află la etapa de dezvoltare conform
Regulamentului de subvenționare pentru anul 2017. Totodată, pentru anul 2017 este
înaintată propunerea de dezvoltare a modulului de înregistrare online a dosarelor de
subvenționare de către solicitanți.
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la principiile de
subvenționare a producătorilor agricoli. Potrivit art. 35 din legea dată, în baza SIA
AIPA online, deținut de către CIA, se formează resursa informațională departamentală
cu privire la producătorii agricoli autohtoni și mijloacele de producție agricolă, create în
vederea susținerii procesului de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor de
dezvoltare agricolă și rurală.
34

SI Registrul Utilajului Agricol
La momentul actual, CIA oferă accesul în sistem la peste 100 de utilizatori (operatori
CIA, operatori Intehagro, MAIA).
În perioada 01.01.2016- 31.12.2016, în baza de date au fost înregistrate în total 4 459 de
activități, pe următoarele grupuri:
Titl
u

Grup

Categorie

Mașini și utilaj
agricol

Tehnica agricolă

Purtate
Remorci
Semi-remorci
Tractoare
Utilaj pentru
irigare
Utilaj și
componente
Total - Mașini și utilaj agricol
Tehnica
Alte mașini
autopropulsată
autopropulsate
Combine
Mașini pentru
îmbunătățiri și
de construcții
de drumuri
Tractoare
Total - Tehnica autopropulsată
Total general

Alte
remarci
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Număr de unități
1 512
157
19
1 122
43
127
2 980
65
121
187

1 106
1 479
4 459

Acțiunea 19

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate

Implementarea principiului e-Agricultură prin dezvoltarea Termen
şi implementarea sistemelor informaţionale automatizate
de
de management intern
realizare

1
1.1

●

2020
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Creșterea calității elaborării și implementării sistemelor informaționale în
agricultură

Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Sisteme informaţionale elaborate şi funcţionale
SIA Administrarea Patrimoniului Agricol de Stat
Procesul de dezvoltarea a SIA APAS a fost inițiat în anul 2015. Proiectul pilot a
fost lansat în cadrul UASM, MECAGRO, CIA și MAIA pentru testarea
funcționalităților. După finalizarea cu succes a pilotării SIA APAS în cadrul
Universității Agrare și MECAGRO, au fost organizate 6 sesiuni de instruire în
cadrul cărora au fost instruiți 35 de utilizatori. Menționăm că, ședințele respective
se organizează doar la indicația MAIA, pentru o grupă de 8 – 10 persoane. În urma
acestora, la data de 01.02.2016, prin Ordinul CIA nr. 6, SIA APAS a fost lansat în
producție, întocmit în baza Ordinului MAIA nr. 213 din 11.11.2015 cu privire la
pilotarea sistemului.
Întru intensificarea înregistrării datelor în sistem, CIA a expediat un demers (nr. 102.1/168 din 18.04.2016) conducătorilor instituțiilor și întreprinderilor subordonate
MAIA privind modalitatea de utilizare a softului și instruire a persoanelor
responsabile de introducerea datelor. În urma acestui demers, SA Franzeluța,
Serviciul Antigrindină și SA Mileștii Mici au fost consultate și instruite
suplimentar, în vederea înregistrării imobilului și fondurilor fixe în SIA APAS.
Totodată, a fost schimbată modalitatea de acces în sistem, prin intermediul RDP
(acces de la distanță), fără necesitatea instalării client-serverului la utilizatori. La
momentul actual, CIA oferă acces la peste 40 de utilizatori (MAIA, CIA, S.A.
Franzeluța, Serviciul Antigrindină, S.A. Mileștii Mici și alte instituții subordinate
MAIA).

Alte remarci
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Acțiunea 20

Elaborarea şi implementarea Planului de acţiuni ce va Termen de
asigura restructurarea şi modernizarea sistemului de
realizare
laboratoare din domeniul lanţului alimentar şi a hranei
pentru animale (în domeniul sănătăţii animalelor,
2018
fitosanitar, controlului calităţii produselor alimentare,
monitorizării reziduurilor de pesticide şi conţinutului de
nitraţi şi identificarea organismelor modificate genetic
(OMG), alte domenii)
1
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
1.1
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

●

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Indicator de
progres
Realizare
Indicator de
progres
Realizare

Îmbunătățirea capacităţilor laboratoarelor în asigurarea nivelului necesar de calitate a
procesului de testare, în corespundere cu cerinţele interne şi pentru export

Plan de acţiuni elaborat
La 14.09.2016 a fost aprobat Planul de acțiuni privind acreditarea laboratorului
Sănătatea Animală din cadrul IP CRDV la ISO 17 025 prin Ordinul nr. 263, la
moment sunt prezentate 4 rapoarte de implementare a planului de acțiuni.
Lunar în baza Planului de acțiuni privind acreditarea pentru Sănătatea Animală sunt
elaborate dări de seamă privind pașii întreprinși de către colaboratorii laboratorului
Reţeaua de laboratoare restructurată, funcţională şi acreditată
Lucrări de reconstrucţie a Laboratorului de siguranţă alimentară Bălti şi reabilitarea
Laboratorului de siguranţă alimentară al Centrului Republican de Diagnostic
Veterinar (Cahul)
Pentru asigurarea controlului lanțului alimentar integral, cu suportul Băncii
Mondiale, vor fi reconstruite două laboratoare de testarei pentru sănătatea plantelor,
calitatea produselor de origine animală și non-animală la Bălți și Cahul. - La
moment, laboratorul din Bălți este în curs de reconstrucție din data de 04.10.2016 –
aproximativ 30 % executat.
- Pentru laboratorul din Cahul a fost selectată compania de proiectare, care timp de 3
luni vor elabora proiectul de construcție, în luna aprilie 2017 se preconizează
concursul de selectare a antreprenorului general.

Indicator de
progres
Realizare

Echipament şi instruire pentru personal asigurate

Indicator de
progres
Realizare

Laboratorul naţional de referinţă al Centrului Republican de Diagnostic Veterinar
acreditat
La momentul actual, în subordinea administrativă a ANSA este Î.P. ”Centrul

Pe parcursul anului au fost procurate echipamente, chituri, materiale de referință,
consumabile de laborator pentru asigurarea testărilor conform Programelor naționale
de monitorizare și supraveghere. A fost elaborat și aprobat Planul de instruiri al
colaboratorilor IPCRDV pentru anul 2016. Colaboratorii IPCRDV au beneficiat la
începutul anului de instruiri în cadrul proiectului GIZ cu tematica “Metode de
încercare și etalonare și validarea metodei”
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Republican de Diagnostică Veterinară” (Î.P. CRDV), centrul este recunoscut ca
laborator național de referință.
Actualmente, compartimentul siguranța alimentelor de origine animală este acreditat
la nivel național, metodele de încercări sunt validate. Se asigură calitatea rezultatelor
încercărilor prin controlul intern al calității și controlul extern al calității prin
participarea la teste inter-laboratoare naționale, internaționale, teste de competență.
La data de 19-20 decembrie 2016, Laboratorul de Încercări a Produselor de Origine
Animală din cadrul IP CRDV a fost supus procedurii de re-acreditare din partea
organismului de acreditare RENAR- România. Neconformități nu au fost
înregistrate.
Cu suportul Băncii Mondiale, compartimentul sănătatea animală la moment este în
proces de acreditare internațională RENAR. Pentru continuarea procesului de
acreditare a Laboratorului Diagnostic Sănătatea Animală din cadrul IP CRDV, au
fost importate teste de proficiență necesare pentru validarea metodelor. Au fost
evaluate secțiile din cadrul compartimentului sănătatea animală în vederea acreditării
acestuia la standardul ISO 17025.
Indicator de
progres
Realizare

Patru puncte de Inspecţie la Frontieră funcţionale (Leuşeni, Criva, Tudora,
Giurgiuleşti)
 Au fost date în exploatare, cu suportul Băncii Mondiale, trei Posturi de
control sanitar-veterinar și fitosanitar moderne, echipate și dotate conform
cerințelor Uniunii Europene, în vederea efectuării controalelor sanitarveterinare și fitosanitare, la frontiera de stat Tudora, Giurgiulești, Criva.
 În proces de construcție se află al patrulea Post de control sanitar-veterinar
și fitosanitar amplasat la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni.

Indicator de
progres
Realizare
Alte remarci

Laboratorul privind controlul conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de
origine vegetală dotat, acreditat şi funcţional

S-a actualizat și completat baza actelor normative în conformitate cu cerinţele
standardului internațional ISO 17025, în special:
Manualul Calității,
Procedurile Generale - 10,
Procedurile Operaționale - 16,
Procedurile Specifice - 12,
instrucțiunile de lucru și alte acte administrative conexe.

38

Acțiunea 21

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate

Mecanizarea complexă şi re-tehnologizarea proceselor
tehnologice de producere şi procesare a strugurilor

1
1.1

Termen
de
realizare

●

2020
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Creşterea nivelului de asigurare tehnică şi tehnologică a procesului de producere şi
procesare a strugurilor, în scopul măririi calităţii producţiei vinicole

Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Numărul unităţilor de utilaj şi tehnică nouă
 Utilaj de producere şi procesare a strugurilor subvenționat – 52 de unități.

Alte remarci
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Acțiunea 22 Înfiinţarea a 24,5 mii ha de plantaţii viticole moderne, cu
productivitate înaltă

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare

1
1.1

Termen
de
realizare

●

2020
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Cota suprafeţelor viticole renovate cu soiuri noi de înaltă calitate, hectare

Suprafaţa plantaţiilor viticole noi înfiinţate, hectare
 subvenșionate 566 ha plantaţii viticole noi înfiinţate în 2016.
 6244 ha sunt plantații cu IGP.

Alte
remarci
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Acțiunea 23

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute

Facilitarea creării, recunoaşterii şi funcţionării grupurilor
de producători agricoli

1
1.1

Termen
de
realizare

●

2020
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Cota producţiei produse de către producătorii asociaţi, procente
Datele vor fi disponibile la 31 martie 2017. Acum are loc procesul de M&E a
tuturor GDP pentru anul 2015 şi 2016.

Anticipate

Creşterea volumului vânzărilor culturilor cu valoare înaltă (interne şi de export) de
către grupurile de producători, procente

Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

60 grupuri de producători au fost înregistrate cu suportul MAC-P

Indicator de
progres
Realizare
Indicator de
progres
Realizare
Alte remarci

 30 de grupuri de producători create și 14 grupuri recunoscute
În 2016, Proiectul Băncii Mondiale MAC-P a oferit granturi în valoare totală de
266 478.00 USD.
Numărul producătorilor asociaţi sau încadrați în cooperative în diverse forme
 78 producători agricoli asociați în grupuri de producători
Ordinul Ministrului agriculturii şi industriei alimentare privind procedurile de
recunoaştere a grupurilor de producători aprobat
A fost elaborat proiectul revizuit al Regulamentului de recunoaştere a grupurilor de
producători, care urmeazăa fi aprobat prin Ordinul MAIA.
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Acțiunea 24

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate

Elaborarea şi implementarea cadrului normativ privind
SIA Alerta Rapidă pentru Produsele Alimentare
(RASFF)

1
1.1

Termen
de
realizare

●

2017
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele
UE privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Creşterea nivelului de asigurare a siguranţei produselor alimentare

Obținute
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Creşterea volumului comerţului extern, procente

Alte remarci

Instruirea inspectorilor subdiviziunilor teritoriale din domeniul igienei și siguranței
alimentelor – privind implementarea RASFF la nivel central ANSA (25-27 mai
2016, seminare regionale Bălți, Chișinău, Cahul).

Sistemul naţional RASFF creat, implementat şi încorporat în sistemul UE
A fost elaborat și contrasemnat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la
măsurile de punere în aplicare a Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente și
Furaje (RASFF) la nivel național și transmis la Cancelaria de Stat la 06.12.2016.
După aprobarea de către legislativ a proiectului HG “Cu privire la măsurile de
punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje la nivel
național”, ANSA va iniția procedura de implementare a sistemului prin elaborarea
unui Manual de proceduri pentru funcționarea RASFF la nivel național, al cărui
scop va fi furnizarea de informații structurilor centrale și teritoriale în scopul
facilitării unei intervenții eficiente.
ANSA a elaborat Procedura Operațională „Notificările sistemului rapid de
alertă pentru alimente și furaje RASFF la nivel central ANSA”, aprobată prin
ordinul ANSA Nr.41 din 02.03.2016. Anual, la solicitarea Ministerului Afacerilor
externe și Integrării europene, ANSA prezintă lista notificărilor RASFF în care a
fost vizată RM pentru anul respectiv și măsurile întreprinse.
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Acțiunea 25

Instruirea producătorilor agricoli
în
domeniul
implementării sistemelor de management al calităţii şi
siguranţei alimentelor (HACCP, GAP şi ISO)

Termen de
realizare

●

2017
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate

1
1.1

Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Creşterea volumului producţiei agroalimentare
management al calităţii şi siguranţei alimentelor

conforme

sistemelor

de

Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Numărul fermelor şi unităţilor de procesare ce implementează sistemele de
management al calităţii şi siguranţei alimentelor (HACCP, GAP şi ISO)
Conform datelor furnizate de ANSA, în anul 2016, sunt înregistrate 10 unități:
a) 4 - unități de producere a alimentelor de origine animală:
SA ,,Basarabia Nord“, Fabrica Oloi Pank, SRL ,,Pan Car Lean”, SRL ,,Mavita”
b) 4 - unități în curs de certificare din sectorul animal:
SRL ,,REDIAGRO”, SRL,,Lapmol”, SRL ,,Porco Bello”, SRL„Carnprodlux”
c) 2 - unități în proces de certificare din sectorul non-animal:
SRL ,,Castel Mimi”, SA ,,Dionysos Mereni.

Alte remarci
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Acțiunea 26

Creşterea capacităţilor producătorilor agricoli în
domeniul valorii adăugate şi a marketingului produselor
agroalimentare

Termen de
realizare

●

2016
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute

Indicator
Indicator de
progres
Realizare

1
1.1

Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Creşterea volumului exporturilor agroalimentare, procente
 Exportul de produse agroalimentare în anul 2016, are o valoare de 1,0
miliarde USD, având o creștere de 32 mil. USD sau 3,5%. Au marcat
creșteri substanțiale următoarele produse: lapte și produse lactate, cereale,
zahăr și băuturi alcoolice.

Numărul producătorilor agricoli instruiţi
Numărul producătorilor agricoli – participanţi la evenimentele promoţionale
 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare este responsabil de
elaborarea Programului de promovare a produselor autohtone. Cu suportul
FAO, experți locali şi internaționali au instruit personalul din cadrul diferitor
Direcții și reprezentanții asociațiilor de producători privind experiența altor
țări în promovare. Programul respectiv este în curs de elaborare. A fost
elaborat Mecanismul instituţional de promovare a exporturilor de produse
agroalimentare și transmis membrilor grupului, pentru consultare.
 Cu suportul Proiectului Competitivitatea Agricolă (ACED), finanţat de
USAID, pe parcursul unei perioade de 5 ani, producătorii agricoli din
republică au primit suport pentru expunerea produselor lor în cadrul a 18
târguri şi expoziţii internaţionale din Europa şi Asia.
 Un număr de 7000 fermierii şi procesatorii de produse agricole din Moldova
au fost instruiţi în cadrul unui program intensiv de asistenţă tehnică şi
instruiri, ceea ce le-a permis să investească suplimentar 15 milioane dolari
SUA în capacităţi de producţie şi post-recoltare.
 Circa 3000 fermieri au adoptat tehnici noi de producere şi post-recoltare,
mărindu-şi productivitatea şi calitatea producţiei pe pieţele de export.

Alte remarci
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Acțiunea 27 Promovarea și adoptarea legii privind principiile de Termen de
subvenționare a producătorilor agricoli
realizare

●

2016
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare

1
1.1

Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate

Cota producătorilor agricoli mici ─ beneficiari de subvenții, procente

Lege adoptată
Legea privind principiile de subvenționare a producătorilor agricoli a fost adoptată cu
nr. 276 din 16 decembrie 2016.

Alte
remarci
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Acțiunea 28 Elaborarea şi promovarea cadrului normativ-legal privind
instituirea Fondului de garantare a creditelor agricole

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare
Indicator
de progres
Realizare

Alte
remarci

1
1.2

Termen de
realizare

●

2018
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Facilitarea accesului la pieţele de capital, de inputuri şi outputuri pentru
fermieri

Cota beneficiarilor Fondului de garantare a creditelor agricole creat, procente
Creşterea volumului investiţiilor în lanţul agroalimentar, procente

Numărul actelor normative elaborate şi promovate
Fond de garantare a creditelor agricole instituit şi funcţional
O companie de consultanță angajată de UCIP-IFAD a efectuat, în anul 2015, un
studiu privind instituirea Fondului de Garantare a creditelor agricole. Obiectivulțintă al Fondului trebuie să constituie creditele pe termen lung pentru finanțarea
activelor pe termen lung, orientate spre dezvoltarea lanțului valoric, unde valoarea
adăugată este mult mai mare.
La ședința Comitetului de Monitorizare din 21 martie 2017, termenul de realizare a
fost extins până în 2018.
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Acțiunea 29 Asigurarea pieţei interne cu seminţe de calitate

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare

Indicator
de progres
Realizare

1
1.2

Termen de
realizare

●

2020
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Facilitarea accesului la pieţele de capital, de inputuri şi outputuri pentru
fermieri

Creşterea volumului de seminţe de calitate utilizat în producere, procente

Numărul de producători de seminţe de calitate
Conform datelor din Registrul producătorilor de semințe, în Republica Moldova
activează în jur de 300 producători agricoli specializați în producerea materialului
semincer de calitate.
Suprafaţa cultivată cu seminţe de calitate, hectare
Conform datelor statistice, obținute de la Biroul Național de Statistică, conform
formularelor BNE-4 Agro, suprafața totală cultivată cu semințe, în anul 2016, a
constituit 1 517 930 ha.

Alte
remarci
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Acțiunea 30 Stimularea creditării producătorilor agricoli, inclusiv a Termen de
gospodăriilor casnice, de către băncile comerciale şi realizare
instituţiile financiare nebancare
2017
1
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
Obiectivul
modernizarea pieţei
general
1.2 Facilitarea accesului la pieţele de capital, de inputuri şi outputuri pentru
Obiectivul
fermieri
specific
Rezultate
Sporirea veniturilor producătorilor agricoli, procente
Anticipate
Obținute

●

Indicator
Indicator
de progres
Realizare
Indicator
de progres
Realizare

Numărul beneficiarilor de credite
 Numărul beneficiarilor de credite – 2033;
Valoarea surselor financiare accesate de către producătorii agricoli, lei
Conform datelor de la AIPA:
 Valoarea surselor financiare accesate de către producătorii agricoli a constituit
1 865 126 499 lei.
 Din sursele finanțate de proiectele de asistență externă, în 2016, au fost
acordate credite preferențiale și granturi în valoare de aprox. 30 milioane
USD (circa 548 mln MDL)

Alte
remarci
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Acțiunea 31 Elaborarea şi promovarea Strategiei de ameliorare a Termen de
sistemului de cercetare-dezvoltare agroalimentară a realizare
Republicii Moldova până în anul 2020
2017
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate

1
1.3

●

Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Reformarea sistemului învăţământului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor
de extensiune rurală în sectorul agroalimentar şi crearea sistemului de
informare integrat în agricultură

Sistemul de cercetare-dezvoltare în domeniul agroalimentar ajustat la cele mai bune
practici europene

Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare

Strategie elaborată şi promovată
 Proiectul de Concept al Strategiei de ameliorare a sistemului de cercetaredezvoltare agroalimentară a R.Moldova până în 2020 a fost elaborat, în
decembrie 2016 a fost înaintat spre discuții publice, în cadrul unui atelier de
lucru organizat de FAO. Au fost colectate propuneri, comentarii și obiecții.
La moment, documentul este în proces de ajustare.
 Proiectul de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea unor organizații din
sfera științei și inovării a fost definitivat, a fost publicat pe pagina web a
MAIA, a fost prezentat la ședința Consiliului Tehnico-Științific. La moment,
a fost remis pentru avizare instituțiilor interesate.

Alte
remarci
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Acțiunea 32

Dotarea cu echipament tehnologic modern a instituţiilor din
domeniul cercetare-dezvoltare din agricultură

Termen de
realizare

●

2018
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate

1
1.3

Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Reformarea sistemului învăţământului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor
de extensiune rurală în sectorul agroalimentar şi crearea sistemului de
informare integrat în agricultură

Cel puţin 70% din organizaţiile din domeniul cercetare-dezvoltare în agricultură vor
fi modernizate

Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Indicator de
progres
Realizare

Numărul instituţiilor asigurate cu echipament
- Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul
- Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău
- Colegiul Agroindustrial din Ungheni
Valoarea mijloacelor financiare utilizate pentru dotarea instituţiilor de cercetaredezvoltare, lei
Instituţiile de cercetare-dezvoltare au fost dotate cu echipamente în valoare de 2,641,802 MDL

Alte remarci
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Acțiunea 33

Dezvoltarea cooperării internaţionale între instituţiile
cercetare-dezvoltare
din
agricultură
şi
partenerii
internaţionali, în scopul schimbului de know-how

Termen de
realizare

●

2020
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Indicator de
progres
Realizare

1
1.3

Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Reformarea sistemului învăţământului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor de
extensiune rurală în sectorul agroalimentar şi crearea sistemului de informare
integrat în agricultură

Tehnologii know-how implementate
Creşterea calităţii şi eficienţei producţiei agroalimentare

Numărul organizaţiilor dotate cu echipament modern
- Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul
- Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău
- Colegiul Agroindustrial din Ungheni
Valoarea tehnicii şi echipamentului asigurat instituţiilor, lei
Instituţiile de cercetare-dezvoltare au fost dotate cu echipamente în valoare de 2,641,802 MDL

Alte remarci
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Acțiunea 34 Crearea centrelor de excelenţă în baza organizaţiilor din
domeniul cercetare-dezvoltare şi a instituţiilor de
învăţământ în agricultură, restructurate

Termen de
realizare

●

2020
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate

1
1.3

Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Reformarea sistemului învăţământului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor de
extensiune rurală în sectorul agroalimentar şi crearea sistemului de informare
integrat în agricultură

Capacităţi de educaţie, instruire, cercetare şi pregătire profesională bazată pe
competenţe, îmbunătăţite

Obținute
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare

Indicator
de progres
Realizare

Tehnologii moderne şi cele mai bune practici diseminate

Cel puţin 2 centre de excelenţă create
 Prin HG nr. 781 din 22.06.2016 au fost create 2 Centre de Excelență cu
profil agricol: I.P. ”Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din
Chișinău” și I.P. ”Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole
din Țaul”.
Numărul beneficiarilor Centrelor de excelenţă
 Numărul beneficiarilor în anul 2016 este în total de 871 persoane.

Alte
remarci
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Acțiunea
35

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare

Creşterea capacităţilor serviciilor de extensiune, inclusiv
reorientarea acestora către cerinţele pieţei

1
1.3

Termen de
realizare

●

2020
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Reformarea sistemului învăţământului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor de
extensiune rurală în sectorul agroalimentar şi crearea sistemului de
informare integrat în agricultură

Creşterea ratei producătorilor agricoli care au beneficiat de servicii de extensiune
rurală, procente

Numărul beneficiarilor de servicii de extensiune rurală printre producătorii agricoli
activi
 În anul 2016, s-a înregistrat un număr total de 309459 beneficiari ai serviciilor
de extensiune rurală.
 Au fost instruiți primii candidați la funcția de Consultant financiar în
agricultură și dezvoltare rurală.

Alte
remarci
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Acțiunea 36

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Elaborarea planului de restructurare a instituţiilor de Termen de
învăţământ mediu de specialitate din domeniul agricol
realizare

1
1.3

●

2016
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Reformarea sistemului învăţământului, cercetărilor ştiinţifice şi
serviciilor de extensiune rurală în sectorul agroalimentar şi crearea
sistemului de informare integrat în agricultură

Orientarea instituţiilor de învăţământ mediu de specialitate către cerinţele pieţei

Plan de restructurare, elaborat şi aprobat
Prin Hotărârea Guvernului nr. 781 din 22.06.2016:
 A fost creată Instituția Publică ”Centrul de Excelență în Viticultură și
Vinificație din Chișinău”
 Î.S. ”Colegiul Național de Viticultură și Vinificație din Chișinău” a fost
reorganizată în Î.S. ”Fabrica de Vin din Stăuceni”
 ”Colegiul Agricol din Țaul” a fost reorganizat în Instituția Publică ”Centrul
de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”

Alte remarci
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Acțiunea 37

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Alte remarci

Modernizarea
bazei
material-didactice
învăţământul superior şi mediu de specialitate

1
1.3

pentru

Termen de
realizare

●

2017
Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi
modernizarea pieţei
Reformarea sistemului învăţământului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor
de extensiune rurală în sectorul agroalimentar şi crearea sistemului de
informare integrat în agricultură

Cel puţin 50% din instituţiile de învăţământ mediu şi superior vor fi modernizate

Numărul instituţiilor de învăţământ mediu şi superior beneficiare de suport
În anul 2016 a continuat modernizarea bazei material – didactice pentru
învățămîntul superior și mediu de specialitate. Astfel că Universitatea Agrară de
Stat din Moldova cu suportul Programului Tempus și a surselor proprii, au investit
1956487 lei.
Totodată, 2 centre de excelență și 3 colegii agricole – dotate în anul 2016 cu
echipament în suma totală de 3249116,43 lei, inclusiv din bugetul de stat –
655.839,9 lei și donații, proiecte – 2593276,9 lei
Programul general de învățământ antreprenorial agricol, aprobat de MAIA în 2015,
este inclus în 21 de programe de instruire în anii de studii 2015/2016 și 2016/2017.
604 studenți instruiți în anii de studii 2015/2016 (semestrul II) și 2016/2017
(semestrul I).
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Acțiunea 38

Obiectivul
general
Obiectivul
specific

Implementarea proiectelor de consolidare a terenurilor
agricole

2
2.1

Termen de
realizare

●

2020
Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură
Sprijinirea practicilor de gestionare a terenurilor agricole şi a apei

Rezultate
Anticipate

Structura îmbunătățită a terenurilor agricole, prin reducerea numărului parcelelor de
teren, hectare

Obținute
Anticipate
Obținute

Cota terenurilor consolidate din totalul terenurilor, procente

Indicator
Indicator de
progres
Realizare
Indicator de
progres
Realizare

Numărul proiectelor implementate

Alte remarci

La compartimentul dat au fost organizate și desfășurate seminare în raioanele
Nisporeni și Rezina (au participat 120 persoane) privind problemele funciare și
anume cele legate de problemele consolidării terenurilor agricole, arendă, cotele
părți-valorice etc. La seminarele date, producătorii agricoli au fost informați despre
metodele de consolidare (reparcelare) a terenurilor agricole, documentele (actele)
necesare și costurile serviciilor notariale la autentificarea contractelor, precum și
costurile înregistrării dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole în cadrul
proiectelor de consolidare (reparcelare) a terenurilor agricole prin metoda vânzăriicumpărării, arendei, schimbului.

Suprafaţa terenurilor agricole consolidate, hectare
Conform datelor colectate de către direcțiile agricole raionale, la situația din
01.09.2016 erau consolidate 940201,80 ha.
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Acțiunea 39 Elaborarea şi promovarea Codului Funciar al Republicii Termen de
Moldova, inclusiv perfectarea bazei tehnico-metodologice
realizare
privind implementarea activităţilor de consolidare a
terenurilor agricole
2017
2
Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură
Obiectivul
general
2.1 Sprijinirea practicilor de gestionare a terenurilor agricole şi a apei
Obiectivul
specific
Rezultate
Realizarea politicilor statului în domeniul funciar
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare

Indicator
de progres
Realizare
Indicator
de progres
Realizare
Alte
remarci

●

Codul Funciar elaborat şi aprobat prin Legea nr. 80 din 05.05.2017.
Proiectul Codului funciar în redacție nouă a fost elaborat și definitivat, și remis
spre examinare și avizare tuturor instituțiilor și ministerelor interesate. La moment,
acest document a fost transmis către Ministerul Justiției pentru expertiza juridică. La
fel, a fost publicat pe pagina web a MAIA.
Baza tehnico-metodologică elaborată, aprobată şi implementată
Numărul instrucţiunilor elaborate şi implementate

Anual, prin prisma Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor
fondului de subvenționare a producătorilor agricoli, se acordă sprijin producătorilor
agricoli pentru compensarea parțială a costurilor ce țin de consolidarea terenurilor
agricole.
La ședința Comitetului de Monitorizare din 21 martie 2017, termenul de realizare a
fost extins până în 2017.
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Acțiunea 40 Extinderea suprafeţelor de terenuri agricole irigate

Termen de
realizare

●

2020
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute

Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură

2
2.1

Sprijinirea practicilor de gestionare a terenurilor agricole şi a apei

Productivitate agricolă sporită

Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare

Efectele calamităţilor naturale reduse

Indicator
de progres
Realizare

11 sisteme centralizate de irigare revitalizate

Suprafaţa terenurilor irigate, hectare
 Suprafața terenurilor agricole irigate s-a majorat, în anul 2016, cu 8360,31
ha;

 Sisteme centralizate de irigare revitalizate:
1) prin picurare – 125 unități;
2) prin aspersiune – 39 unități.

Alte
remarci
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Acțiunea 41

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate

Dezvoltarea tehnologiilor de prelucrare minimală a Termen de
solului, inclusiv organizarea seminarelor privind
realizare
avantajele sistemului de lucrare a solului de tip Notill/Mini-till
2020
2
Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură
2.2

●

Sprijinirea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului, a produselor
ecologice, inclusiv a biodiversităţii

Creşterea cu până la 10% anual a suprafeţelor cultivate cu utilizarea practicilor de
management durabil al terenurilor, procente

Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Indicator de
progres
Realizare
Indicator de
progres
Realizare
Indicator de
progres
Realizare
Indicator de
progres
Realizare

Alte remarci

Suprafeţe cultivate prin utilizarea tehnologiei No-till/Mini-till, hectare
Suprafețele cultivate prin utilizarea tehnologiei No-till/Mini-till majorate, în anul
2015, cu 40100 hectare, iar, în 2016, cu 53530 hectare.
Conform datelor Proiectului MAC-P, suprafețele cultivate cu utilizarea practicilor de
management durabil al terenurilor pentru 2016 au constituit 6452,68 ha.
Numărul seminarelor organizate
9 seminare – 205 fermieri instruiți
Suprafaţa loturilor demonstrative, hectare
Loturi demonstrative în cadrul școlilor de cîmp pentru fermieri - 437,6 ha (9 SCF)
300 fermieri aplică tehnologii No-till şi practici de management durabil al terenurilor
350 producători agricoli implementează thnologia conservativă de prelucrare a
solului.
Numărul de granturi alocate producătorilor agricoli care aplică practici de
management durabil al terenurilor
Cu suportul Proiectului MAC-P:
- nr. beneficiarilor de granturi – 16
- valoarea totala a granturilor acordate – 241819,02 USD
Cu suportul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă
implementat de UCIP-IFAD s-au aprobat
- granturi pentru 33 beneficiari
- valoarea totala a granturilor acordate - 289156,56 USD
Subvențiile solicitate pentru investițiile efectuate în aplicarea tehnologiilor Notill/Mini-till constituie 18458101,44 lei.
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Acțiunea 42

Efectuarea studiului de prefezabilitate privind înfiinţarea Termen de
laboratoarelor în domeniul biosecurităţii
realizare

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate

2
2.2

●

2017
Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură
Sprijinirea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului, a produselor
ecologice, inclusiv a biodiversităţii

Necesitățile privind îmbunătăţirea capacităților în domeniul tehnologiilor de
biosecuritate, identificate

Obținute
Indicator
Indicator de Studiu de prefezabilitate efectuat
progres
La 4 mai 2016 în cadrul Î.S. „Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de
Realizare
Arbitraj și Dezinfectare a Producției”, din 12.08.2016, Î.S. „Centrul Național de
Verificare și Certificare a Producției și Solului” (în conformitate cu HG nr. 711 din
12.10.2015 cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat), a fost inaugurată
deschiderea Laboratorului de Biologie Moleculară.
Crearea laboratorului a fost posibilă datorită proiectului de finanțare din partea
statului Israel și a Ungariei. Astfel, că proiectul a inclus dotare laboratorului cu
tehnică performantă, reagenții necesari pentru tehnicile de lucru, consumabile, cât și
instruirea specialiștilor în laboratoarele din Israel.
În cadrul laboratorului de Biologie Moleculară au fost implementate cu succes
diferite metode PCR, ce permit eficient și exact detectarea genomului ce conține
ADN modificat (transgenic). La etapa actuală, laboratorul este în proces de
acreditare internațională (RENAR). Metoda este validata si laboratorul poate
efectua încercări cu eliberarea rapoartelor, dar până la moment nu au fost solicitări,
ceea ce constituie un impediment la dezvoltarea în continuare a laboratorului și
extinderea de metode și culturi (porumb, orez, fructe, ș.a.).

Alte remarci
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Acțiun
ea 43

Dezvoltarea şi promovarea sistemului de agricultură ecologică

●

Termen de
realizare

2020
2
Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură
Obiecti
vul
general
2.2
Sprijinirea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului, a produselor
Obiecti
ecologice, inclusiv a biodiversităţii
vul
specific
Rezultate
Anticip Creşterea cu 60% a suprafeţelor terenurilor destinate agriculturii ecologice, procente
ate
Obținu
te
Indicator
Indicat Numărul agenţilor economici şi fermieri încadraţi în agricultura ecologică
or de
progres
Conform Registrului agenţilor economici încadraţi în circuitul agroalimentar ecologic
Realiza
pentru anul 2016, actualizat anual de MAIA, în baza rapoartelor prezentate de organismele
re
de inspecţie şi certificare, 39 de agenţi economici sunt înregistraţi, în 2016, în agricultura
ecologică, cu o suprafaţă totală de de 1072,88 ha.
Indicat Suprafaţa destinată agriculturii ecologice, hectare
or de
progres
Realiza Pentru anul 2016, suprafaţa cultivată de agenții economici, înregistraţi în agricultura
ecologică, constituie 1072,88 ha.
re
Alte
remarc
i

Nr. d/o

Cultura

Suprafaţa ha/m
Conversie
anul I

2

Conversie

Conversie

anul II

anul III

Certifica
t

Total

ecologic

2

Culturi de câmp

241,53

111,75

0,00

110,62

463,90

3

Multianuale

119,31

243,04

67,48

82,82

512,65

4

Alte culturi

23,30

30,00

50,12

19,91

123,33

Total

357,14

384,79

117,6

213,35

1072,8
8

5
6
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Acțiunea 44

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Indicator de
progres
Realizare
Alte remarci

Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi creşterea utilizării
resurselor regenerabile de energie

2
2.2

Termen de
realizare

●

2020
Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură
Sprijinirea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului, a produselor
ecologice, inclusiv a biodiversităţii

Creşterea cu 7500 ha a suprafeţelor cu culturi energetice

Numărul proiectelor implementate
Pentru promovarea proiectelor investiționale în domeniul eficienței
energetice, Fondul pentru Eficiență Energetică a valorificat suma de 45,63 milioane
lei pentru implementarea a 245 proiecte (faza de implementare – 180 proiecte, postimplementare – 65 proiecte).
Continuă proiectele de eficiență energetică în cadrul Proiectului „Energie și
Biomasă în Moldova”, ediția nr. II, cu un buget de 9,41 milioane euro acordați de
UE și implementat de PNUD.
La 17 mai 2016, a fost lansat Programul de subvenționare a cazanelor pe
biomasă, fiind recepționate 262 dosare de la persoane fizice și 15 de la persoane
juridice. În primele 9 luni ale anului 2016 au fost valorificați 1507 20 lei.
La 20 septembrie 2016, Agenția pentru Eficiență Energetică și Organizația
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială au semnat contractul pentru
implementarea proiectului „Consolidarea capacității de producție locală a sistemelor
solare de energie termică în R. Moldova”, cu bugetul total de 246 743 Euro.
Suprafaţa culturilor energetice, hectare
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Acțiunea 45 Reabilitarea fâşiilor forestiere de protecţie a câmpurilor
agricole

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute

2
2.2

Termen de
realizare

●

2020
Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură
Sprijinirea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului, a produselor
ecologice, inclusiv a biodiversităţii

2199 ha de perdele forestiere reabilitate
Cu suportul activităților desfășurate în cadrul Proiectului MAC-P, au fost reabilitate
1910 ha fășii forestiere de protecție.

Anticipate

50 000 ha de teren protejat de fâşiile anti-erozionale robuste, reabilitate cu suportul
Proiectului Agricultura Competitivă (MAC-P)

Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare

Zona de influenţă a fâşiilor de protecţie, hectare
Au fost vizitate 904 sectoare de fâșii forestiere de protecție, cu o suprafață
totală de 1865,16 ha, aflate în gestiunea a 88 primării. A fost oferită consultanță
tehnică pentru 65 primării în procesul planificării și reabilitării fășiilor forestiere.

Alte
remarci
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Acțiunea 46

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Identificarea şi înregistrarea în Catalogul soiurilor de
plante al Republicii Moldova a soiurilor noi de seminţe,
înalt productive şi rezistente la condiţiile nefavorabile de
mediu, şi transferul acestor tehnologii producătorilor
locali de seminţe
2
2.3

Termen de
realizare
2020

●

Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură
Sprijinirea adaptării şi atenuării efectelor schimbărilor climatice asupra
producţiei agricole

Cota soiurilor noi de seminţe rezistente la secetă, procente

Numărul soiurilor noi de seminţe rezistente la secetă înregistrate în Catalogul
soiurilor de plante al Republicii Moldova
În Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova au fost introduse 207
soiuri noi pe parcursul anului 2016, dintre acestea 28 sunt soiuri autohtone, iar 179
sunt soiuri din alte ţări.

Alte remarci
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Acțiunea 47

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Alte remarci

Diversificarea şi promovarea mecanismelor de asigurare a Termen de
riscurilor în agricultură, inclusiv elaborarea şi promovarea realizare
Legii privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi
naturale în agricultură
2018
2
Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură
2.3

●

Sprijinirea adaptării şi atenuării efectelor schimbărilor climatice asupra
producţiei agricole

Efecte reduse ale calamităţilor naturale asupra producţiei agricole

Numărul actelor normative şi legislative elaborate şi promovate
A fost elaborat proiectul Legii privind calamitățile naturale, prin care se
preconizează crearea cadrului legal pentru instituirea unui mecanism de abordare a
riscurilor în agricultură.
Urmare a calamităților naturale din primăvara anului 2016, MAIA a elaborat și
remis Guvernului spre aprobare Regulamentul privind modul de acordare a
suportului financiar producătorilor agricoli în scopul diminuării consecinţelor
îngheţurilor tîrzii din primăvara anului 2016. Acest proiect stabileşte modul de
alocare a mijloacelor financiare destinate compensării parţiale a prejudiciilor cauzate
de îngheţuri producătorilor agricoli, precum şi condiţiile obligatorii necesare pentru
obţinerea ajutorului şi modalitatea de distribuire a acestuia.
La ședința Comitetului de Monitorizare din 21 martie 2017, termenul de realizare a
fost extins până în 2018.
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Acțiunea 48

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare
Indicator de
progres
Realizare
Alte remarci

Implementarea sistemelor de protecţie a culturilor agricole
contra condiţiilor climatice nefavorabile (îngheţuri,
grindină etc.)
2
2.3

Termen de
realizare

●

2020
Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură
Sprijinirea adaptării şi atenuării efectelor schimbărilor climatice asupra
producţiei agricole

Veniturile fermierilor asigurate împotriva riscurilor

Numărul producătorilor agricoli care şi-au asigurat riscurile în agricultură
104 producătorilor agricoli au solicitat subvenționarea riscurilor în agricultură
Suprafața culturilor agricole protejată, hectare
Suprafața culturilor agricole total asigurată - 8101 ha
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Acțiunea 49

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Indicator de
progres
Realizare

Alte remarci

Acordarea asistenței tehnice pentru elaborarea și Termen de
implementarea
acțiunilor
privind
dezvoltarea realizare
infrastructurii publice rurale cu caracter economic,
inclusiv modernizarea şi/sau construcţia segmentelor de
2020
drum şi poduri care sporesc accesul producătorilor
agricoli/agenţilor economici la zonele de producere,
procesare şi comercializare a produselor agricole
3
Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural
3.1

●

Alocarea investiţiilor pentru infrastructura fizică şi de servicii din mediul
rural

Creşterea accesului la infrastructura publică rurală
Condiţiile de trai în regiunile rurale îmbunătăţite

Volumul surselor financiare investite în infrastructura fizică, lei

52 de proiecte de investiții în active fizice agricole efectuate în 2016,
vizând 1051 angajați cu program deplin, 79% din care sunt femei.
Lungimea segmentelor de drum şi poduri construite sau modernizate, km
Prin prisma Regulamentului de subvenționare, în anul 2016, 3 producători agricoli
au beneficiat de suport financiar, din partea statului, pentru reabilitarea drumurilor
și podurilor de acces la unitățile agricole.
Pe parcursul anului 2016, Ministerul Transporturilor a acordat asistență
tehnică la elaborarea și implementarea acțiunilor privind construcția drumurilor de
acces către agenții economici care activează în domeniu agriculturii, prin
participarea la implementarea proiectelor finanțate din fondul IFAD.
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Acțiunea 50

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Modernizarea şi/sau construcţia reţelelor de alimentare
cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea
activităţilor
de
antreprenoriat
în
domeniul
agroalimentar
3
3.1

Termen de
realizare

●

2020

Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural
Alocarea investiţiilor pentru infrastructura fizică şi de servicii din mediul
rural

Ameliorarea stării de sănătate a ecosistemelor acvatice
Creșterea oportunităților pentru dezvoltarea afacerilor

Lungimea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, construite sau
modernizate, km
 Din Fondul Ecologic Național, în 2016, au fost aprobate spre finanțare 245
proiecte în domeniul alimentării cu apă potabilă/sisteme de canalizare/stații
de epurare.
 A fost finalizat proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în
raionul Nisporeni: primăriile Nisporeni, Vărzărești și Grozești”, în cadrul
căruia au fost construite 101,87 km de rețea, total conectări – 5258
beneficiari.
 În proces de elaborare este proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de apă
în centrul Moldovei” – elaborarea Studiului de fezabilitate de extindere a
apeductului Chișinău-Strășeni-Călărași. Implementarea proiectului va
asigura unificarea sistemelor de alimentare cu apă a mun. Chișinău, or.
Strășeni și or. Călărași, cu conectarea treptată a localităților rurale situate
de-a lungul apeductului.

Alte remarci
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Acțiunea 51

Dezvoltarea, modernizarea şi/sau crearea infrastructurii
de gestionare a reziduurilor, în vederea sporirii siguranţei
şi calităţii producţiei agroalimentare

Termen de
realizare

●

2020
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

3
3.1

Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural
Alocarea investiţiilor pentru infrastructura fizică şi de servicii din mediul
rural

Diminuarea nivelului de poluare şi riscurile pentru sănătatea publică

Numărul şi capacitatea proiectelor iniţiate
La moment, proiectul moldo-român „Crearea și funcționarea laboratoarelor
pentru determinarea reziduurilor de pesticide pentru produsele animale și nonanimale” este în proces de derulare în cadrul Î.S. „Centrul Național de Verificare și
Certificare a Producției Vegetale și Solului”. Acest proiect este preconizat să
dureze până la 31.07.2017.

Alte remarci
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Acțiunea 52

Facilitarea creării şi dezvoltării serviciilor de agroturism în Termen de
regiunile rurale
realizare

●

2020
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate

3
3.2

Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural
Creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă în domeniul nonagricol şi sporirea veniturilor în mediul rural

Creşterea numărului
agroturismului

de turişti naţionali şi internaţionali în domeniul

Obținute
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare
Indicator de
progres
Realizare
Alte remarci

Numărul afacerilor create sau dezvoltate
Numărul locurilor de muncă nou create

Acest obiectiv va fi implementat începând cu 2017, deoarece o astfel de
Măsură de sprijin până la moment nu a fost inclusă în Regulamentul de
subvenționare. Astfel, în proiectul Regulamentului pe 2017 a fost inclusă Măsura
4. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale, care incluse activități cu
referire la agroturismul.
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Acțiunea 53 Stimularea producţiilor tradiţionale, meşteşugăreşti, de
formare profesională

Termen de
realizare

●

2020
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator
de progres
Realizare

3
3.2

Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural
Creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă în domeniul
nonagricol şi sporirea veniturilor în mediul rural

Cota activităţilor meşteşugăreşti, de formare profesională, procente

Numărul activităţilor meşteşugăreşti dezvoltate
Ministerul Economiei în cooperare cu ODIMM, prin intermediul Programului de
stimulare a participării agenților economici la târguri și expoziții, a subvenționat
costul de participare pentru 88 antreprenori în sumă estimativă de 169 000 lei.
Cu suportul proiectului de ameliorare a competitivității (PAC II) a fost lansat
Programul de granturi pentru întreprinderi.
În cadrul celor 18 expoziții din 2016 atât în țară, cât și peste hotare, au fost expuse
produsele acestor meșteri populari.

Alte
remarci
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Acțiunea 54

Facilitarea accesului la informaţii privind oportunităţile
de dezvoltare a afacerilor

Termen de
realizare

●

2020
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate

3
3.2

Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural
Creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă în domeniul
nonagricol şi sporirea veniturilor în mediul rural

Creşterea gradului de informare privind oportunităţile de dezvoltare a afacerilor în
rândul populaţiei din Republica Moldova

Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Indicator de
progres
Realizare

Numărul consultaţiilor acordate
Ministerul Economiei a organizat:
 Programul de Instruire Continuă ”Gestiunea Eficientă a Afacerii”, fiind
instruiți 1408 antreprenori. Au fost prestate 1800 consultații antreprenoriale.
 Programul Național de abilitare economică a tinerilor. Seminare au fost
organizate în 6 raioane, consultații – pentru 176 tineri.
 Prezentarea programelor de stat și instrumentelor de sprijin oferite de
ODIMM s-a făcut în cadrul forumurilor, expozițiilor, conferințelor,
seminarelor, campaniilor de informare, la incubatoare de afaceri, cursuri de
instruire.
 A fost lansat un portal de informare cu privire la oportunitățile de finanțare a
afacerilor http://www.finantare.gov.md/
Numărul persoanelor participante la evenimente de informare
Programul de Instruire Continuă ”Gestiunea Eficientă a Afacerii”, au fost instruiți
1408 antreprenori.

Alte remarci
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Acțiunea 55

Facilitarea dezvoltării întreprinderilor din sectorul rural

Termen de
realizare

●

2020
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare
Indicator de
progres
Realizare

Alte remarci

3
3.2

Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural
Creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă în domeniul
nonagricol şi sporirea veniturilor în mediul rural

Creşterea numărului beneficiarilor de programe de suport implementate de
Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Numărul întreprinderilor create
În anul 2016, au fost create 2325 întreprinderi noi mici și mijlocii.
Numărul beneficiarilor programelor de stat de susţinere a întreprinderilor mici şi
mijlocii
 Întreprinderile mici create cu sprijinul subvențiilor, pe parcursul anului 2016,
au fost în număr de – 1599,
 Întreprinderile mijlocii create cu sprijinul subvențiilor, pe parcursul anului
2016, au fost în număr de 726.
Ministerul Economiei a inițiat programul ”Femei în Afaceri”, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1064 din 16.09.2016. Au fost întreprinse activități de fortificare a
rețelei naționale de incubatoare de afaceri în Cahul și Călărași. Pe parcursul 2016,
companiile rezidente ale incubatoarelor de afaceri au creat cumulativ 600 locuri de
muncă, dintre care 42% pentru femei și 40% pentru tineri.
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Acțiunea 56

Organizarea concursurilor şi diseminarea bunelor practici

Termen de
realizare

●

2020
Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

3
3.3

Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural
Stimularea implicării comunităţii locale în dezvoltarea rurală

Iniţiative noi dezvoltate în regiuni

Numărul concursurilor organizate
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a organizat 22 seminare de
instruire privind propuneri de proiecte, la care au participat cca 1050 reprezentanți ai
APL-lor.

Alte remarci
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Acțiunea 57

Obiectivul
general
Obiectivul
specific
Rezultate
Anticipate
Obținute
Indicator
Indicator de
progres
Realizare

Indicator de
progres
Realizare

Crearea şi funcţionarea grupurilor de activitate locale în
domeniul dezvoltării rurale, bazate pe cele mai bune
practici şi principii ale Programului LEADER al Uniunii
Europene (activitate-pilot)
3
Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural
3.3

Termen de
realizare

●

2020

Stimularea implicării comunităţii locale în dezvoltarea rurală

Creșterea oportunităților de angajare în mediul rural

Numărul grupurilor-ţintă create
 A fost creat Grupul de Inițiativă privind mecanismele Programului UELEADER și bunele practici internaționale în dezvoltarea Grupurilor de
Acțiune Locală pentru crearea și gestionarea “Grupurilor de Acțiune Locală”
în UTA Găgăuzia și Taraclia.
 Au fost inițiate 6 Grupuri de Acțiune Locală (4 GAL-uri în UTA Găgăuzia și
2 GAL-uri în Taraclia).
Numărul programelor de dezvoltare a comunităților
 A fost semnat un Memorandum de Înțelegere privind colaborarea pentru
implementarea programului LEADER în Republica Moldova între Minister
și reprezentanți ai organizațiilor internaționale si asociații obștești din
Republica Moldova (6 parteneri semnatari): proiectul SARD; Fundația
HEKS; "Fundacja Solidarności Międzynarodowej"; A.O. ”Pro Cooperare
Regională”; ”People in Need”; FNF din RM; Institutul de Rezolvare a
Conflictelor INRECO.
 La Comrat au fost semnate Acorduri Teritoriale de parteneriat de către
comunitățile din UTA Găgăuzia și Taraclia în cadrul Programului SARD,
finanțat de UE și Implementat de PNUD.
 Se prevede implementarea unui Program de Dezvoltare Rurală a MAIA,
conform abordării LEADER.
 A fost creat Comitetul de Monitorizare și Coordonare (CMC) pentru
programul UE-LEADER în Moldova.
 ADR Nord a organizat la Bălți un seminar despre Grupurile de acțiune
locală.

Alte remarci
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