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1. Sumar Executiv 
Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă şi Rurală (SNDAR) pentru anii 2014-2020 este documentul 
principal de programare pe termen mediu  a sectorului agricol și dezvoltării rurale. 

Raportul de Evaluarea intermediară a Strategiei Naționale a Agriculturii și Dezvoltării Rurale reprezintă un 
exercițiu formativ menit să contribuie la actualizarea documentului până la finele perioadei de 
programare.  

Scopul evaluării descris la capitolul 1.2. din Termenii de Referință este de a evalua relevanța SNDAR și a 
intervențiilor, măsurilor și acțiunilor Strategiei și a aprecia progresul obținut în realizarea obiectivelor 
planificate. Totodată evaluarea prezintă o oportunitate de modificare a Strategiei și Planului de Acțiuni 
pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor până în 2020.  

Evaluarea dată a analizat și măsura în care intervențiile rămân a fi coerente comparativ cu perioada în 
care au fost elaborate și a determinat dacă aceste intervenții au fost implementate într-o manieră 
echilibrată și eficientă.  

Anvergura evaluării  cuprinde perioada din iunie 2014 până în iunie 2017. Revizuirea SNARD se va referi la 
perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020.  

Metodologia evaluării are la bază prevederile Termenilor de Referință pentru Evaluarea Intermediară a 
SNDAR racordate la normele Ghidului EVALSED și armonizate cu recomandările Ghidului metodologic 
pentru evaluarea intermediară şi ex-post a politicilor publice. 

Cercetarea a avut două dimensiuni, una cantitativă şi una calitativă – cea dintâi s-a axat pe analiza datelor 
statistice și administrative disponibile, iar cea de-a doua a inclus un șir de instrumente de cercetare 
calitativă (interviuri cu experți, focus grupuri și un chestionar) în vederea triangulării ipotezelor de 
evaluare. 

Evaluarea dată a pornit de la analiza structurii logicii intervenției, Strategia fiind ancorată într-un cadru 
instituțional relativ complex, clar definit în contextul elaborării strategiei, totuși acesta definește pârghiile 
de intervenție doar până la un nivel administrativ și nu reușește să acopere întreg spectrul actorilor 
implicați în implementarea acestei politici în profil teritorial.  
În același timp, schimbările structurale și instituționale operate prin Hotărârea Guvernului nr. 594 din 
26.07.2017 1  au un impact important asupra structurii menite să operaționalizeze politica dată, 
impunându-se în acest context o acoperire și capacitare mai largă a actorilor implicați în implementarea 
propriu-zisă a Strategiei. 

Un element important al procesului de evaluare l-a reprezentat analiza acoperirii financiare a Strategiei 
care a inclus: i) analiza cheltuielilor planificate, atât la nivel de Strategie cât și la nivelul Planului de Acțiuni 
pentru Implementarea Strategiei; ii) Analiza asistenței tehnice și a finanțării externe și debursările 
realizate din surse externe; iii) analiza măsurilor de subvenționare, valoarea finanțărilor planificate per 
măsură de subvenționare, precum și debursările realizate; și iv) analiza finanțării la nivel de sub-sector. 

Astfel, s-a constat că în perioada 2014-2017 (iunie) valoarea debursărilor realizate prin intermediul 
bugetului de stat au fost una constantă, fiind în jurul valorii de 1.2 mlrd MDL, excepție fiind anul 2015, 
când din sursele Fondului Provocările Mileniului au fost debursate cca. 560 mln MDL în vederea 
implementării unor proiecte în domeniul irigării terenurilor, ceea ce a ridicat valoarea totală a sumelor 
debursate în anul 2015 la 1 709 mln MDL. Circa 40% din bugetul anual planificat sunt destinate 
subvenționării producătorilor agricoli.  

                                                           

 

 
1
 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370968  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370968
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În perioada 2014-2016 au fost achitate subvenții totale în valoare de 1 450 944 mii MDL și au fost 
aprobate 9698 cereri de subvenționare, ceea ce denotă o subvenție medie de 149 000 MDL per cerere de 
subvenționare.  

În ceea ce privește gradul de executare a bugetului per măsură de subvenționare se atestă un decalaj 
substanțial între diferite măsuri. Astfel, în cazul măsurii de subvenționare a achiziționării tehnicii de 
procesare și postrecoltare valoarea debursărilor este de aproape 2 ori mai mare decât suma inițial 
planificată pentru această măsură. Cea mai mare parte a finanțării pe această măsură fiind alocată 
producătorilor de cereale și culturi oleaginoase, precum și construcției de frigidere pentru fructe și 
legume. La polul opus în ceea ce privește gradul de debursare a finanțărilor planificate se regăsește 
măsura de subvenționare a construcției și reconstrucției fermelor zootehnice cu o rată de 52,9% din 
totalul sumei planificate. Mai mult de atât, sectorul zootehnic s-a bucurat de cele mai mici subvenții și în 
cazul subvenționării achiziției tehnicii de procesare și post recoltare.  

În ceea ce privește alocarea finanțării și debursările realizate pe sub-sectoare se atestă un decalaj enorm 
între diferite sectoare,cel mai finanțat sector este Horticultura, care în perioada 2014-2016 a obținut 
debursări totale în valoare de peste 2,5 mlrd MDL, aproape jumătate fiind prin intermediul mecanismului 
de subvenționare AIPA. În același timp, sectorul zootehnie și procesarea cărnii a obținut finanțări totale 
de doar 90 000 mii MDL, și a înregistrat scăderi de aproape 4 ori în 2015 și 2016 în ceea ce privește 
valoarea exporturilor comparativ cu anul 2014.  
 

Demersul de evaluare a fost structurat în conformitate cu Termenii de Referință aferenți Evaluării 
intermediare a SNDAR. Astfel evaluarea adresează relevanța SNDAR și măsura în care prioritățile stabilite 
în Strategie continuie să fie adecvate și coerente, analiza indicatorilor statistici și administrativi reflectă 
de fapt un progres relativ scăzut în dezvoltare, iar natura problemelor adresate nu a fost diminuată decât 
într-o formă redusă, ceea ce validează de fapt actualitatea problemelor și nevoilor adresate. Totodată, 
Obiectivele propuse în SNDAR continuă să fie relevante problemelor din sectorul agro-alimentar, iar 
pentru atingerea rezultatelor scontate se impune o consecvență în adresarea acestora și în perioada 
ulterioară a implementării Strategiei. 

De asemenea, se atestă vulnerabilitatea sectorului față de un șir de factori (volatilitatea prețurilor 
inputurilor, accesul scăzut la surse alternative de finanțare, calitatea și fertilitatea solurilor) 2dar și 
carențe de ordin instituțional la nivel de programare și implementare a Strategie. 

În ceea ce ține de coerența dintre obiectivele SNDAR și prioritățile ENPARD, analiza a relevat un grad 
înalt de coerență între prevederile ENPARD și planul de acțiuni al strategiei, deși a fost identificat un 
număr semnificativ de ținte/indicatori de progres care nu sunt aliniați în totalitate. 

Evaluarea măsurii de suport adresate soluționării problemelor din sectorul agricol și rural a relevat 
existența unui șir de carențeși anume: i) lipsa prioritizării la nivel-subsector; ii) lipsa prioritizării producției 
cu valoare adăugată mare, dar și iii) lipsa unui mecanism de suport pentru gospodăriile casnice, care în 
unele sub-sectoare produc cca. 95% din totalul producției autohtone.  

În ceea ce privește eficacitatea Strategiei s-a constat că PA SNDAR nu dispune, de cele mai multe ori, de 
indicatori de output, ceea ce face foarte complicată evaluarea rezultatelor atinse. Totuși, prin 
triangularea instrumentelor de evaluare, inclusiv și de ordin calitativ, au fost identificate 19 acțiuni deja 
realizate, 9 în întârziere, iar altele 29 sunt în curs de implementare.  

                                                           

 

 
2 Peste 71% din respondenții chestionarului (aplicat pe un eșantion de 100 persoane) atestă influența volatilității prețurilor asupra producției 
agricole, peste 50% consideră că nu sunt suficiente alternative de finanțare iar peste 68% din respondenți consider că calitatea și fertilitatea 
solurilor influențează semnificativ producția agricolă.  
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Evaluarea a adresat dimensiunea de competitivitate a sectorului prin prisma indicatorii de evaluare a 
impactului Strategiei asupra competitivității. Din cei 3 indicatori de evaluare propuși de strategie care au 
putut fi analizați și anume: evoluția VAB brut, suma investițiilor în active materiale pe termen lung și 
valoarea financiară a creditelor utilizate de fermieri, primii 2 indicatori nu au fost atinși, cel de-al treilea 
putând fi considerat realizat, deși perioada de referință este prea scurtă (2015-2016). În fond, ținând cont 
de analiza indicatorilor de resurse, output și productivitate se poate constata totuși că impactul strategiei 
asupra competitivității este unul redus. 

O problemă majoră, în procesul de evaluare, l-a reprezentat faptul că majoritatea obiectivelor nu au 
putut fi cuantificate și evaluate în plină măsură. Modul în care sunt cuantificate obiectivele Strategiei și 
indicatorii de realizare a acțiunilor din planul de acțiuni este nesatisfăcător. În aceste condiții este 
evidentă necesitatea revizuirii cadrului de monitorizare a strategiei pentru că indicatorii stabiliți nu 
permit evaluarea comprehensivă a progresului și impactului acesteia. 

Evaluarea eficienței Strategiei relevă că deși rata debursărilor realizate din toate sursele este una destul 
de mare, nu au fost înregistrate progrese majore în ceea ce privește atingerea Obiectivelor Generale.  În 
același timp distribuția mai puțin eficientă a resurselor financiare în cadrul SNDAR unde Obiectivului 
General 1 înglobează 90% din sursele planificate din PA SNDAR, are efecte negative indirecte care nu sunt 
legate de disponibilitatea resurselor financiare asupra realizării activităților din OG2 și OG 3. Astfel, 
limitare accesului la resurse financiare ale IMM-urilor din agricultură încetinește creșterea nivelului de 
trai în regiunile rurale (OG3), dar și blochează într-o oarecare măsură implementarea principiilor 
agriculturii ecologice (OG2), în condițiile în care aceasta este practicată în mare parte de către micii 
producători.  

Concluzii și recomandări la nivel general/holistic 

C1 Strategia își păstrează în mare parte relevanța, în ceea ce privește abordarea problemelor cu care 
se confruntă sectorul. Față de momentul adoptării strategiei, anumite probleme au devenit mai 
stringente, fiind poate nevoie de o prioritizare mai adecvată, în linie cu aceste evoluții. 

R1  Evoluțiile interne din ultimii ani din Republica Moldova sugerează o serie de fenomene negative 
ce afectează sectorul agricol și rural – demografie nefavorabilă, creșterea decalajelor de dezvoltare 
urban-rural, dar și între zonele rurale, probleme de management a resurselor naturale etc. Similar, 
evoluțiile internaționale arată noi oportunități, poate insuficient analizate la momentul elaborării 
strategiei - dezvoltarea de noi tehnologii în domeniul agriculturii, crearea de noi debușee pe zona de 
agricultură organică etc. Aceste evoluții, atât interne, cât și externe, susțin oportunitatea unei revizuiri a 
strategiei și a planului de acțiuni aferent, pentru a lua în calcul răspunsurile adecvate la noile probleme și 
oportunități. 

C2 Cu câteva excepții relativ minore, în ceea ce privește argumentarea și formularea obiectivelor 
generale logica intervenției are un grad adecvat de coerență. Pe palierele inferioare, transpuse în 
Obiective specifice și prelungite mai apoi în Planul de acțiuni aferent strategiei există însă probleme mult 
mai serioase de coerență. În plus, în ceea ce privește calitatea și disponibilitatea datelor care 
fundamentează diversele măsuri, există lacune, ce justifică o analiză mai aprofundată. 

R2 Având în vedere concluziile de mai sus, se impune o restructurare a  ntre ii lo ici a intervenției, 
de stabilire a unei legături clare dintre probleme-soluții, de asigurare a unui grad unitar de generalitate și 
agregare a problemelor, de restabilire a echilibrului între importanța problemei, numărul de obiec ve 
speci ce și acțiunile care îi sunt dedicate. Evaluarea de față oferă un cadru de reconstrucție ce poate fi 
folosit ca bază de fundamentare. 

C3 Tot din perspectiva coerenței interne, există o debalansare în cadrul strategiei în modul în care se 
alocă resursele pe obiectivele generale. Fără investiții majore în asigurarea resurselor și îmbunătățirea 
nivelului de trai în zona rurală nu se poate menține o creștere sustenabilă a sectorului.  

R3 Este firesc ca tendința naturală la nivel instituțional să fie concentrarea pe acțiunile care deja au 
un istoric și al căror mecanism este deja rodat, cum ar fi subvențiile acordate producătorilor din cadrul 
obiectivului general 1 concentrat pe creșterea competitivității. Pe de altă parte, dacă abordarea 
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sprijinului pentru agricultură și dezvoltare rurală nu este una integrată, eficiența și eficacitatea strategiei 
vor suferi. Prin urmare, chiar dacă reprezintă un efort de inovare administrativă și instituțională, este 
necesară echilibrarea strategiei prin reconsiderarea ponderii sprijinului financiar pentru obiectivele 
generale 2 și 3, vizând resursele naturale și dezvoltarea rurală. Argumentele nu sunt doar teoretice și 
empirice privind experiențele altor state, ci pleacă de la constrângeri sistemice majore care frânează 
până la urmă exact dezvoltarea competitivă a sectorului. Un management sustenabil al resurselor / input-
urilor și o mobilizare la nivel de dezvoltare locală sunt factori critici pentru ca strategia să își poată atinge 
impactul scontat. 

C4 Din perspectiva coerenței externe, nu există o abordare integrată adecvată între SNADR, politica 
de dezvoltare regională, cea de dezvoltare economică și cea de mediu. 

R4 Riscul abordării de tip “politici siloz” este unul comun strategiilor sectoriale. Cu cât există un 
cadru instituțional mai fragmentat și un centru al guvernului mai puțin implicat în coordonare, se ajunge 
mai repede în situația unei coerențe mai scăzute în programare și implementare. Spre deosebire de 
perioada de elaborare a strategiei, cadrul instituțional actual are avantajul major de a permite o 
cooperare întărită, în cadrul aceluiași minister, între politicile legate de agricultură/rural și cele centrate 
pe dezvoltare regională și mediu. Integrarea fără precedent în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și al Mediului creează o oportunitate de reconfigurare a colaborării dintre politicile publice 
menționate. In plus, demararea unei cooperări cu Ministerul Economiei și Infrastructurii ar completa 
tabloul principal de actori la nivel central ce ar putea asigura o mult mai mare coerență a strategiei, în 
contextul revizuirii acesteia. 

C5 Evaluarea eficienței în implementarea strategiei, de la adoptare și până în prezent, este 
îngreunată de cel puțin trei factori: (1) inexistența unui sistem de monitorizare adecvat și dificultatea de a 
colecta date recente; (2) lansarea relativ tardivă a unei întregi serii de măsuri de suport; (3) concentrarea 
disbursării resurselor financiare pe cateva activități / măsuri. Datele cantitative, acolo unde există, 
sugerează că subvenționarea unor subsectoare cum ar fi horticultură-pomicultură / viticultură / irigații, ar 
putea avea un rol în creșterea productivității și dezvoltarea respectivelor subsectoare. În ceea ce privește 
percepția stakeholderilor, instrumentele calitative de evaluare sugerează o părere neutră cu privire la 
eficență (nici pozitivă, nici negativă). 

R5 Una din recomandările recurente în acest raport vizează sistemul de monitorizare, care trebuie 
întărit și reconfigurat cu ocazia revizuirii strategiei. De altfel prezentul raport oferă o perspectivă asupra 
modului în care se poate propune această reconfigurare.   

C6 În condițiile unei evaluări intermediare, eficacitatea este relativ prematur de evaluat. Totuși, prin 
prisma urmăririi Planului de Acțiuni aferent strategiei, se observă că în cadrul obiectivului general 1, cel 
puțin prin prisma îndeplinirii acțiunilor, cca. două treimi din cele care trebuiau realizate până în anul 2017 
au fost  realizate (10 din 16). Pentru obiectivul general 2 se pot trage concluzii similare în ceea ce privește 
ponderea acțiunilor realizate față de cele planificate până în 2017 (1 din 3). În cazul obiectivului general 3, 
nu se pot trage concluzii cu privire la eficacitate, întrucât nu au fost disbursate resurse în perioada 
evaluată. 

R6  Este clar că anii cheie pentru implementarea strategiei sunt 2018 și 2019. Marea parte din acțiuni 
ar trebui să fie implementate în acești ani și deci evaluarea eficacității va fi mai relevantă după această 
perioadă. Ar fi de recomandat însă ca odată cu revizuirea strategiei să fie revizuit și Planul de acțiuni 
aferent, pentru a reanaliza cadrul și calendarul de implementare al acțiunilor pentru a fi fezabil, mai ales 
în contextul în care s-ar putea adăuga noi intervenții. 

C7 Nu există un cadru de management al riscurilor aferente implementării strategiei. 

R7 În implementarea oricărei strategii pot apărea diferite probleme care să conducă la întârzieri de 
implementare sau chiar stoparea anumitor acțiuni preconizate. Este de recomandat ca odată cu 
revizuirea strategiei să fie elaborat și un cadru de management al riscurilor aferente implementării, cu o 
cuantificare minimală a probabilității și impactului fiecărui risc identificat. Riscurile pot ține atât de factori 
instituționali interni, cât și de conjunctura internațională, ce poate afecta sectorul. 
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Concluzii și recomandări vizând Obiectivul General 1: Creșterea competitivității sectorului 
agroalimentar, prin restructurarea și modernizarea pieței  

C8 Obiectivul de creștere a competitivității este vag definit din perspectiva clarității strategice.  

R8 Dezideratul de creștere a competitivității poate fi greu de contestat pentru orice sector economic, 
inclusiv cel agroalimentar. În spatele acestei ambiții însă stau niște alegeri importante care necesită o 
fundamentare adecvată. Spre exemplu, opțiunea de neutralitate sectorială vs. alegerea unor sectoare 
prioritare. Sau stabilirea echilibrului între tipurile de actori de piață ce ar urma să fie susținuți, în funcție 
de talie, producție etc. Sau stabilirea balanței între export și producție pentru cererea internă. O parte 
din aceste probleme sunt adresate de recomandările punctuale ce urmează. Este însă recomandat ca 
odată cu revizuirea strategiei să se ofere mai multă claritate cu privire la fundamentele ce se doresc a fi 
obținute în spatele conceptului generos de competitivitate. 

C9 Este neclară balanța între susținerea sectoarelor competitive la export și nevoia de securitate 
alimentară, definită mai ales prin gradul de acoperire prin producție internă al necesarului de consum 
intern. 

R9 Există subsectoare din zona agroalimentară unde Republica Moldova este net importator, în 
ciuda potențialului de producție internă (ex: zootehnie). În mare măsură această situație este rezultatul 
lipsei de investiții și eficiență în producție, ceea ce determină un dezavantaj competitiv față de produsele 
importate. În același timp, există subsectoare competitive internațional care sunt în consolidare și au un 
efect de antrenare pentru investiții și tehnologie (ex: viticultură, pomicultură). Echilibrul între a alege 
între “câștigători” sau “perdanți” în ceea ce privește dezvoltarea competitivității necesită o dezbatere 
adecvată, în special cu ocazia revizuirii strategiei. Constatările din cadrul evaluării arată că nu a existat o 
astfel de dezbatere în mod sistemic și că nici nu există date de calitate pentru ca o astfel de dezbatere să 
fie bazată pe dovezi bine fundamentate cantitativ. Cercetarea calitativă (interviuri / focus group-uri / 
chestionare) a întărit ideea că nu este recomandat să fie aleasă o soluție radicală, ci mai degrabă găsirea 
unui echilibru între cele două zone posibile de intervenție. Este bine să susții campionii pentru efectele 
pozitive de antrenare pe care aceștia le pot genera în ecosistemul național, atâta timp cât încă există un 
eșec de piață în ceea ce privește cultura de cooperare și clusterizare a actorilor prezenți. Este bine și să 
investești în revitalizarea unor subsectoare care s-au destructurat, dar care pot fi repuse pe un făgaș 
competitiv existând resursele primare și tradiția necesare. Conștientizarea unei astfel de alegeri de 
echilibru este important însă să fie reflectată în strategie. 

C10  Nu există o prioritizare a subvenționării sub-sectoarelor menționate în strategie.  

R10  Această recomandare continuă linia expusă anterior, în sensul că în prezent în strategie/plan de 
acțiuni există anumite acțiuni ce vizează explicit anumite subsectoare (ex: viticultură, pomicultură, 
zootehnie), dar altfel neexistând o prioritizare a intervențiilor. Prin urmare există o neutralitate 
conjuncturală amestecată cu anumite intervenții țintite sectorial. Este nevoie de mai multă claritate și 
eventual de clarificat strategiile fiecăruia dintre subsectoare, într-un exercițiu care ar aduce claritatea 
necesară și parametrii de prioritizare la nivelul strategiei de ansamblu. În evaluarea prezentă se oferă o 
analiză dedicată pe tema prioritizării subsectoarelor, ce poate fi folosită ca punct de pornire.  

C11 Nu există limite de acordare a subvențiilor pentru o măsură anumită. Se aplică regula primul-
venit, primul-servit, ajungându-se la o alocare ineficientă și ineficace a resurselor. 

R11 În orice proces de acordare de granturi sau subvenții, stabilirea metodei de alocare se face 
plecând de la analiza potențialilor beneficiari, a cerințelor de calitate care sunt urmarite și a dimensiunii 
bugetului disponibil. Astfel, dacă există relativ puțini potențiali beneficiari și un buget acoperitor, se 
poate opta firesc pentru metoda primul-venit, primul-servit. Dacă însă bugetul nu este acoperitor, există 
cerere mare și se vor finanța astfel doar o fracțiune dintre actorii din piață, atunci este necesară o 
selecție competitivă a proiectelor și stabilirea unui prag maximal per proiect/beneficiar, pentru a se 
asigura o filtrare adecvată a calității acestora. În acest mod se evită măcar parțial și conceptul de “abonați” 
la subvențiile publice. Prin urmare, recomandarea este de a se schimba procedura de alocare prin 
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introducerea unui proces de selecție competitiv, care să filtreze beneficiarii pe baza impactului 
real/potențial pe care activitatea lor subvenționată o poate avea asupra îndeplinirii obiectivelor din 
cadrul strategiei. Chiar dacă această mențiune este mai degrabă la nivel operațional, stabilirea principială 
a metodei de alocare, de natură competitivă, ar fi benefic să fie menționată în strategie.  

C12 Nu există o prioritizare a produselor cu valoare adăugată. 

R12 Fără a relua argumentația deja prezentată pentru recomandările anterioare, este important de 
avut în vedere că relația proteină vegetală ca input pentru proteina animală implică faptul că dacă se 
urmărește obținerea unei valori adăugate cât mai mari și respectiv lanțuri valorice mai lungi, o parte din 
potențialul de culturi vegetale ar trebui să fie folosite ca input pentru zootehnie. Exportul de produse 
primare, după acest criteriu de valoare adăugată, ar trebui descurajat, sau cel puțin nu încurajat prin 
subvenții. 

C13  Mecanismul de subvenționare avantajează marii producători, capabili să asigure investiții majore. 

R13 Atât datele empirice, cât și instrumentele calitative arată că mecanismele de subvenționare 
folosite până în prezent în implementarea strategiei au favorizat mai degrabă marii producători, deși în 
mai multe subsectoare micii producători produc cea mai mare parte din producție. În aceeași linie deja 
sugerată, este important să nu existe o discriminare în ceea ce privește talia beneficiarilor de sprijin. Din 
contră, susținerea micilor producători, atât financiară, cât și prin servicii, inclusiv de consultanță agricolă, 
este importantă pentru consolidarea unui segment vital, mult mai flexibil, de producători. Introducerea 
de scheme de granturi pentru mici producători ar fi de luat în calcul pentru revizuirea strategiei. 

 

Concluzii și recomandări vizând Obiectivul General 2: Asigurarea gestionării durabile a resurselor 
naturale în agricultură 

C14  Obiectivul general 2 nu adresează corespunzător la nivel de acțiuni problema managementului 
sustenabil al resurselor naturale în agricultură, în special în ceea ce privește solul și apa.  

R14 Deși tema este bine argumentată în strategie și relevantă pentru realitatea sectorului agro-
alimentar, în momentul în care se ajunge la evaluarea acțiunilor concrete propuse în Planul de acțiuni, se 
poate observa faptul că nu se creează o abordare integrată/ unitară. Managementul solului este crucial 
atât din perspectiva utilizării eficiente, cât și din perspectivă de mediu. La fel și în cazul managementului 
resurselor de apă, unde aspecte ce țin de serviciile publice de alimentare cu apă curentă și cele de 
canalizare au un impact direct asupra calității vieții.  

C15 Strategia nu acoperă corespunzător problema protecției solului în condițiile degradării acestuia 
din cauze multiple. 

R15 Deși există acțiuni concrete în acest domeniu (ex: reabilitare fâșii forestiere), nu se abordează 
integrat problema pierderii fertilității solului din motive de neutilizare, utilizare neadecvată etc. Este 
necesar ca în procesul de revizuire al strategiei să fie clare principiile de management sustenabil în ceea 
ce privește solul, în conlucrare cu politicile publice de mediu din acest domeniu. 

C16  Dezvoltarea tehnologiilor sustenabile de prelucrare a solului este atinsă minimal atât în strategie, 
cât și în implementarea din perioada de evaluare. 

R16 Deși dezideratul este menționat în ceea ce privește tehnologiile de prelucrare minimală a solului, 
implementarea nu sugerează vreun progres evident până în prezent. În plus, relaționarea cu cercetarea 
tehnologică în domeniul agricol pe acest domeniu este relativ neclară. În general se recomandă o 
abordare mult mai aplicată în ceea ce privește inventarul noilor tehnologii, dezvoltarea acestora, 
transferul tehnologic către producători și informarea permantă adecvată. 

C17 Resursele de apă sunt privite în cadrul strategiei doar din perspectiva de input în agricultură. Nu 
este abordată integrat problema asigurării sustenabile a resurselor de apă pentru nevoile comunității. Nu 
există o corelare corespunzătoare cu politicile de mediu și de folosire a resurselor de apă (atât de 
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suprafață – ex: râuri mici, cât și subterane). Nu există focus pe sistemele locale / regionale de asigurare a 
resurselor de apă în mod sustenabil. 

R17 Recomandarea este similară cu cea privind managementului solului – definirea principiilor de 
management în conlucrare cu politicile aferente din zona mediului. Este de dorit abordarea integrată ape 
de suprafață – subterane, întrucât ar fi de recomadat ca alternativele de irigații să fie bine documentate 
prin prisma sustenabilității. Este nevoie atât de mai multă claritate în cadrul strategiei, cât și de 
predictibilitate și simplificare în relația cu producătorii agricoli. 

C18  Nu se acoperă corespunzător problema agriculturii ecologice, în condițiile în care la nivel global 
există debușee de piață într-o creștere continuă. 

R18 Deși agricultura ecologică este menționată, nu se întrevede prin acțiunile propuse care este 
gândirea cu privire la dezvoltarea acestui subsector. Recomandarea ar fi elaborarea unei strategii 
specifice de sprijin, în colaborare cu producătorii / asociațiile de producători interesați. 

C19 Nu există claritate la nivelul alinierii între strategie și acțiunile propuse în ceea ce privește 
folosirea resurselor de teren pentru dezvoltarea de culturi energetice pentru obținerea de biomasă. 

R19 Producerea de culturi energetice poate avea atât un rol de revitalizare a suprafețelor de teren 
contaminate (ex: salcie energetică), care nu pot fi cultivate altfel, dar și producerea în general de biomasă 
din diferite culturi (ex. rapiță etc.). Ambele opțiuni sunt sugerate în strategie. Dar nu este clar din 
perspectiva folosirii alternative a terenurilor care este gândirea cu privire la alocarea de subvenții pentru 
culturile energetice producătoare de biomasă. Pe lângă dezbaterile la nivel global pe tema poluării 
secundare generate de aceste culturi, rămâne tema folosirii cât mai eficiente a terenurilor din 
perspectiva valorii adăugate. Trasarea unor principii de sprijin la nivel de strategie ar fi recomandată  

C20 Consolidarea terenurilor și rezolvarea evidenței funciare sunt probleme critice pentru a se 
asigura dezvoltarea agriculturii, în condițiile în care există resurse semnificative fie neutilizate, fie utilizate 
doar în agricultura de subzistență. Nu există un leadership instituțional adecvat care să asigure sau să 
stimuleze o folosire adecvată și eficientă a terenurilor agricole. Nu există o corelare a politcilor locale (ex: 
taxe locale) cu astfel de obiective. 

R20 Este necesar și recomadat cu tărie ca atenția acordată consolidării funciare să fie accentuată 
odată cu revizuirea strategiei. Colaborarea cu autoritățile locale și cu zona de politici publice legate de 
dezvoltarea regională este vitală pentru a putea debloca procesul de consolidare. Fărâmițarea și 
neutilizarea terenurilor reprezintă o potențialitate a sectorului agro-alimentar care trebuie vizată mult 
mai direct și eficient în cadrul strategiei. 

 

Concluzii și recomandări vizând Obiectivul General 3: Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural 

C21 Obiectivul general 3 nu poate fi îndeplinit decât în corelare cu alte zone de politici publice cum ar 
fi dezvoltarea economică și a IMM, dezvoltarea locală, dezvoltarea regională etc. 

R21 Segregarea între strategia pentru sectorul agro-alimentar și celelalte strategii relevante a condus 
la intervenții suboptimale în mediul rural. Domeniile conexe nu trebuie împărțite prin separarea legală a 
zonei administrative de acțiune (ex: urban-rural), ci trebuie să facă parte dintr-un cadru funcțional 
integrat. Deja la nivel holistic a fost prezentată recomandarea ce viza oportunitatea de colaborare dată 
de noul cadru guvernamental instituțional, mult mai favorabil pentru colaborare transversală între 
diversele zone de politici publice. Deși formal o serie întreagă de instituții sunt enumerate în strategie la 
secțiunea de cadru instituțional, este nevoie de fapt de mai mult decât atât. Integrarea funcțională a 
echipelor la nivel inter-ministerial și inter-instituțional presupune atât voința politică, cât și crearea de 
mecanisme de lucru permanente și nu doar de supervizare. În plus, relația cu autoritățile locale este 
critică pentru implementarea cu succes a strategiei. 
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C22 Demografia defavorabilă din zonele rurale (îmbătrânirea și migrația populației) a creat și va 
continua să creeze tensiuni pe piața forței de muncă, limitând obiectiv capacitatea de dezvoltare a 
agriculturii. 

R22 Păstrarea tinerilor în zonele rurale sau readucerea lor înapoi sunt două măsuri în care ar trebui 
investit considerabil în cadrul strategiei. Acest gen de măsuri a fost folosit la nivel internațional cu succes 
(ex: Franța, România) și este critic pentru capabilitatea de dezvoltare rurală și agricolă a Republicii 
Moldova în viitor. Din perspectivă practică se poate gândi un sistem de granturi care să încurajeze 
stoparea sau inversarea fluxurilor migratorii dinspre rural. La fel, diversificarea activităților în mediul rural 
poate fi țintită spre tineri, în paralel cu dezvoltarea internetului de bandă largă care să permită lucrul la 
distanță prin tehnologia informației. Colaborarea cu Ministerul Economiei și Infrastructurii este critică în 
acest sens. 

C23 Investițiile în infrastructură locală și în dezvoltarea serviciilor publice la nivel local sunt critice 
pentru a putea atinge acest obiectiv general. În strategie nu există instrumentele pentru a realiza astfel 
de investiții. 

R23 Creșterea calității vieții în rural este un deziderat central al strategiei. Fără servicii publice și 
infrastructură de calitate nu se poate progresa în acest sens. Recomandarea ar fi de a include autoritățile 
locale în calitate de beneficiari și de a aloca resurse prin care să fie dezvoltate proiecte mai mici de 
infrastructură, care să aibe un impact direct asupra vieții locuitorilor din rural. Operațional se poate 
implementa o schemă de granturi în acest sens, competitivă, cu un plafon eventual pe fiecare beneficiar 
pentru o alocare mai echilibrată. 

C24 Dezvoltarea locală antrenează prea puțin comunitățile de fermieri/agricultori. Guvernanța locală 
este insuficient extinsă mai departe de autoritățile publice. Comunitățile locale sunt insuficient implicate 
în procesul de dezvoltare la nivel local. 

R24 Modelul LEADER / Grupuri Actiune Locala (GAL) / CLLD – Dezvoltare locală cu responsabilizarea 
comunității demonstrează la nivel internațional rezultate în creșterea capacității la nivel local de a 
dezvolta condiții mai bune pentru cetățeni. Pe lângă ranforsarea capitalului social la nivel local și 
creșterea încrederii, tipul de intervenție ce susține implicarea comunitară în programarea și 
implementarea de proiecte de dezvoltare locală este eficient și în general mult mai eficace în a crea 
valoare sustenabilă la nivelul comunităților rurale. Recomandarea de a extinde aceste modele cu o 
alocare financiară mult mai generoasă, adaptându-le la specificul culturii locale din Republica Moldova 
este de luat în calcul în procesul de revizuire al strategiei. 

C25 Satele sunt într-un proces de degradare și nu există politici publice adecvate de stopare a acestui 
fenomen. Polarizarea socială este în creștere. 

R25 In linie cu recomandările anterioare, o politică publică de revitalizare a satelor ar putea ajuta 
mult la realizarea acestui obiectiv general ce vizează nivelul de trai. Operațional s-ar ajunge probabil tot 
la instrumentele menționate mai sus – scheme de grant / CLLD, dar gândirea unei strategii pe termen 
mediu și lung cu privire la reconfigurarea satului și a rolului satului în societate ar putea fi o temă de luat 
în calcul pentru revizuirea strategiei în domeniul agro-alimentar. 
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2. Introducere 
Prezentul document reprezintă raportul final de evaluare pentru proiectul intitulat “Evaluarea 
intermediară și revizuirea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020”  
(SNDAR) în cadrul proiectului de Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă 
Sectorială „Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)”.  

2.1 Scopul Raportului 

Prezentul Raport are ca scop evaluarea Logicei Intervenției, a priorităților Strategiei, a progresului 
înregistrat în implementarea Planului de acțiuni aferent SNDAR, oferirea răspunsurilor la principalele 
întrebări de evaluare specificate în Termenii de Referință (TR), precum și oferirea recomandărilor în 
vederea ajustării Planului de Acțiuni al SNDAR.  

Totodată, documentul prezintă analiza indicatorilor de performanță propuși în Raportul Intermediar, a 
politicilor din sector, precum și a contextului instituțional. 

O secțiune întreagă este dedicată aspectelor bugetar-financiare legate de implementarea SNDAR, fiind 
urmărite alocarea și execuția bugetară, în paralel cu analiza de progres menționată anterior.  

În același timp, raportul prezintă evaluarea coerenței dintre măsurile și intervențiile din PA SNDAR și 
obiectivele la care se referă, echilibrului dintre diferite intervenții, obiectivelor și corelării acestora la 
necesitățile identificate în SNDAR, precum și prezintă gradul realizare a obiectivelor specifice și generale 
ale Strategiei. 

Totodată, Raportul prezintă un șir de recomandări bazate pe constatările realizate în procesul de 
evaluare, inclusiv un șir propuneri de adaptare a intervențiilor din PA SNDAR și a indicatorilor de progres.  

Raportul include descrierea detaliată a instrumentelor de evaluare care au fost aplicate precum și 
detalierea cronologică a aplicării acestora, respectând principiul triangulației (asigurând acuratețea 
datelor și constatărilor prin diversificarea instrumentelor de evaluare).  

Documentul urmărește îndeaproape TR şi Propunerea Tehnică a Consultantului. Acest document se 
aplică tuturor activităților legate de implementarea şi prestarea serviciilor aferente, în conformitate cu 
contractul semnat între părţile implicate. Documentul reprezintă Raportul Final și include toate cele mai 
importante constatări făcute, precum și recomandările echipei de experți în vederea ajustării Strategiei 
astfel încât această să reușească să contribuie direct la satisfacerea nevoilor identificate în SNDAR.  

2.2 Structura Raportului  
Raportul respectă structura stabilită în Anexa nr. 1 din Termenii de Referință  și este compus din 7 
Capitole dintre care primele 2 sunt auxiliare și anexe:  

 Capitolul 1: Sumar Executiv - în acest capitol este prezentată o descriere succintă a principalelor 
descoperiri, concluzii și recomandări prezente în raport, precum și este oferită o prezentare generală 
a raportului.  

 Capitolul 2: Introducere – în acest capitol sunt prezentate scopul și structura raportului.  

 Capitol 3: Contextul Evaluării – în acest capitol este prezentat contextul în care se realizează 
evaluarea; principalele documente de politici din domeniu, nevoile sociale și economice ale 
sectorului care motivează asistența, identificarea principalelor părți cointeresate sau a altor grupuri 
țintă; totodată este capitolul care descrie procesul de evaluare, cu prezentarea scopului și 
obiectivelor evaluării.  

 Capitolul 4: Metodologia – în acest capitol sunt prezentate abordările metodologice utilizate în 
procesul de evaluare. Totodată capitolul prezintă termenii cheie, întrebările de evaluare, criteriile de 
analiză, focus grupurile etc. În capitol sunt prezentate sursele datelor utilizate în proces de evaluare, 
mecanismul de colectare a datelor respective, informația privind modalitatea calculării indicatorilor, 
precum și sunt prezentate problemele și limitele abordărilor metodologice aplicate.  



   

 

13 

 Capitol 5: Descrierea Strate iei, Măsurilor de Intervenție și a Bu etului – în acest capitol sunt 
prezentați actorii implicați în procesul de evaluare, contextul instituțional, structura Strategiei, sunt 
descrise prioritățile și intervențiile. Totodată în acest capitol este prezentată Logica Intervenției și 
coerența intervențiilor din PA cu obiectivele specifice și generale, precum și cu nevoile identificate. 
Suplimentar în capitol dat este prezentată analiza bugetului planificat pentru implementarea SNDAR, 
precum și analiza debursărilor realizate pentru fiecare intervenție.  

 Capitolul 6: Răspunsuri la  ntrebările de evaluare – capitolul dat prezintă în primul rând răspunsurile 
la întrebările de evaluare așa cum ele au fost stipulate în Termenii de Referință. Totodată în capitol 
este prezentată analiza și dezbaterea făcută asupra indicatorilor de progres, analiza informațiilor 
cantitative și calitative colectate din sursele publice, precum și cele obținute în urma aplicării altor 
instrumente de cercetare precum chestionarea și intervievarea părților cointeresate.  

 Capitolul 7: Concluzii și Recomandări – în capitolul dat sunt prezentate concluziile și recomandările 
pentru ajustarea Strategiei.  

  



   

 

14 

3. Contextul Evaluării 
3.1 Înțelegerea termenilor de referință  

Scopul evaluării descris la capitolul 1.2. din Termenii de Referință este de a evalua relevanța SNARD și a 
intervențiilor, măsurilor și acțiunilor Strategiei și a aprecia progresul obținut în realizarea obiectivelor 
planificate. Totodată evaluarea prezintă o oportunitate pentru a modifica Strategia și Planul de Acțiuni 
pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor până în 2020. Evaluarea este și o șansă de a analiza în ce 
măsură intervențiile rămân a fi coerente comparativ cu perioada în care au fost elaborate și de a 
determina daca aceste intervenții sunt implementate într-o manieră echilibrată și eficientă. 

Procesul de evaluare se va solda inclusiv cu prezentarea recomandărilor și a cadrului îmbunătățit de 
monitorizare și evaluare cu privire la revizuirea SNARD și implementarea a celei de-a doua etape a 
programului. 

Obiectivele generale ale evaluării interimare sunt descrise la subcapitolul 3.1 al Termenilor de Referință 
și sunt următoarele: 

 Evaluarea progresului programului sub aspectul obiectivelor acestuia cu referire la rezultate și 
după caz, a indicatorilor de performanță; 

 Evaluarea eficacității și eficienței implementării strategiei și aprecierea modului în care au fost 
alocate resursele; 

 Sporirea calității planului de acțiuni și a implementării acesteia; 
 Examinarea propunerilor de modificare substanțială a strategiei; 
 Pregătirea pentru evaluarea ex post. 

Obiectivele specifice ale evaluării interimare sunt descrise la subcapitolul 3.2 al Termenilor de Referință 

și sunt următoarele: 

 Evaluarea coerenței dintre obiective SNARD și țintele ENPARD; 
 Aprecierea măsurii în care Planul de Acțiuni contribuie la atingerea obiectivelor setate în 

strategie; 
 Examinarea nivelului de utilizare a resurselor, a eficacității și a eficienței SNARD, a impactului 

socio-economic al strategiei și a impactului acesteia asupra priorităților ENPARD; 
 Identificarea factorilor care au contribuit la succesul sau eșecul implementării SNARD, inclusiv din 

punct de vedere al sustenabilității, și a bunelor practici; 
 Analiza scopurilor Strategiei și elaborarea concluziilor cu privire la sectorul agricol și dezvoltarea 

rurală în Republica Moldova 
 Elaborarea concluziilor și recomandărilor în baza analizei efectuate; prezentarea de acțiuni 

concrete pentru a îmbunătăți calitatea programului și a implementării acestuia; 
 Examinarea măsurii în care prioritățile orizontale - oportunități egale pentru bărbați și femei; 

protecția mediului – au fost integrate în formele de suport; 
 Evaluarea cadrului de monitorizare (din punct de vedere al organizării, regularității și calității 

informației oferite; 
 Evaluarea sustenabilității surselor de date și a indicatorilor existenți; 
 Recomandarea bunelor practici cu privire la evaluările în desfășurare și ex post; și incorporarea 

lecțiilor învățate în procesul de implementare al SNARD; 
 Examinarea întrebărilor de evaluare 
 
.  
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3.2 Evaluări anterioare 
În cadrul procesului de evaluare, echipa de experți a mapat la etapa inițială existența Rapoartelor ce 
reflectă atât progresul implementării Strategiei dar și cele ce reflectă implementarea intervențiilor.  

Tabel 1. Sumarul evaluărilor activitității Ministerului Agriculturii și a SNARD 2014-2017 

Nr. Denumirea documentului Evaluator Perioada 

1. Raportul Auditorului, Follow-up privind evaluarea gradului de 
implementare a cerințelor și recomandărilor de audit dispuse potrivit 
Hotărârii CC nr. 55 din 08.12.2014 „Cu privire la Raportului auditului 
conformității procesului de subvenționare a agriculturii în anul 2013” 

Curtea de 
Conturi 

2013 

2. Raport privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare 
agricolă și rurală pentru anii 2014-2020 

MAIA 2014-
2015 

3. Raportul de Activitate al Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare  

MAIA 2015 

4. Raport privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare 
agricolă și rurală pentru anii 2014-2020 

MAIA 2016 

5. Raportul de Activitate al Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare  

MAIA 2016 

Sursa: MADRM 

Disponibilitatea rapoartelor se limitează la Rapoartele de Progres, dar și a celor de Evaluare realizate 
anual pe măsura implementării intervențiilor și nu a fost fundamentată pe o analiză ex ante. 

Informația inclusă în aceste Rapoarte in cea mai mare a fost procesată la etapa analizei documentelor și 
se regăsește în maparea progresului realizării intervențiilor și a analizei bugetare. 

3.3 Contextul Evaluării  
Abordarea metodologică a ținut cont de cele patru procese cheie în cadrul demersului de evaluare : 
Structurare, Observare, Analiză și Evaluare având ca finalitate elaborarea unui Raport Final de Evaluare 
(28 Februarie) 

Procesele respective au fost aplicate gradual în procesul evaluării astfel încât la etapa de structurare a 
fost clarificat contextul elaborării și implementării Strategiei, precum și formularea unei abordări asupra 
întrebărilor de evaluare. 

Din perspectivă metodologică, pașii parcurși au avut în vedere examinarea contextului strategiei, 
problemele principale diagnosticate (nevoi sau provocări), de ce au fost alese anumite opțiuni strategice 
și nu altele, examinarea modului în care analiza nevoilor este structurată de o manieră logică, în strânsă 
legătură cu obiectivele generale, a modului în care alegerea obiectivelor generale, a celor specifice și a 
acțiunilor reflectă nevoile identificate și verificarea existenței unei sinergii între obiectivele generale, 
obiectivele specifice și acțiuni.  

Problemele identificate în cadrul analizei incluse în SNDAR sunt structurate în șapte secțiuni, după cum 
urmează: 

 Agricultura în economia națională (macroperspectiva) 
 Comerțul cu produse agroalimentare 
 Analiza sectorului agroalimentar pe grupe de produse 
 Industria alimentară din Republica Moldova 
 Analiza mediului sectorial agroalimentar și a resurselor naturale 
 Analiza aspectelor privind dezvoltarea mediului rural 
 Analiza politicilor pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural în Republica Moldova și UE 
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Exercițiul de elaborare a logicii intervenției relevă dificultatea în a face corespondența clară dintre felul în 
care sunt structurate problemele și cele 3 obiective generale ale Strategiei, care privesc competitivitatea 
agriculturii, gestionarea durabilă a resurselor naturale și îmbunătățirea nivelului de trai din mediul rural. 

În cadrul acestei analize a problemelor, unele dintre ele sunt expuse în repetate rânduri, la diferite 
secțiuni ale prezentării situației actuale, iar încadrarea lor nu este foarte precisă. Spre 
exemplu ”ponderea limitată a investițiilor în agricultură și accesul greu la capital”, ”dependența de 
inputuri importante”, ”accesul redus la servicii de irigare”, ”fragmentarea excesivă și apariția unor loturi 
mici de teren” precum și ”nevoia de adaptare la schimbările climatice” se repetă sub diferite formulări.  
Există de asemenea dezechilibre clare între modul în care problemele sunt dezvoltate și analizate și 
modul în care sunt detaliate ulterior în zona de obiective și acțiuni. 

Tot la această etapă, a fost analizat cadrul de monitorizare și evaluare al Strategiei, constatându-se că cea 
mai mare parte a indicatorilor se referă la adoptarea altor strategii sectoriale, a unor politici publice sau a 
unor legi, a căror realizare nu poate spune destul despre atingerea sau nu a rezultatelor scontate. 

Ca urmare a constatărilor preliminare asupra logicii intervenției, au fost ulterior ajustate și instrumentele 
de evaluare ce permit să investigheze modalitatea în care s-a făcut corelarea dintre nevoile identificate, 
obiectivele setate și intervențiile programate. 

Ulterior procesul de evaluare s-a focusat asupra observării, pornindu-se de la informațiile obținute prin 
indicatorii de monitorizare, dar și prin colectarea informațiilor primare și secundare de tip calitativ și 
cantitativ. Instrumentele de tip calitativ au inclus interviuri, un chestionar dar și focus grupuri. 
Instrumentele de tip cantitativ s-au bazat pe analiza de date statistice colectate din date publice precum 
în urma adresărilor către MDARM. 

Una dintre provocările la această etapă a ținut de identificarea surselor relevante, aplicarea 
instrumentelor cât şi de colectarea propriu zisă a datelor, în principal a datelor de rezultat şi, unde acest 
lucru a fost posibil, a datelor de impact. Etapa ulterioară care a fost parțial acoperită în cadrul Raportului 
preliminar de evaluare și detaliată în cadrul acestui Raport se focusează pe analiză și implică procesarea 
și sintetizarea tuturor informațiilor disponibile care contribuie la evaluarea impactului intervențiilor în 
raport cu obiectivele SNDAR.  

Astfel la etapa de evaluare sau apreciere sunt dezvoltate răspunsuri la întrebările de evaluare holistice și 
specifice, trasarea concluziilor și a recomandărilor inclusiv a celor ce implică modificările ce ar trebui 
aplicate Strategiei. Aceste concluzii însă urmează să fie incluse în Raportul Final de Evaluare și nu sunt 
acoperite decât parțial în cadrul acestui Raport.  

Întrucât evaluarea dată este una formativă ea are ca prim scop generarea unor concluzii și recomandări 
care să eficientizeze procesul de implementare în perioada ulterioară dar și să sporească 
responsabilitatea și transparența în procesul de implementare a SNDAR 

Aria de acoperire a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală este la momentul actual limitată 
doar de municipiile Chișinău și Bălți. Evaluarea dată a analizat aplicabilitatea abordării actuale dar și a 
altor alternative posibile care ar oferi o delimitare mai clară a zonelor vizate.  

În acest demers, echipa de evaluare a pornit de la definirile convenționale aplicate internațional pentru a 
delimita Zonele Urbane de cele Rurale, pentru a valida aplicabilitatea acestora asupra structurii teritorial- 
administrative a Republicii Moldova.   

Conform criteriilor OECD, unitățile administrativ locale cu o densitate a populației mai mică de 150 de 
locuitori pe km² se clasifică ca fiind rurale, iar o unitate administrativ locală cu o populație mai mare de 
50000 de locuitori poate fi considerată ca fiind urbană. Luând în considerație diversitatea zonei asupra 
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cărei se răsfrânge acest criteriu dar și a diversității unităților administrative din regiunea OECD, au fost 
adăugate două elemente suplimentare3: 

1. Satele cu o densitate mare a populație pot fi clasate ca zone urbane, în pofida faptului ca au o 
populație totală relativ mică.  

2. Orașele cu o densitate scăzută a populației pot fi considerate ca fiind zone rurale. 
Clasificatorul UE propune o abordare relativ simplă, unde pentru a delimita zonele urbane (la nivelul 
NUTS 3) ar trebui sa aplicăm4:   

1. Un prag minim al densității populației (300 locuitori pe km²) 
2. Un prag minim al dimensiunii (5000 de locuitori)  

În același timp Legislația națională a Republicii Moldova nu oferă o definiție explicită care să delimiteze 
concret zona rurală din țară de cea urbană, totuși Legea nr. 764 din 27.12.2011 privind organizarea 
administrativ-teritorială a Republicii Moldova ne oferă anumite criterii particulare unde5: 

 Satul este o unitate administrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin teritoriu, 
condiții geografice, relații economice, social-culturale, tradiții și obiceiuri, în care majoritatea forței 
de muncă se află concentrată în agricultură, silvicultură, pescuit, oferind un mod specific și viabil de 
viață locuitorilor săi, și care, prin politicile de modernizare, își va păstra și în perspectivă specificul 
rural. 

 Municipiul - o localitate de tip urban cu un rol deosebit în viaţa economică, social-culturală, 
ştiinţifică, politică şi administrativă a ţării, cu importante structuri industriale, comerciale şi instituții 
din domeniul învățământului, ocrotirii sănătăţii şi culturii. 

 Orașul- o unitate administrativ-teritorială în care majoritatea resurselor de muncă este ocupată în 
activități neagricole cu un nivel diversificat de dotare și echipare, exercitând o influență 
socioeconomică semnificativă asupra zonei înconjurătoare. 

O primă analiză a datelor statistice prin aplicarea criteriilor asupra densității sau populației concentrate 
pe medii scoate în evidență de fapt raționamentul conform căruia Strategia tratează restul teritoriului 
Republicii (în afară de Chișinău și Bălți) drept zonă rurală. 

  Populatie 
2016 (mii loc) 

Populatie 
2017 (mii loc) 

Suprafata 

km² 

Densitatea 
2016 loc/km² 

Densitatea 
2017 loc/km² 

Chisinau 814,1 820,5 571,64 1424,15 1435,34 

Balti 150,7 151,2 78,01 1931,8 1938,21 

Cahul 124,6 124,5 1545,28 80,63 80,57 

Hincesti 120,2 119,7 1475,13 81,48 81,15 

Ialoveni 101,3 101,5 783,49 129,29 129,55 

Orhei 125,0 124,8 1228,31 101,77 101,6 

Ungheni 117,3 117,1 1082,62 108,35 108,16 

Sursa: BNS 

Evaluarea dată nu consideră oportună aplicarea unor criterii de delimitare mai restrictive în contextul 
implementării intervențiilor SNDAR în contextul actualei structuri administrativ-teritoriale.   

                                                           

 

 
3 Lewis Dijkstra and Hugo Poelman., 2014. “A Harmonised definition of cities and rural areas: the new degree of urbanization” 
4 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Urban-rural_typology 
5 http://lex.justice.md/md/312874/ 
6  http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=103&  

 

Tabel 2. Densitatea Populației în orașele din țară cu cel mai mare număr al populației6 

http://lex.justice.md/md/312874/
http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=103&
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4. Metodologie 

4.1 Instrumentele de evaluare și metodele de cercetare utilizate 
Metodologia evaluării are la bază prevederile Termenilor de Referință pentru Evaluarea Intermediară a  
SNDAR racordate la normele Ghidului EVALSED 7  și armonizate cu recomandările Ghidului metodologic 
pentru evaluarea intermediară şi ex-post a politicilor publice.8 

Metodologia de evaluare a fost descrisă în cadrul Raportului de Începere (Noiembrie 2017) care a fost 
distribuită în cadrul Grupului de Lucru. Feedback ul colectat a fost integrat în raportul ulterior. Raportul 
de Începere a avut ca scop delimitarea metodologică a procesului de evaluare și facilitarea unei înțelegeri 
comune a modului de abordare a activităților proiectului de către echipa de proiect. 

În același timp procesul de evaluare a fost implementat într-un mod participativ, incluzând toți actorii 
implicați atât pentru a contribui la consolidarea capacităților și a formării memoriei instituționale asupra 
procesului de evaluare, dar și pentru a spori conștientizarea rezultatelor evaluării şi pentru a genera 
procesele, instrumentele şi experiențele care ar putea contribui la îmbunătățirea implementării 
ulterioare a Strategiei.  

Abordarea metodologică a ținut cont de cele patru procese cheie în cadrul demersului de evaluare: 
Structurare, Observare, Analiză și Evaluare. Descrierea detaliată a logicii intervenției, progresul pe 
intervențiile Strategiei, instrumentele de evaluare și graficul aplicării acestora a fost incluse în cadrul  
Raportului Draft de Evaluarea asupra constatărilor preliminare (Decembrie 2017).  

Instrumentele de evaluare au fost concepute și aplicate stratificat în dependentă de utilitatea și prin 
asigurarea triangulării datelor colectate, fiecare întrebare de evaluare urmând a fi cercetată prin prisma 
câtorva instrumente selectate pornind de la relevanța lor.  

În același timp, instrumentele de evaluare au fost ajustate ținând cont de caracterul formativ al Evaluării, 
care ar trebui să genereze o perspectivă de ameliorare a implementării ulterioare. 

Principalele instrumente de evaluare destinate să asiste în structurarea evaluării, obținerea şi analiza 
datelor, precum şi în efectuarea unor constatări sunt următoarele:  

 Revizuirea documentelor 

A fost elaborată o bază de date cu documente, care să cuprindă documentele de implementare şi 
documentele de evaluare relevante în contextul acestui proiect. Analiza a ajutat la construirea unei baze 
pentru evaluarea Strategiei și formularea ipotezelor de lucru.  
Lista detaliată a documentelor analizate a fost inclusă în Raportul Intermediar de evaluare.  

 Analiza indicatorilor 

Pentru a echilibra structura calitativă și cantitativă a evaluării, atât ipotezele și constatările au fost supuse 
unei analize paralele cu cea a indicatorilor.  

In grila inițială de evaluare a indicatorilor au fost incluși indicatorii setați în cadrul Strategiei (Rezultate 
scontate și indicatori de progres ai Strategiei, Anexa 13) care ulterior au fost completați cu indicatorii 
primari și derivați care au fost propuși de echipa de evaluare. În grila analizată, în scopul evaluării 
progresului intervențiilor din planul de acțiuni, la etapa intermediară au fost incluși un set de indicatori 

                                                           

 

 
7

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-documents/2013/evalsed-
the-resource-for-the-evaluation-of-socio-economic-development-evaluation-guide 
8
 http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ghid_expost_final_pdf.pdf 
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de produs care au fost solicitați instituțiilor implementatoare. Setul de indicatori colectați a fost atașat 
Raportului preliminar și solicitat printr-un demers oficial. 

În același timp, echipa de evaluare s-a axat pe analiza indicatorilor macroeconomici care vor ajuta la 
trasarea unei perspective asupra contribuției intervențiilor Strategiilor atât la nivel de sector dar și la 
nivel macro. 

Întrucât o serie întreagă a constatărilor sunt direct conectate de analiza indicatorilor, concluziile finale 
urmează să fie formulate doar în urma definitivării și validării datelor de către MDARM. 

 Interviuri 
În cadrul procesului de evaluare au fost efectuare 10 interviuri ce au fost focusate atât pe conturarea 
răspunsului la întrebările specifice de evaluare dar și pe trasarea unei percepții generale asupra 
rezultatelor implementării intervențiilor Strategiei. Interviurile aplicate au fost de tip semi structurat, 
conținând atât întrebări deschise dar și întrebări închise. Scopul interviurilor a fost validarea logicii 
intervenției și a ipotezelor de lucru. Structura chestionarului a fost inclusă în cadrul Raportului 
intermediar de evaluare și a fost agreat cu Beneficiarul. Interviurile au fost desfășurate în perioada 9- 15 
Ianuarie. Durata interviurilor a fost de circa 1,5 ore, iar sumarul interviurilor este inclus în matricea de 
analiză. O listă a persoanelor intervievate poate fi inclusă în anexe.  

Natura acestui instrument de evaluare este calitativă întrucât persoanele respondente reprezintă 
instituția cu care se identifică, iar opiniile acestora sunt transpuse prin prisma dată. Opiniile și 
constatările extrase în urma interviurilor sunt analizate în paralel cu celelalte instrumente de evaluare 
pentru a asigura acurateța acestora.  

 Focus Group-uri 

Cele 3 Focus Grupuri au fost desfășurate pe data de 24 Ianuarie, în cadrul MADRM. Focus grupurile au 
fost structurate după obiectivele generale ale SNDAR. Metodologia de selectare a participanților s-a 
focusat pe reprezentarea echilibrata a tuturor factorilor de decizie. Agenda, lista participanților și ghidul 
întrebărilor va fi inclus în anexe.  

Discuțiile au fost moderate și organizate după principiul Chatham House oferind autonomie de opinie 
participanților la focus grup.  

Fedbackul colectat a fost inclus în transcripturi fiind procesat și inclus în analiza comparativă a 
instrumentelor de evaluare. 

 Aplicarea chestionarului  

Dacă celelalte instrumente de evaluare în cea mai mare parte au presupus interacțiunea cu grupul de 
lucru și instituțiile implementatoare, chestionarul dat a fost unul pur calitativ și nu a avut ca scop 
reprezentativitatea statistica. Totuși pentru a asigura validitatea și acuratețea datelor acesta a fost aplicat 
pe un eșantion de 100 de persoane, care în mare parte sunt beneficiari ai intervențiilor strategiei.  

Chestionarul a fost distribuit atât în versiunea scrisă cât și online. În cea mai mare parte chestionarul a 
fost distribuit prin intermediul structurilor asociative de producători. 

Structura chestionarului a fost inclusă în Raportul intermediar și supusă aprobării beneficiarului.  

Scopul acestui chestionar a fost colectarea feedback ului la nivel de percepții asupra naturii intervențiilor 
Strategiei. Analiza agregată a chestionarului este inclusă în anexe. Constatările extrase sunt integrate în 
elementele de analiză a întrebărilor de evaluare.  

 Vizite  n teren  
În perioada 26-28 Februarie au fost efectuate câteva vizite în teren. Scopul acestora a fost analiza unor 
studii de caz pe unul dintre sectoarele cheie cu scopul de a valida unele ipoteze de evaluare. Rezultatele 
vizitelor în teritoriu precum și constatările sunt prezente în Anexa nr. 2 

 Realizarea hărților în contextul de evaluarii date nu a fost posibil din motivul lipsei datelor 
dezagregate în profil teritorial.  
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4.2 Întrebările de evaluare  
Structura demersului de evaluare are la bază categoriile trasate de întrebările de evaluare incluse în 
Termenii de Referință focusându-se atât asupra viziunii holistice a strategiei dar și asupra delimitărilor 
stabilite de obiectivele specifice.  

În același timp, întrebările abordează 4 dimensiuni cheie ale acțiunilor preconizate sau implementate în 
baza Strategiei: Relevanță, Eficacitate, Eficiență și Sustenabilitate. 

Întrebările Holistice abordate în cadrul Raportului: 

 În ce măsura programul a contribuit la realizarea priorităților ENPARD? 
 Sunt prioritățile stabilite în program în continuare adecvate și coerente? 
 Au fost prioritățile orizontale – șanse egale pentru femei și bărbați și protejarea mediului 

integrate corespunzător în formele de suport? 
 A fost programul implementat într-un mod eficient și eficace și cu o distribuție optimă a 

resurselor? 
 Este modul în care sunt cuantificate obiectivele programului potrivit pentru a facilita 

monitorizarea și evaluarea programului? 
 Este forma generală de suport o modalitate potrivită pentru rezolvarea problemelor în sectorul 

agricol și rural? 
 În ce măsură instrumentele de implementare și monitorizare a programului sunt adecvate din 

punct de vedere al organizării, regularității și calității informației oferite. Adecvarea procedurilor 
și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor urmează a fi și ea evaluată? 

Perspectivă holistică oferită în urma aplicării instrumentelor de evaluare vine să ofere o viziune de 
ansamblu asupra implementării strategiei, a realizărilor, impactului și a rezultatelor obținute.  

Întrebările Specifice aferente Obiectivelor Generale a Strategiei: 

O.G.1 

 În ce măsura programul a crescut competitivitatea sectorului agricol prin modernizare și 
restructurare? 

 În ce măsură a fost eficient programului și în ce mod au fost distribuite resursele? 
 Este modul în care sunt cuantificate obiectivele programului potrivit pentru a facilita 

monitorizarea și evaluarea programului? 
 În ce măsură există progrese în realizarea obiectivelor și în ce măsură aceste obiective sunt 

realizabile? 
O.G.2 

 În ce măsura programul a asigurat gestionarea durabilă a resurselor în agricultură? 
 În ce măsură a fost eficient programul și în ce mod au fost distribuite resursele? 
 Este modul în care sunt cuantificate obiectivele programului potrivit pentru a facilita 

monitorizarea și evaluarea programului? 
 În ce măsură există progrese în realizarea obiectivelor și în ce măsură aceste obiective sunt 

realizabile?  
O.G.3 

 În ce măsura programul a crescut calitatea standardelor de viață și lucru în zonele rurale? 
 În ce măsură a fost eficient programul și în ce mod au fost distribuite resursele? 
 Este modul în care sunt cuantificate obiectivele programului potrivit pentru a facilita 

monitorizarea și evaluarea programului? 
 În ce măsură există progrese în realizarea obiectivelor și în ce măsură aceste obiective sunt 

realizabile?  

Perspectivă reflectată prin prisma întrebărilor specifice de evaluare se axează pe aparenta dimensiunilor 
de evaluare la nivel de priorități identificate în Strategie și contribuția adusă de intervențiile 
implementate pe segmentele respective. 
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Tot în setul de întrebări de evaluare au fost incluse și alte aspecte incluse în ToR dar care nu se regăsesc 
nici în categoria celor holistice sau specifice.  

4.3 Indicatorii cantitativi și calitativi 
Întrucât unul dintre obiectivele majore ale acestui proces de evaluare constă în creșterea calității și 
eficienței activităților de planificare strategică, acestea fiind determinate de o analiză cuprinzătoare a 
indicatorilor de natură economică, socială și a celor financiari, cuprinși în strategie, precum și 
perfecționarea continuă a capacității factorilor implicați și interesați în elaborarea și implementarea 
strategiei abordate, pentru a asigura un nivel înalt de performanțe de dezvoltare economică și socială a 
domeniului agricol și a mediului rural din republică. 

În cazul multiplelor prevederi din planul de acțiuni parametrii necesari pentru a determina gradul și 
eficiența implementării prevederilor strategiei nu pot fi măsurați direct, au fost propuse tehnici și 
procedee de evaluare fundamentate axate pe următoarelor principii: 

 Principiul complexității.  
 Principiul combinării analizei cantitative cu cea calitativă. 
 Principiul evaluării expert.  
 Principiul dezvoltării continue a sistemului de evaluare.  

Pe rol de criterii principale în evaluarea progreselor implementării SNDAR sunt propuse următoarele 
elemente: 

 Dinamica agregatelor economice (agricole) și sociale (mediul rural) pentru perioada pentru care 
sunt disponibile date statistice (2013-2016), abordate comparativ cu alte sectoare de activitate 
economică din republică și cu mediul urban (țintă) pentru indicatorii sociali; 

 Modificarea nivelului dezvoltării agricole și rurale în comparație cu alte state cu condiții 
aproximativ similare de evoluție; 

 Gradul de realizare a obiectivelor (acțiunilor) pentru perioada de referință, vizată în SNDAR 
2014-2020, în corespundere cu țintele fixate în strategie; 

 Gradul de implementare a activităților planificate; 
 Asigurarea suportului normativ, legal, organizațional și financiar pentru implementarea 

obiectivelor strategice. 

Printre criteriile emise anterior merită o atenție specială criteriul de realizabilitate și cel de fezabilitate a 
activităților țintă, deoarece acestea reflectă direct gradul și eficiența/eficacitatea implementării SNDAR. 
Pe parcursul procesului de evaluare se pune accentul pe măsura în care aceste criterii sunt sau nu 
asigurate. La fel, în scopul evaluării progreselor în implementarea strategiei, au fost aplicate sisteme de 
indicatori, fundamentate de un sistem echilibrat de obiective strategice. Fără o argumentare a sistemului 
de indicatori pus în concordanță cu scopurile și obiectivele strategice, orice set de indicatori se va 
transforma într-un instrument inutil, puțin adecvat (sau deloc) pentru fundamentarea deciziilor și a 
strategiei în general, la fel și pentru procesul de monitorizare și evaluare a implementării acesteia. 

În prima fază a procesului de evaluare a SNDAR (2016-2020) activitățile au fost orientate spre definirea 
unor seturi de indicatori, în funcție de care să se judece despre gradul de relevanță și nivelul de realizare 
a obiectivelor. În acest scop se presupune a fi estimate anumite elemente de progres, cum sunt 
eficacitatea procesului de dezvoltare a agriculturii și a mediului rural, eficiența, impactul și durabilitatea 
implementării strategiei SNDAR. Prin această manieră s-a încercat o analiză a funcționalității 
/disfuncționalității dintre acțiunile prevăzute în scopul realizării obiectivelor specifice, rezultatele 
scontate și indicatorii de progres emiși pentru urmărirea nivelului de realizare a acțiunilor. 

4.4 Limitări metodologice 
La etapa trasării abordării metodoligice a procesului de evaluare au fost include următoarele supoziții și 
riscuri care au fost completate cu limitările apărute în procesul de evaluare. 
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Supoziţii  

 Există toate condiţiile pentru buna realizare a evaluării.  
 Datele din monitorizare sunt uşor accesibile şi informaţiile necesare evaluărilor sunt 

prezentate în timp util. 
 Echipa de evaluatori este stabilă. 
 Evaluatorii sunt independenţi. 
 Există o bună acceptare a evaluării în rândul autorităţilor de management, ca parte 

integrală a ciclului de program.  
 Autorităţile de management sunt de acord să ţină cont de recomandările făcute de 

către echipele de evaluatori în scopul îmbunătăţirii managementului programelor.  

 
☑ 

☐ 

 

☑ 

☑ 

☑ 

☑ 
 

Riscuri 

 Pot exista deficienţe ale calităţii rapoartelor de monitorizare şi a datelor de 
monitorizare. 
 Există posibilitatea ca accesul la alte informaţii necesare evaluărilor să fie dificilă.  

 

 

☑ 

 

☑ 
 

Limitări ale evaluării  

 Absența unui sistem de indicatori de bază cuantificaţi în cadrul SNDAR care împiedică 
compararea cu datele de monitorizare a respectivilor indicatori.  
 Lipsa unor date statistice necesare pentru evaluarea rezultatelor măsurilor  
 Numărul insuficient de instrumente de monitorizare a intervențiilor  
 Lipsa unor date privind evoluţia indicatorilor în funcţie de plăţile anuale realizate.  
 Perioada disponibilă pentru realizarea evaluării intermediare a fost inferioară 
perioadei recomandate pentru optima realizarea a tuturor activităţilor de evaluare.  

 

 

☑ 

☑ 

☑ 

☑ 

☑ 
 

  

Tabelul 3. Riscuri și supoziții 
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5. Descrierea Strategiei, Logica Intervenției și a Bugetului  

5.1 Cadrul de implementare și instituțional  
Cadrul Instituțional al Strategiei Naționale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 este 
trasată clar în contextul capitolului 2.3 al Strategiei și este aprobat prin HG. 409 din 04.06.20149. Astfel, 
Strategia definește actorii principali vizați de implementarea politicilor de dezvoltare agricolă și rurală, 
punând realizarea și promovarea, dar și monitorizarea acesteia în mandatul Ministerului Agriculturii şi 
Industriei Alimentare – în prezent Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 
Implementarea propriu zisă a intervențiilor (acțiunilor) aferente Strategiei sunt în cea mai mare măsură 
transferate instituțiilor subordonate (AIPA, ANSA, CIA, ONVV ș.a.) care la rândul său le pliază prin cadrul 
unor reglementări interne în activitatea sa. Totuși Planul de Acțiuni al Strategiei de cele mai multe ori 
face trimitere la Minister în ceea ce privește asumarea responsabilității asupra implementării activităților 
respective. Pe lângă structurile direct subordonate, unele dintre activitățile incluse în Strategie, datorită 
caracterului transversal sau complexității problemei abordate sunt incluse sub responsabilitatea comună 
a mai multor instituții (Ministerul Economiei și Infrastructurii, ODIMM, Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării sau alte instituții relevante). Totuși analiza detaliată a documentelor prin care aceste activități 
sunt preluate (alte Strategie Naționale și alte documente de programare) reflectă un grad destul de înalt 
de corespondență și interdependență, întrucât exercițiul de implementare a politicii de dezvoltare a 
sectorului agricol și al dezvoltării rurale (și nu numai) cu desăvârșire implică un șir de instituții conexe, 
doar că de cele mai multe ori aceasta nu își regăsește aplicabilitate directă în intervențiile acestora.  

În același timp, structura actuală a MADRM reprezintă pe de o parte o oportunitate în sincronizarea 
eforturilor în programarea și implementarea politicilor, dar pe de altă parte reprezintă și o provocare 
relativ mare la nivel de disponibilitate a personalului precum și a existenței memoriei instituționale 
adecvate ca să asigure implementarea politicii date.  

Pe de alta parte, implementarea acțiunilor Strategiei a fost supusă unui proces complex de consultare și 
programare, incluzând efortul instituțiilor implementatoare dar și a proiectelor de asistență tehnică 
menite să sprijine sectorul dat. Astfel cea mai mare parte a măsurile din planul de acțiuni sunt transpuse 
în măsurile implementate de AIPA prin intermediul Regulamentului de Subvenționare sau prin activitățile 
implementate de ANSA/ONVV, și doar un număr limitat al activităților sunt atribuite altor instituții vizate.  

Dacă e să ne uităm la verticalitatea cadrului instituțional putem constata că politica agricolă și de 
dezvoltare rurală practic are pârghii de intervenție directe până la nivelul instituțiilor subordonate 
Ministerului și doar în cazuri relativ restrânse are pârghii de intervenție directe teritoriale (Strategii ale 
sub sectorului, Strategii regionale/sau ale raioanelor, Programul LEADER). Pe de altă parte, structura 
administrativ instituțională include la nivelul raioanelor Direcții Agricole/Alimentare care au mandatul de 
implementare a politicii agricole în regiuni. Totuși analiza documentelor de planificare strategică 
regională reflectă o slabă corespondență la acest nivel, iar acest exercițiu de programare nu este transpus 
la nivel local (în Strategiile Locale de Dezvoltare Socio Economică). 

Totuși, structurile cu caracter asociativ (atât la nivel local/regional și național) au pârghii directe de 
interacțiune și implicare în implementarea politicii agricole și de dezvoltare rurală care ar putea fi 
valorificate. 

Având în vedere caracterul teritorial al politicii agricole și de dezvoltare rurală dar și aria de acoperire a 
acestei Strategii, evaluarea recomandă în exercițiul ulterior de programare atât elaborarea participativă a 
Planului de acțiuni și asigurarea unei cooperări intense la nivel de instituții, dar și asigurarea transpunerii 
politicii date în documentele de programare regionale/raionale. 

                                                           

 

 
9 http://lex.justice.md/md/353310/ 
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Sursa: SNDAR, 2.5 Cadrul Instituțional 

 

5.2 Sinergia SNDAR cu alte documente de politici  
Elaborarea și implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2014-2020 (SNARD) a 
fost realizată în contextul unui sistem de politici și intervenții ce țin direct sau indirect de sectorul 
agriculturii și dezvoltării rurale. Domeniul este prezent în alte strategii și planuri de acțiuni, atât la nivelul 
obiectivelor cât și a măsurilor concrete, însă la diferite nivele de coerență. În secțiunea ce urmează sunt 
descrise pe scurt ariile de intersecție între SNARD și principalele documente de politici în vigoare.  

Pentru fiecare din strategiile și planurile de acțiuni respective, s-a analizat gradul de coerență între 
măsurile preconizate în acestea și SNDAR pe două dimensiuni:  

1) Acțiunile care prevăd MADRM în calitate de autoritate responsabilă, și 
2) Alte acțiuni relevante, care au drept instituții implementatoare alte structuri  

 

Calificativul ”înalt” presupune o coordonare perfectă între acțiunile din PA analizate și cel al 
SNDAR, ”mediu” – o coordonare parțială, unde deseori gradul de complexitate ale măsurilor este diferit 
însă țin de atingerea unori obiective similare, sau ”scăzut” – unde acțiunile sunt relevante însă ne-

Figura 1 Cadrul Instituțional SNDAR 
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coordonate. În Tabelul 4 sunt sumarizate nivelele de coordonare între planurile de acțiuni, unde Rata de 
coerență (coloana 4) reprezintă proporția acțiunilor în responsabilitatea MADRM din alte planuri de 
acțiuni sectoriale care se regăsesc și în PA al SNDAR cu un nivel înalt de coerență. Coloana (5) 
sumarizează numărul altor acțiuni relevante pentru sector, care indică alte instituții responsabile.  

Astfel, din 39 acțiuni în autoritatea MDARM, doar ~30% (12/39 acțiuni) au fost identificate în PA SNDAR. 
Alte acțiuni (implementate de alte instituții) au o rată generală de coerență de 50% (11/22 acțiuni). O 
imagine de ansamblu asupra sinergiei  acțiunilor este ilustrată în Anexe. 

Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2020”10 

La doi ani după adoptarea Strategei Naționale de Dezvoltare ”Moldova 2020”, în 2014, a fost inclus 
capitolul ”Agricultură și dezvoltare rurală: competitivitatea produselor agroalimentare și dezvoltarea 
rurală durabilă”. Obiectivul strategic indicat în titlu urmărește să fie atins prin realizarea a trei scopuri de 
bază: 

1. Creșterea competitivității prin modernizarea și integrarea pieței;  
2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură;  
3. Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural. 
Capitolul ce ține de sectorul agricol și dezvoltare rurală din SND este în totalitate congruent cu strategia 
sectorială la nivelul obiectivelor generale, și partial congruentă la nivelul indicatorii propuși. Anume, 

                                                           

 

 
10

 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=345635  

Tabelul 3. Sumarizarea ratei de coerență între acțiunile prevăzute în PA SNDAR și PA ale altor strategii  

Autoritatea  
Implementatoare 
(1) 

Document de politici 
(2) 

Nr. acțiuni  n 
responsabilitat
ea MADRM 
(3) 

Rata de coerență 
 ntre (3) și PA al 
SNDAR 
(4) 

Acțiuni relevante pentru 
sector și rata de coerență 
cu PA SNDAR 
(5) 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor 

Strategia Națională de 
Dezvoltare Regională pentru 
anii 2016-2020 

 
0 

 
N/A 

 
3/4 (75%) 

Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 

Strategia de dezvoltare a 
sectorului  ntreprinderilor 
mici şi mijlocii pentru anii 
2012–2020 

 
11 

 
6  
(55%) 

 
0/6 (0%) 

Ministerul Mediului Strategia de Mediu pentru anii 
2014-2023 

 
12 

4  
(30%) 

 
1/3 (30%) 

Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării 

Strategia de dezvoltare a 
învăţămîntului 
vocaţional/tehnic pe anii 
2013–2020 

 
13 

1  
(7.6%) 

 
N/A 

Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 

Strategia naţională de 
atragere  
a investiţiilor şi promovare a 
exporturilor pentru anii 2016-
2020 

 
3 

 
1 
(33%) 

 
4/6 (67%) 

Ministerul Transporturilor 
și Infrastructurii 
Drumurilor 

Strategia de transport 
şi logistică pe anii 2013-2022 

 
0 

 
N/A 

 
2/2 (100%) 

Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării 

Strategia de dezvoltare a 
culturii  „Cultura 2020” 

 
0 

 
N/A 

 
1/1 (100%) 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=345635
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indicatorii de monitorizare determinați pentru sectorul agriculturii în SND ”Moldova 2020” sunt 
următorii: 

1. Creșterea valorii reale a producției agricole brute (PAB) cu 25% 
2. Creșterea cu 50% a suprafeței terenurilor irrigate 
3. Scăderea cu 50% a numărului persoanelor migrante din mediul rural 

Astfel, observăm o concordanță parțială pe indicatorul 2, care în SNDAR constă în Creșterea cu 70% a 
suprafeței terenurilor pentru care au fost aplicate practici de gestionare durabilă.   

Strategia de Dezvoltare a Sectorului IMM 2012-202011 

La nivel de priorități, Strategia de dezvoltare a sectorului IMM atestă sinergii cu SNARD pe următoarele 
patru dimensiuni: 

Prioritatea 2. Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare,  
Prioritatea 3. Dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competențelor și culturii antreprenoriale,  
Prioritatea 5: Facilitarea dezvoltării IMM-urilor în regiuni,  
Prioritatea 8: Dezvoltarea economiei verzi pentru întreprinderile mici și mijlocii. 
În același timp, Strategia subliniază importanța promovării proiectelor de tip parteneriat public-privat în 
vederea dezvoltării infrastructurii rurale.  

La nivelul obiectivelor specifice și măsurilor din PA al Strategiei IMM, observăm că din cele 11 măsuri 
unde MDARM este indicat în calitate de autoritate responsabilă de implementare (sau una din 
autoritățile responsabile), 6 sunt cu grad înalt de coerență, 2 – mediu, și 3 au un nivel scăzut. 

În același timp, Strategia de dezvoltare a sectorului IMM prevede 6 măsuri care țin de sectorul agricol și 
mediul rural, însă nu indică MDARM în calitate de instituție implicată.  

Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2016-2020 

Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2016-2020 (SNDR) afirmă că sectorul agricol în Republica 
Moldova este dependent în totalitate de importul de produse de uz fitosanitar și fertilizanți, semințe și 
combustibil, ceea ce impactează negativ competitivitatea produselor agroalimentare locale. Obiectivele 
setate își propun să creeze premise pentru ca fiecare regiune de dezvoltare să dispună de o specializare 
economică specifică, determinate de resursele proprii și cele atrase din exterior. 

Pot fi denotate sinergii între două obiective specifice din PA al SNDR și SNDAR: 

Obiectivul specific 1: Asigurarea accesului la servicii și utilități publice calitative – ce prevede măsuri de 
dezvoltare a infrastructurii de importanță regională și locală, cât și dezvoltarea principiilor de 
regionalizare a serviciilor publice în domeniile gestionării deşeurilor solide şi al alimentării cu apă și 
canalizării.  

Obiectivul specific 2: Asigurarea creșterii economice sustenabile în regiuni, în special Măsura 2: 
Consolidarea şi dezvoltarea economiei regionale, care presupune acțiuni orientate spre diversificarea 
structurii activității economice din regiuni, susținerea antreprenorilor în lansarea activităților economice 
în sectoarele producătoare, consolidarea infrastructurii de suport a afacerilor în fiecare regiune de 
dezvoltare.  

La nivel de măsuri concrete din PA, SNDR este coordonată cu SNDAR pe următoarele acțiuni: 
1.1.2. Acordarea sprijinului în dezvoltarea portofoliului de proiecte în cele 4 domenii: gestionarea 
deşeurilor solide, eficienţa energetică, drumurile regionale şi locale și alimentarea cu apă şi canalizarea. 

                                                           

 

 
11

 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=344806&lang=1  

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=344806&lang=1
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1.1.3. Implementarea portofoliului de proiecte prioritare de dezvoltare regională aprobate în 
Documentul unic de program în domeniile: gestionarea deşeurilor solide, eficienţa energetică, 
dezvoltarea regională şi locală, alimentarea cu apă şi canalizarea. 
2.2.2. Identificarea și dezvoltarea portofoliului de proiecte de susținere a activității economice în regiuni. 
2.3.2. Identificarea şi dezvoltarea portofoliului de proiecte în domeniul turismului (indirect) 
 

Strategia de mediu 2014-202312 

SNARD se intersectează cu Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 pe segmentul dezvoltării durabile și 
dezvoltării economice verzi în condițiile curente de schimbări climatice.  

Obiectivul specific 2: Integrarea principiilor de protecţie a mediului, de dezvoltare durabilă şi dezvoltare 
economică verde, de adaptare la schimbările climatice în toate sectoarele economiei nationale, urmărește 
implementarea măsurilor de reducere a riscurilor de degradare a mediului și asigurarea durabilității 
ecosistemelor rurale, majorarea cotei agriculturii ecologice, susținerea investițiilor în tehnologii și input-
uri ”prietenoase mediului” și rezistente schimbărilor condițiilor de climă, dimensiuni care corespund cu 
SNDAR. Strategia mai prevede crearea și realizarea unui cadru educațional și implementarea programelor 
de training pentru fermieri în domeniul ecologic pentru promovarea conceptului de agricultură durabilă.  

De asemenea, Strategia de mediu prevede activități de îmbunătăţire a calităţii solurilor şi reconstrucţie 
ecologică a terenurilor degradate, afectate de alunecări şi a fîşiilor de protecţie a terenurilor agricole în 
proporţie de 100%, ceea ce este în concordanță cu SNARD.  

Totodată, Strategia este coerentă cu SNDAR subliinind problema accesului redus al populaţiei (în special 
al celei din mediul rural) la surse sigure de apă şi sisteme de canalizare, ceea ce afectează capacitatea de 
dezvoltare economică.  

Totuși, la nivel de acțiuni planificate, gradul de coerență între cele două strategii poate fi considerat în 
mare parte scăzut spre mediu, cu doar 4 din cele 12 acțiuni ce indică MDARM în calitate de instituție 
responsabilă fiind evaluate cu un grad înalt de coerență. Totodată, doar acțiunea ce ține de dezvoltare a 
infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare, ce este pusă în responsabilitatea Ministerului Mediului 
și MDRC este bine coordonată cu SNDAR, alte două măsuri fiind relevante pentru sector (dezvoltarea 
economică verde, decontaminarea terenurilor contaminate cu pesticide) nefiind incluse în planul de 
acțiuni SNDAR.  

Strategia de Transport și Logistică 2013-202213 

Strategia de Transport și Logistică 2013-2022 este aliniată cu SNARD pe direcția de suport în 
îmbunătățirea calității drumurilor locale, importante pentru accesul producătorilor agricoli la zonele de 
producere și comercializare a producției agroalimentare.  Prin identificarea și implementarea proiectelor 
de reabilitare a drumurilor locale, Strategia își propune ca rezultat alocarea prioritară a resurselor 
disponibile celor mai fezabile proiecte pentru reparaţia drumurilor locale, și reducerea cheltuielilor 
utilizatorilor de drumuri la niveluri competitive. Strategia de Transport și Logistică nu pune în 
responsabilitatea MADRM niciuna din acțiunile preconizate în Planul de Acțiuni. Totuși, două măsuri pot 
fi clasificate ca fiind relevante pentru sector: 
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 http://lex.justice.md/UserFiles/File/2014/mo104-109md/anexa_1_301.doc  
13

 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=350111&lang=1  

http://lex.justice.md/UserFiles/File/2014/mo104-109md/anexa_1_301.doc
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=350111&lang=1
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Obiectiv specific Acțiune Autoritatea responsabilă Nivelul de 
coerență 

Reparaţia şi 
întreţinerea 
corespunzătoare 
a drumurilor 
locale 

Identificarea şi implementarea proiectelor de 
reparaţie a drumurilor locale 

Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilorîn 
parteneriat cu administraţia 
publică locală 

Înalt 

Menţinerea rezultatelor obţinute din 
reparaţia drumurilor locale prin întreţinerea 
acestora la nivelul corespunzător 

Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilorîn 
parteneriat cu administraţia 
publică locală 

Înalt 

 
Strategia de dezvoltare a învăţămîntului  vocaţional/tehnic 2013-202014 
Unul din obiectivele specifice pe care Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional tehnic pentru 
anii 2013-2020 și SNDAR sunt coordonate este restructurarea învăţămîntului vocaţional/tehnic pe două 
trepte – secundar şi postsecundar şi reconfigurarea reţelei de instituţii pînă în anul 2017. Ca rezultat, 
sunt create Centre de excelență pe domenii ale economiei naționale. Obiectivul de reformare a 
sistemului învățământului și măsurile de creare a centrelor de excelență în agricultură prevăzute de 
SNDAR, astfel, vin în concordanță cu direcția de reformă respectivă indicată în strategia VET.  

Au fost identificate 13 acțiuni în PA al strategiei VET 2020 care indică MDARM în calitate de autoritate 
responsabilă. Toate aceste măsuri țin de planificarea și implementarea restructurării sistemului de 
învățământ vocațional/tehnic și anume crearea centrelor de excelență. Nivelul de coerență a acestora 
însă nu este perfect (100% în condițiile în care toate acțiunile în cele două PA analizate se suprapun), 
considerînd că PA al Strategiei VET prezintă acțiunile pe această direcție la un nivel de detalii mult mai 
dezagregat pe etape de realizare.  

Strategia naţională de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-202015 
Investițiile locale joacă un rol important în creșterea nu doar a industriilor cu grad înalt de tehnologizare, 
dar și a celor mai puțin atractive pentru investitorii străini (inclusiv agricultura). Astfel, se prognozează că 
sectorul agricol va fi finanțat preponderent prin investiții locale sau cele ale partenerilor internaționali de 
dezvoltare. Totodată, există potential pentru investiții străine în servicii conexe pentru agricultură, cum ar 
fi logistică, depozitare, procesare primară și postrecoltare, consultanță și extensiune, etc. Privind din 
perspectiva industriilor de perspectivă, investiții străine directe pot fi atrase în domeniul vinicol, 
zootehnic și de procesare primară a producției agricole.  

Strategia de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor 2020 prevede acțiuni relevante pentru 
sectorul agricol și rural care indică MDARM drept autoritate responsabilă de implementarea acestora. Cu 
toate acestea, nivelul de coordonare între NARDS și aceasta este redus, doar măsura de dezvoltare a 
forței de muncă din companiile agricole orientate spre export fiind coerentă cu consolidarea capacităților 
de marketing, de exemplu, din PA SNARD. Acțiunile focusate pe atragerea asistenței financiare destinate 
investițiilor în infrastructura fizică specifică (ex. hale industriale), nu se regăsesc în SNDAR.  
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 http://lex.justice.md/md/346695/  
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 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364547  

Tabelul 4. Nivelul coerenței măsurilor relevante din PA al Strategiei de transport și logistică 2022 și a celor din 
SNDAR 
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Obiectiv general / Obiectiv 
specific 

Acțiune Nivelul de 
coerență 

Îmbunătăţirea sistemului de 
dezvoltare a forţei de muncă 
pentru sectoarele prioritare 
orientate spre export / 

Modernizarea legislaţiei muncii şi 
a legislaţiei privind imigrarea de 
muncă 

39. Integrarea măsurilor de dezvoltare a forţei de muncă 
pentru companiile agricole orientate spre export în măsurile 
prevăzute de Fondul pentru susţinere a producătorilor agricoli 

Înalt 

Sporirea calităţii infrastructurii 
industriale, a transportului şi a 
celei comerciale pentru 
dezvoltarea sectoarelor orientate 
spre export /  

Dezvoltarea infrastructurii 
industriale 

43. Atragerea asistenţei financiare externe (inclusiv credite 
preferenţiale străine) pentru stimularea dezvoltării 
infrastructurii industriale 

Scăzut 

44. Iniţierea programului de construcţie a halelor industriale şi 
acordarea asistenţei financiare investitorilor care vor construi 
hale industriale gata de utilizare 

Scăzut 

Strategia de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor de asemenea prevede 6 acțiuni ale altor 
instituții, relevante pentru prioritățile SNDAR și într-o măsură moderată coerente cu acțiunile din PA al 
SNDAR. 

Strategia de Dezvoltare a Culturii ”Cultura 2020”16 

Relevanța acestei strategii constă în faptul că în unul din cele patru principii centrale își propune 
producerea bunurilor și serviciilor culturale și a industriilor creative, relevante dezvotării rurale și 
preservării produselor tradiționale. Strategia stipulează necesitatea creării unui cadru stimulatoriu pentru 
creșterea activității de meșteșugărit popular, de exemplu prin crearea atelierelor specializate pentru 
artizanat, conectarea acestora în circuitele turistice, susținerea creării unor structure de comercializare a 
obiectelor de artizanat. Astfel, scopurile trasate în acestă Strategie sunt aliniate cu cele din SNARD prin 
măsurile de sporire a oportunităților de angajare a forței de muncă în domeniul nonagricol şi sporirea 
veniturilor în mediul rural. 

Concepția Dezvoltării clusteriale a Sectorului industrial al Republicii Moldova 17 

Obiectivul de bază al acestei politici este de a crea premise pentru susținerea dezvoltării clusteriale a 
sectorului industrial în vederea intensificării ramurilor industrial și creșterii ponderii acestora în economia 
națională. Acest scop urmează să fie atins prin consolidarea eforturilor manageriale și organizatorice, 
susținerea procesului inovațional și sporirea competitivității IMM-urilor, inclusiv ale celor din regiuni. 
Drept rezultat, prin crearea condițiilor și lansarea clusterelor, se urmărește creșterea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii din regiuni, a potențialului de export a acestora, dezvoltarea infrastructurii 
regionale, sporirea nivelului atractivității pentru investitori, creșterea nivelului de viață a populației. 
Astfel, aceste obiective și rezultate scontate sunt aliniate cu obiectivele SNARD. 

Legea nr. 138 din 21.07.2007 cu privire la Parcurile știinţifico-tehnologice și incubatoarele de inovare18 
are un rol important în stimularea activităților de inovare și de transfer tehnologic, menite să aducă în 
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 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352588  
17
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Tabelul 5. Nivelul coerenței măsurilor în responsabilitatea MDARM din PA al Strategiei de atragere a investițiilor și 
promovare a exporturilor 2020 și a celor din SNDAR 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352588
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producere, inclusiv agricolă, a rezultatelor cercetărilor științifice și inovațiilor în producere, inclusiv 
agricolă și non-agricolă în sectoarele rurale. 

Constatări: 

 S-a atestat tendința de suprapunere a măsurilor din PM al SNDAR cu PA ale altor Strategii 
sectoriale, cele mai multe similitudini fiind observate în comparație cu Strategia de dezvoltare a 
sectorului IMM, Strategia de Mediu, și Strategia de atragere a investițiilor și promovare a 
exporturilor. Totodată, strategia de dezvoltare a învățământului vocational-tehnic și cea de Mediu 
indică MDARM în cele mai multe acțiuni în calitate de partener de implementare.  

 Gradul de coerență între strategii și planurile de acțiuni aferente este diferit, unele fiind doar 
tangențial interconectate, altele - prezentate într-o formă mai îngustă și detaliată însă adresând 
aceleași intervenții. Astfel, unele acțiuni practic similare pot fi evaluate ca fiind necoordonate sau 
redundante când sunt private într-un context mai larg - de exemplu, privind PA al SNDAR în 
comparație cu PA al Strategiei IMM, măsura de creare a Fondului de garantare a creditelor agricole 
pivotează de la Fondul de garantare de stat a creditelor. 

 Există planuri de acțiuni care definesc măsuri de o complexitate sporită și mai detaliate decât cele 
din SNDAR, umărind totuși aceleași scopuri. De exemplu, pe partea de susținere a afacerilor din 
mediul rural Strategia IMM se axează pe diferite direcții - finanțare, cresterea nivelului de 
informare, suport în lansarea și gestiunea afacerlor, etc. comparativ cu SNDAR, care abordează 
acest domeniu doar la suprafață.   

 În același timp, sunt atestate intervenții care prezintă riscul de a genera situații de suport și 
finanțare dublă a acelorași activități pentru aceiași beneficiari (de exemplu Programul PARE1+1 pe 
de o parte, și măsurile de subvenționare pe de alta).  

 În ceea ce ține de SNDR, fiind o strategie interministerială și targetând dezvoltarea tuturor 
regiunilor din Moldova, aceastra abordează un șir de acțiuni care se intersectează într-o măsură 
considerabilă cu intervențiile prevăzute în SNDAR.  

 Totodată, există o concordanță între SNDAR și Strategia de dezvoltare a învățământului 
vocanțional-tehnic pe direcția restructurării instituțiile de învățământ mediu de specialitate din 
domeniul agricol. S-a constatat însă că încă lipsește o aliniere între ministerele de resort în 
definirea unui plan și a responsabiilităților în restructurarea instituțiilor de învățământ respective. 

Recomandări: 
 Definirea clară și divizarea responsabilităților în implementarea acțiunilor ce țin de capacitatea 

diferitor instituții (din punct de vedere sectorial, a resurselor umane și infrastructurii disponibile). 
De exemplu, în ceea ce ține de intervențiile pe facilitarea dezvoltării antreprenoriatului în zonele 
rurale, ODIMM  are capacitate mai considerabilă și specifică pentru realizarea acțiunilor și 
obținerea unor rezultate tangibile în implementarea măsurilor, dispunând de rețeaua de 
incubatoare rurale de afaceri. Din perspectiva acestui domeniu, MDARDM ar putea juca rolul de 
partener strategic al ODIMM și facilitator în ceea ce ține de aspectele specifice ale sectorului. 
Planificarea acestor activități ca parte componentă din SNDAR nu este totalmente relevantă sau 
de impact major, din punct de vedere a specializării sectoriale și potențialului eficienței utilizării 
resurselor.  

 O mai bună coordonare și interoperabilitate între instituții, în special ținând cont de reforma 
administrației publice centrale, pentru evitarea finanțării duble a acțiunilor care au scopuri 
similare și același grup țintă, definirea clară a fondurilor și organismelor responsabile de 
implementarea acțiunilor respective, cât și identificarea unor mecanisme accesibile instituțiilor 
implicate pentru înregistrarea și monitorizarea activităților de interes comun.    

 Stabilirea unui mecanism de coordonare a fondurilor de garantare a creditelor (FGC și FGCA) sau 
revizuirea necesității înființării unui fond separat de garantare a creditelor agricole. Crearea și 
gestionarea unui fond suplimentar focusat exclusiv pe creditele agricole va prezenta necesitatea 
antrenării resurselor adiționale (umane, finaciare, de infrastructură, etc.). Se recomandă 
identificarea unui mecanism de coordonare a acestor initațive pentru a evita dublarea activităților 
și reducerea costurilor redundante. 
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5.2 Structura Strategiei Naționale de dezvoltare Agricolă și Rurală 2014-
2020 
Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014-2020 este formată din 3 Obiective 
Generale, fiecare din care are câte 3 Obiective Specifice. Conform Planului de Acțiuni al SNDAR 2014-
2020, pentru atingerea celor 3 Obiective Generale sunt prevăzute 57 de acțiuni, dintre care 37 la 
Obiectivul General 1, 11 la OG 2 și 9 la OG 3. Din totalul de 57 de acțiuni 19 au termen de executare până 
în anul 2017 și sunt subiect aparate al evaluării, în timp ce alte 38 au termen de realizare în perioada 
2018-2020.  

 

 

 

 

Sursa: PA SNDAR 

Maparea Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 
reprezintă o importantă componentă a procesului de evaluare intermediară a Strategiei întrucât oferă o 
imagine clară și complexă asupra progresului atins în realizarea fiecărei acțiuni în parte, ceea ce permite o 
înțelegere a relevanței fiecărei intervenții pentru atingerea obiectivelor SNDAR, precum și va contribui la 
efortul ulterior concentrat pe creșterea calității și eficienței activităților de planificare strategică. 

În procesul de evaluare a progresului intervențiilor incluse în planul de acțiuni al SNDAR au fost utilizate 
drept surse primare Rapoartele de Evaluare a SNDAR pentru anii 2015 și 2016, Rapoartele anuale ale 
AIPA pentru anii 2014-2016, Raportul de implementare al programului ENPARD; Rapoartele privind 
proiectele dezvoltate în Republica Moldova din surse de finanțare externe. Din informațiile prezentate în 
documentele date a fost extrasă informația relevantă intervenției date și a fost făcut un rezumat al 
acestora, astfel încât să fie posibilă cuantificarea rezultatelor în valori cât mai simpliste – procese 
administrative realizate, acte elaborate/aprobate, investiții realizate, instruiri perfectate, etc.  

La evaluarea progresului s-a ținut cont de modificările de operare în ceea ce privește termenii de 
realizare a activității, iar drept indici de progres au fost luați indicatorii stabiliți de către PA SNDAR. 
Totodată, la evaluarea progresului s-a ținut cont și de Rezultatele scontate finale ale implementării 
acțiunii concrete.  

Descrierea detaliată a progresului este inclusă în Anexa nr. 1. 

Figura  2 Structura și termenii de realizare a  acțiunilor din PA SNDAR per Obiective generale  
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5.3 Logica intervenției  
Lo ica intervenției proiectului reprezintă un instrument de management al planificării, implementării şi 
evaluării proiectului, precum şi o modalitate de prezentare analitică a acestuia. Utilizarea matricei logice 
a proiectului permite certificarea relevanţei, fezabilităţii şi durabilităţii sale. 
Logica intervenției proiectului va include o serie de elemente care se adresează diferitelor nivele ale 
proiectului:  

 obiective generale 

 scopul programului (definit pe baza obiectivelor specifice) 

 rezultate preconizate 

 activităţile necesare atingerii rezultatelor propuse 
Pe lângă aceste elemente, logica intervenției mai include indicatorii pe baza cărora poate fi stabilit gradul 
de atingere a rezultatelor, sursele și mijloacele de verificare a acestora, precum și o serie de ipoteze de 
lucru (prezumții sau condiționalități necesare pentru ca abordarea propusă să conducă la obținerea 
rezultatelor așteptate). 

Obiectivele (atât cele generale și cele specifice) au fost definite pe baza nevoilor de dezvoltare 
identificate. Acestea, la rândul lor, sunt stabilite pe baza problemelor identificate la nivelul sectorial, 
teritorial sau la nivelul anumitor grupuri țintă, precum și în funcție de obligațiile asumate de stat 
/autorități în vedere conformării cu anumite reglementări în vigoare. 

Pentru a putea analiza măsura în care prioritățile stabilite la nivelul SNARD sunt în continuare adecvate și 
coerente, echipa de evaluare a avut în vedere reconstituirea lo icii intervenției SNDAR, așa cum a fost 
aceasta definită la momentul elaborării stategiei. 

Reconstituirea lo icii intervenției SNDAR 

La nivelul SNDAR au fost definite 3 obiective generale/ priorități de acțiune, cărora le corespund mai 
multe obiective specifice, astfel: 

 

 

Obiectiv general Obiective specifice 

OG 1. Cresterea 
competitivitatii sectorului 
agroalimentar, prin 
restructurarea si 
modernizarea pietei 

OS 1.1: Modernizarea lanţului agro-alimentar în scopul conformării la       
cerinţele UE privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

OS 1.2: Facilitarea accesului la piețele de capital, de inputuri şi outputuri 
pentru fermieri 

OS 1.3: Reformarea sistemului învățământului, cercetărilor ș inți ce şi 
serviciilor de extensiune rurală în sectorul agroalimentar şi crearea 
sistemului de informare integrat în agricultură 

OG 2. Asigurarea 
gestionarii durabile a 
resurselor in agricultura 

OS 2.1: Sprijinirea prac cilor de ges onare a terenurilor agricole şi a apei 

OS 2.2: Sprijinirea tehnologiilor de productie prietenoase mediului, a 
produselor ecologice, inclusiv a biodiversitatii 

OS 2.3: Sprijinirea adaptarii si atenuarii efectelor schimbarilor climatice 
asupra productiei agricole 

OG 3. Îmbunătățirea 
nivelului de trai  n mediul 
rural 

OS 3.1: Alocarea investitiilor pentru infrastructura fizica si de servicii in 
mediul rural 

OS 3.2: Creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă în 
domeniul nonagricol şi sporirea veniturilor în mediul rural 

OS 3.3: Stimularea implicarii comunitatii locale in dezvoltarea rurala 

Sursa: SNDAR 2014-2020 

Tabelul 6 Structura Obiectivelor Generale și Specifice  SNDAR 2014-2020 
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La nivelul obiectivelor, corespondența este relativ clară și, cu câteva excepții, formularea obiectivelor 
este adecvată. În propunerea de revizuire a logicii intervenției, se vor include formulările revizuite pentru 
o parte din obiective, acolo unde acestea sunt necesare (ex. pentru OS 3.1. “Alocarea investițiilor pentru 
infrastructura fizică și de servicii în mediul rural’’). 

Pe de altă parte, exercițiul de reconstituire a lo icii de intervenție a SNDAR a relevat un nivel scăzut de 
coerență pe celelalte paliere ale Strate iei, determinat de lipsa unei alinieri clare și echilibrate între 
diferitele elemente cheie ale acesteia. Vorbim astfel despre: 

1. Dificultatea realizării unei corespondențe clare  ntre problemele și nevoile identificate și 
obiectivele definite 

Exemple:  

 Problema identificată privind ‘respectarea normelor de calitate și siguranță a alimentelor’ este 
considerată a justifica atât strategia aferentă OS 1.1, cât și OS 2.2, deși nu există o corespondență 
clară decât cu primul OS. 

 Obiec vul speci c 2.2. ”Sprijinirea tehnologiilor de producție prietenoase mediului, a produselor 
ecologice, inclusiv a bio-diversităţii” – nu corespunde decât uneia dintre problemele identificate, 
respectiv problemei privind insuficienta biodiversitate în mediul rural. 

 Problema identificată privind ‘calitatea scăzută a vieții în mediul rural’ este o problemă mult prea 
complexă în raport cu obiectivul definit (OS 3.1. ‘Alocarea investitiilor pentru infrastructura fizica si 
de servicii in mediul rural’). 
Una din cauzele acestei corespondențe dificile o reprezintă faptul că multe dintre problemele/ 
nevoile identificate cumulează în fapt mai multe probleme, care necesită o abordare strategică 
diferită pentru o soluționare eficientă.  

 

Exemplu: 

 Problema identificată cu privire la ‘ponderea limitată a investițiilor și slaba finanțare a sectorului 
agricol’ este menționată atât la OS 1.1., cât și pentru justificarea OS 1.2. Pentru o structurare mai 
clară, propunem separarea problemei pe cele două componente (nivel scăzut al investițiilor și 
respectiv, lipsa unei finanțări adecvate a sectorului), facilitând astfel legătura cu cele două OS cărora 
le corespund, precum și cu acțiunile care vor fi definite pentru a răspunde nevoilor identificate. 

Cumularea mai multor probleme într-una singură pare și motivul expunerii aceleiași probleme în 
repetate rânduri, la diferite secțiuni ale prezentării situației actuale (respectiv corespunzător mai 
multor OS). 

Exemple: 

 Problema identificată privind ‘respectarea normelor de calitate și siguranță a alimentelor’ este 
privită ca o bază pentru formularea intervențiilor aferente atât OS 1.1, cât și celor corespunzătoare 
OS 2.2. 

 Similar, aceeași problemă, deși formulată diferit – ”dependența agriculturii de condițiile clima ce și 
riscuri naturale” și ”nevoia de adaptare la schimbările clima ce”, apare în secțiunea de probleme 
macroeconomice și respec v în cea privind mediul. 

2. Distorsiuni  n ceea ce privește nivelul de agregare al problemelor identificate. Astfel, anumite 
probleme definite reprezintă de fapt efecte, rezultate ale altor probleme sau deficiențe 
identificate la nivelul sectorului. 

Exemplu: 

 Problema identificată privind existența unui ‘dezechilibru intre importuri si exporturi ca valoare 
adaugata’ este de fapt un efect al ‘producției animaliere fragmentate și ineficiente’ (nevoia 6) și, 
respectiv, al ‘nivelului scăzut de procesare al produselor alimentare’ (nevoia 7), ambele aferente OS 
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1.1 (numerotarea nevoilor conform fisierului Excel privind comentariile punctuale asupra logicii 
intervenției, din Anexă) 

 Un alt exemplu este reprezentat de problema referitoare la ‘respectarea normelor de siguranță și 
calitate a alimentelor’, care este la rândul ei o cauză a exporturilor reduse. 
În acest sens, este necesară o mai bună evidențiere a problemelor, de plasarea lor la același nivel de 
generalitate, alături de clari carea relațiilor de  p cauză-efect dintre ele (arborele problemei).  

3. Dezechilibre privind modul  n care problemele sunt dezvoltate și analizate și modul  n care sunt 
detaliate ulterior  n acțiuni. Totodată, se constată diferențe importante  n abordarea diferitelor 
obiective specifice și nevoi. 

Exemplu: 

 Deși apare ca o problemă centrală a SNDAR, problemei dependenței de prețurile inputurilor 
(fer lizanți, combus bili, tehnologie, material semincer etc.) corespunzător OS 1.2, i se răspunde cu 
o singură acțiune, anume ”asigurarea pieței interne cu semințe de calitate”, care devine mai clară 
atunci când privim indicatorii de progres - numărul de producători de semințe de calitate și suprafața 
cul vată cu semințe de calitate. Pe de altă parte, acțiunea ar putea contribui și la rezolvarea 
problemei privind bio-diversitatea redusă. 

 Pentru soluționarea problemei privind ‘calitatea vieții în mediul rural’ (OS 3.1) – chiar în condițiile 
unei reformulări a Obiectivului Specific definit (și care are în vedere creșterea investițiilor pentru 
infrastructura fizică și de servicii în mediul rural) – sunt prevăzute prea puține acțiuni, acestea 
dovedindu-se neacoperitoare pentru a răspunde de o manieră adecvată și cât mai completă nevoii 
identificate.  
Acțiunile vor trebui definite în limita abordării strategice stabilite, cu evitarea suprapunerilor cu alte 
strategii sau planuri, precum și urmărindu-se asigurarea complementarității cu alte măsuri avute în 
vedere, precum și creșterea eficienței și eficacității în implementare (implementarea acțiunilor va fi 
realizată la nivelul cel mai adecvat, de către organismele cu responsabilități și competențe în acest 
sens). 

4. Dificultatea realizării unei corespondențe clare  ntre acțiunile prevăzute și rezultatele planificate 

Exemple: 

 Unul dintre rezultatele așteptate ca urmare a implementării acțiunii privind ‘elaborarea şi 
implementarea cadrului normativ privind SIA Alerta Rapidă pentru Produsele Alimentare (RASFF)’ 
(OS 1.1.) se referă la ‘creşterea volumului comerţului extern’, când de fapt legătura între cele două 
elemente este doar una indirectă. 

5. Dezechilibre  ntre acțiunile prevăzute și rezultatele definite, care sunt uneori prea ambițioase, ele 
neprezentând consecințe directe ale acțiunilor prevăzute, ci presupunând o abordare mult mai 
complexă pentru a fi  ndeplinite. 

Exemplu: 

 Pentru atingerea rezultatului așteptat ‘sistemul de cercetare-dezvoltare în domeniul agroalimentar 
ajustat la cele mai bune practici europene’ (OS 1.3), acțiunea privind elaborarea şi promovarea 
Strategiei de ameliorare a sistemului de cercetare-dezvoltare agroalimentară a Republicii Moldova 
până în anul 2020 este necesară, însă nu suficientă. Implementarea cu success a strategiei care 
urmează a fi elaborată reprezintă o condiție de bază pentru atingerea rezultatului prevăzut. 

 Totodată, pentru acțiunea de ‘instruire a producătorilor agricoli în domeniul implementării 
sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentelor (HACCP, GAP şi ISO)’ (OS 1.1), 
rezultatul așteptat este ‘creşterea volumului producţiei agroalimentare conforme sistemelor de 
management al calităţii şi siguranţei alimentelor’. Rezultatul, deși în legătură directă cu cunoștințele 
producătorilor agricoli, nu depinde doar de acestea, ci și de implementarea sistemelor de 
management al calității și siguranței alimentelor (acțiune care nu este prevăzută în momentul de 
față în strategie). 
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6. O parte dintre indicatorii de pro res definiți nu reflectă acțiunile planificate, realizarea lor 
depinzând de alte acțiuni decât cele prevăzute. 

Exemplu: 

 Pentru acțiunea de ‘instruire a producătorilor agricoli în domeniul implementării sistemelor de 
management al calităţii şi siguranţei alimentelor (HACCP, GAP şi ISO)’ (OS 1.1), indicatorul definit 
prevede monitorizarea ‘Numărului fermelor şi unităţilor de procesare ce implementează sistemele 
de management al calităţii şi siguranţei alimentelor (HACCP, GAP şi ISO)’.  

Similar celor prezentate în ceea ce privește rezultatele așteptate, realizarea indicatorilor prevăzuți 
depinde și de implementarea altor măsuri pe lângă cele prevăzute, respectiv sprijnul financiar 
pentru implementarea efectivă a sistemelor prevăzute. 

Pe lângă aspectele menționate, exercițiul de reconstituire a logicii intervenției SNDAR a evidențiat 
necesitatea reformulării nevoilor identificate (cele mai multe dintre acestea referindu-se la problemele 
sectorului și nu la nevoile de dezvoltare), alături de restructurarea acestora, astfel:  

 separarea atunci când problemele includ mai multe fațete, nivelul de agregare este necorespunzător, 
sau se repetă 

 reorganizarea, când nevoile corespund altui obiectiv specific decât cel menționat. 

Totodată, sunt necesare reformulări în ceea ce privește o parte dintre acțiuni, rezultate sau indicatori, 
precum și ajustări ale acestora pe baza celor menționate mai sus privind dezechilibrele constatate între 
diferitele elemente ale logicii intervenției. 

În concluzie, odată cu procesul de revizuire al SNDAR, se impune o restructurare a  ntre ii lo ici a 
intervenției, de stabilire a unei legături clare dintre probleme-soluții, de asigurare a unui grad unitar de 
generalitate și agregare a problemelor, de restabilire a echilibrului între importanța problemei și numărul 
de obiec ve speci ce și acțiuni care îi sunt dedicate.  

În plus, rezultatele și indicatorii au nevoie de asemenea de o recalibrare, în sensul creării unei legături mai 
evidente între acțiunile prevăzute și rezultatele așteptate, precum și privind aspectele care trebuie 
monitorizate și gradul de realizare al indicatorilor. 

În Anexa nr. 4 sunt prezentate comentarii punctuale privind fiecare dintre elementele componente ale 
logicii intervenției (obiective – probleme/nevoi – acțiuni – rezultate – indicatori). Pentru o imagine mai 
clară, logica intervenției prezentată este structurată pe fiecare obiectiv general în parte. 

Anexa nr. 5 prezintă o variantă restructurată a logicii de intervenție, exclusiv pe baza comentariilor 
punctuale privind fiecare dintre elementele acesteia, fără a realiza – în această etapă – o analiză asupra 
oportunității intervențiilor sau actualității nevoilor. 

5.4 Acoperirea Financiară a Strategiei  

5.4.1 Structura resurselor bugetare alocate implementării SNDAR  
La estimarea costurilor aferente implementării SNDAR, autorii s-au bazat pe un șir de ipoteze formulate 
în baza analizei documentației și indicatorilor și care au fost validate ulterior prin instrumentele calitative 
de evaluare. Astfel, necesitățile investiționale ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală au 
fost calculate în baza experienței Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, prin utilizarea sumelor 
rezultate din cererile de subvenții depuse la AIPA în anul 2012 – 3,5 mlrd. MDL, la o rată medie de 20% a 
subvenției. Totodată pentru anul 2014 suma de bază a necesarului de investiții a fost majorată până la 4 
mlrd MDL ca urmare a faptului că Strategia își propuse o gamă mai largă de activități de sprijin decât cele 



   

 

36 

propuse de AIPA în 2012, iar rata de rambursare a subvenții a crescut cu 10 puncte procentuale la 30%. În 
aceiași ordine de idei, în baza ipotezei că creșterea ratei de rambursare a subvenției până la 30% va 
conduce la creșterea sumei investițiilor, pentru perioada 2015-2020 a fost planificat ca suma investițiilor 
va crește cu 10 puncte procentuale anual (structura finanțării SNDAR și PA SNDAR în figura nr. 3)19.   

Reieșind din investițiile planificate (calculate), autorii SNDAR au calculat valoarea subvențiilor necesare, 
presupunându-se că acestea să fie acoperite parțial din sursele bugetare, prin intermediul măsurilor de  

 

 

 

subvenționare ale AIPA sau prin investiții directe din sursele bugetare, parțial acoperite din surse externe, 
prin intermediul programelor de asistență tehnică (lista programelor și proiectelor de asistență tehnică 
este inclusă în Anexă). Astfel, conform SNDAR pentru implementarea acesteia în perioada 2014-2020 
sunt necesare investiții totale în valoare de 37 948 684 mii MDL20. iar valoarea subvențiilor necesare se 
ridică la 11 384 606 mii MDL21, valoarea subvențiilor fiind calculată la o rată de 30% de rambursare 
(investițiile necesare per Obiectiv și valoarea subvențiilor calculate sunt prezentate în figura nr. 4).  

  

                                                           

 

 
19 http://lex.justice.md/md/353310/, Capitolul III 
20 http://lex.justice.md/md/353310/ (HG 409/2014, tabelul 9) 
21 http://lex.justice.md/md/353310/ (HG 409/2014, tabelul 10) 

Figura 3. Structura finanțării SNDAR și al PA SNDAR     

Sursa: SNDAR 2014-2020 și PA SNDAR 

http://lex.justice.md/md/353310/
http://lex.justice.md/md/353310/
http://lex.justice.md/md/353310/
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În vederea implementării SNDAR în 2015, prin HG nr. 742/2015 a fost aprobat Planul de Acțiuni privind 
implementarea SNDAR, care la rândul său includea lista acțiunilor necesare pentru realizarea fiecărui 
obiectiv specific. Costul total al Intervențiilor stabilite prin Planul de Acțiuni privind implementarea 
SNDAR a fost calculat la 7 968 106 mii MDL, dintre care 1 222 921 mii MDL reprezentau alocații din 
Bugetul de Stat, 5 971 649 mii MDL urmau să fie acoperite din Surse externe, iar altele 774 536 mii MDL 
rămâneau neacoperite la momentul aprobării planului22. Din totalul de 1 222 921 mii MDL care reprezintă 
alocații din Bugetul de Stat, 1 180 800 mii MDL se referă la acțiunile23 din PA SNDAR care cad sub 
incidența Măsurilor de Subvenționare ale AIPA, pentru restul de 42 121 mii MDL nu există acoperire 
bugetară sau din finanțări externe (structura și proveniența surselor de finanțare ale PA SNDAR sunt 
prezentate în figura nr. 5) 

 

 

                                                           

 

 
22 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361669 
23 Acțiunile 8, 13, 14, 22, 30, 38, 40, 41, 43, 47 din PA SNDAR, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361669 

Figura 4. Investițiile necesare și valoarea subvențiilor calculate pentru  implementarea SNDAR  

Sursa: Calculele autorilor în baza SNDAR 2014-2020 
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5.4.2 Finanțarea din surse externe 

Pe lângă resursele din surse bugetare, în vederea implementării Obiectivelor SNDAR, sectorul beneficiază 
de un șir de Programe și Proiecte cu finanțare din surse externe.  

Valoare totală a proiectelor cu finanțare externe se ridică la 324,4 mln EUR și 187.4 mln USD, dintre care 
245 mln EUR și 4.6 mln USD sunt oferiți sub diferite forme de creditare, 79,3 mln USD și 74,3 mln EUR 
reprezintă granturi, iar 3 proiecte cu o valoare totală de 108,5 mln USD conțin atât componenta de grant 
cât și cea de creditare24.  

În ceea ce privește valoarea suportului financiar acordat din surse externe, de cel mai mare suport se 
bucură Obiectivul General 1. Astfel proiectele cu finanțare externă în valoare de cel puțin 232,24 mil 
EUR25 au drept obiective implementarea unor acțiuni relevante pentru Obiectivul General 1 al SNDAR. 
Totodată, o bună parte din finanțările oferite în cadrul Proiectului „Livada Moldovei” în valoarea de 120 
mil EUR, care conține acțiuni atât relevante pentru OG 1 cât și OG 2 al SNDAR, tot urmează să fie investite 

                                                           

 

 
24 Lista proiectelor proiectelor de Asistență Externă în Anexă. Sursa: Project: Technical Assistance for the Implementation of Sector Reform  

25 Pentru proiectele cu finanțare în USD, valoarea a proiectelor a fost calculată la rata de 0.8 USD per EUR.  

Figura 5. Structura și proveniența surselor de finanțare ale PA SNDAR.  

Sursa: Calculele autorilor în baza PA SNDAR 
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în vederea atingerii OG 1 al SNDAR, iar suportul bugetar sectorial oferit în cadrul Programului de Suport 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – ENPARD în valoare de 55,65 mil MDL include finanțări pentru 
activitățile în PA SDNAR la toate cele 3 Obiective Generale.  

 

 

 

 

 

 

Totodată OG 2 (cu excepția proiectului Livada Moldovei) are cea mai mică finanțare din surse externe, 
care se ridică la cca. 38.9 mil EUR, iar în ceea ce ține de OG 3 al SNDAR, proiectele prevăd o finanțare în 
valoare de aproape 27.5 de mil EUR pentru realizarea unor acțiuni relevante OG 3 al SNDAR.  

5.4.3. Executarea bugetului 

Debursări totale 

Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru 2014-2020, deși este un document strategic 
sectorial, conține Obiective Specifice la realizarea cărora au contribuit Intervențiile realizate în 
colaborarea cu sau în exclusivitate de alte autorități ale Administrației Publice Centrale precum 
Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Agențiile de Dezvoltare Regională, Ministerul Educației, etc. 
Totodată, un important aport la atingerea obiectivelor trasate a fost realizat în urma implementării 
proiectelor cu finanțare externă. Totuși, în cazul intervențiilor realizate de către alte autorități ale APC, nu 
poate fi evaluată măsura în care acestea au contribuit la realizarea Obiectivelor SNDAR, astfel la analiza 
debursărilor în cadrul SNDAR s-a ținut cont exclusiv de executările bugetare realizate din sursele 
Bugetare destinate Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MAIA până în 2017), 
precum și de debursările din sursele de finanțare externă incluse în bugetul de stat. .  

Astfel, în perioada 2014 – 2016 fost debursate 4 160 909 mii MDL26din surse bugetare și finanțare 
externă, inclusiv și suportul bugetar obținut în baza Programului de Suport pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală – ENPARD, dintre care 1 230 416 mii MDL în 2014, 1 709 670 mii MDL în 2015 și 1 220 
823 mii MDL în 2016. Suplimentar în perioada Ianuarie – Iunie 2017 au fost debursați 526 125 mii MDL, 
ceea ce ridică valoarea totală a investițiilor debursate în perioada 2014 – iunie 2017 la 4 687 034 mii MDL.  

 

                                                           

 

 
26

 Executarea cheltuielilor MAIA pentru 2014 - http://maia.gov.md/ro/categorii/procesul-bugetar, Monitorizarea CBTM pentru 2015, 2016 și 

prima jumătate lui 2017, elaborate de AIPA 

Figura 6 Distribuția asistenței financiare externe per Obiective Generale SNDAR 2014-2020, m EUR 

Sursa: Lista proiectelor proiectelor de Asistență Externă. În Anexă.  

http://maia.gov.md/ro/categorii/procesul-bugetar
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Subvenționarea producătorilor a ricoli de către AIPA 

Planificare 

Una din principalele surse de finanțare ale intervențiilor SNDAR le-au reprezentant subvențiile acordate 
de către Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură. În perioada 2014-2016 valoarea totală a 
Fondului de Subvenționare a fost de 2 036 mil MDL, în 2014 - 722 18927 mii MDL, în 2015 – 621 64128 mii 
MDL, iar 2016 -  885 75729 mii MDL. Însă trebuie de menționat că nu întreaga sumă are drept destinație 
debursarea în scopul finanțării  măsurilor de subvenționare, existând și alte cheltuieli acoperite din acest 
fond30.  

Conform Rapoartelor de activitate ale Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură în perioada 2014 – 
2016 au fost aprobate spre finanțare 9698 de cereri de subvenționare în valoare totală de 1 450 944 mii 
MDL în domeniile de intervenții prevăzute în Planul de Acțiuni pentru implementarea a Strategiei. Dintre 
acestea în 2014 – 2782 de dosare aprobate în valoare de 543 96631 mii MDL, în 2015 – 2595 dosare în 
valoare de 345 92732 mii MDL, și în 2016 – 4321 dosare în valoare de 561 05133 mii MDL.  

Executare 

În ceea ce ține de executarea propriu-zisă a plăților pentru subvențiile aprobate, din cauza insuficienții de 
lichidități și a complexității procedurii de evaluare, debursarea se realizează atunci când este posibilă, 
ceea ce conduce la achitarea plăților aprobate într-un an calendaristic (și respectiv aprobat în cadrul 

                                                           

 

 
27 http://lex.justice.md/md/351191/, Anexa 2 
28 http://lex.justice.md/md/358190/, Anexa 2 
29 Raport privind performanța pe programe/subprograme la situația din 01 ianuarie 2017 (AIPA) 
30

 Executarea cheltuielilor MAIA 2014- http://maia.gov.md/ro/categorii/procesul-bugetar;  Monitorizarea CBTM 2015-2016, sursa: AIPA 
31 http://aipa.gov.md/sites/default/files/prezentare%20AIPA%20final_2014%20%282%29.pdf 
32 http://aipa.gov.md/sites/default/files/Raport%20de%20activitate%20al%20Agenţiei%20de%20Intervenţie%20şi%20Plăţi%20pentru%20Agricul
tură_anul%202015%20%28Prezentare%20grafică%29.pdf 
33http://aipa.gov.md/sites/default/files/REZULTATELE%20SUBVENŢIONĂRII%20PENTRU%20ANUL%202016_pdf.pdf 

1230 

1709 

1220 

525 

2014 2015 2016 2017 

Figura 7. Volumul debursărilor din surse bugetare și externe realizate prin intermediul Bugetului de Stat 2014-2017, 
m MDL 

Sursa: Executarea cheltuielilor MAIA pentru 2014; Monitorizarea CBTM pentru 2015 și 2016 

http://lex.justice.md/md/351191/
http://lex.justice.md/md/358190/


   

 

41 

bugetului de stat pe anul respectiv) în anul următor și din contul surselor bugetului de stat din anul 
respectiv. Această procedură nu se realizează din oficiu, ci este trecută expres în textul regulamentului 
pentru anul în care debursarea se realizează de-facto34. Întârzierea în realizarea debursărilor este cauzată 
de mai mulți factori, atât de ordin financiar, cât și de ordin administrativ. Astfel, în urma intervievării 
reprezentanților AIPA, reprezentanților Asociațiilor de profil a Producătorilor Agricoli, dar și a experților s-
a constat că în condițiile în care pentru evaluarea calitativă a dosarelor este necesar de o perioadă de cca. 
30-60 de zile, pentru cererile de subvenționare depuse spre finalul perioadei de colectare a dosarelor 
(termenul limită fiind 31 octombrie), perioada de până la încheierea anului calendaristic este insuficientă 
pentru realizarea procedurii de evaluare, avizare și aprobare a finanțării.  

 

Măsura 

2014 

Planificat Debursat Rata 

1 Subvenționarea înființării plantațiilor de vita-de-vie 30 000 21 507 71.7% 

2 Subvenționarea înființării plantațiilor pomicole 60 000 72 441 120.7% 

3 Subvenționarea tehnicii agricole 127 000 117 932 92.8% 

4 Subvenționarea tehnicii de procesare și postrecolatare 50 000 141 272 282.5% 

5 Subvenționarea asigurării riscurilor în agricultură 15 000 29 362 195.7% 

6 Subvenționarea consolidării terenurilor agricole 2 000 50 2.5% 

7 Subvenționarea construcției serelor 15 000 50 917 339.4% 

8 Subvenționarea creditării în agricultură 30 000 15 840 52.8% 

9 Subvenționarea procurării animalelor de prăsilă 13 000 47 412 364.7% 

10 Subvenționarea creării/renovării fermelor zootehnice 30 000 47 228 157.4% 

11 Subvenționaera stimulării irigării terenurilor 8 000 0 0.00% 

TOTAL 380 000 543 996 143.16% 

  

Măsura 

2015 

Planificat Debursat Rata 

1 Subvenționarea înființării plantațiilor de vita-de-vie 38 000 23 118 60.8% 

2 Subvenționarea înființării plantațiilor pomicole 65 000 23 060 35.5% 

3 Subvenționarea tehnicii agricole 189 000 88 333 46.7% 

4 Subvenționarea tehnicii de  procesare și postrecolatare 70 000 31 828 45.5% 

5 Subvenționarea asigurării riscurilor în agricultură 40 000 27 865 69.7% 

6 Subvenționarea consolidării terenurilor agricole 2 000 21 1.1% 

                                                           

 

 
34

 Astfel, HG 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agricolă pentru anii 2017-2021, 

stabilește expres în art. 3 dreptul AIPA de a debursa subvențiile aprobate în 2016 din sursele bugetlui de stat pe 2017, însă în conformitate cu 
prevederile Regulamentului pentru anul 2016.  
35

 http://www.maia.gov.md/public/files/154155.PDF ; Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2015 și 2016 (MADRM, sursa: AIPA) 

     http://aipa.gov.md/sites/default/files/prezentare%20AIPA%20final_2014%20%282%29.pdf 

Tabelul 7 Analiza comparativă a gradului de debursare a subvențiilor AIPA per măsură de subvenționare 2014 -2016, 
mii MDL

35
    

http://www.maia.gov.md/public/files/154155.PDF
http://aipa.gov.md/sites/default/files/prezentare%20AIPA%20final_2014%20%282%29.pdf
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7 Subvenționarea construcției serelor 30 000 3 722 12.4% 

8 Subvenționarea creditării în agricultură 40 000 40 102 100.3% 

9 Subvenționarea procurării animalelor de prăsilă 50 500 34 626 68.6% 

10 Subvenționarea creării/renovării fermelor zootehnice 50 500 10 558 20.9% 

11 Subvenționaera stimulării irigării terenurilor 5 000 3 870 77.4% 

TOTAL 580 000 287 106 49.5% 

   

 

Măsura 

2016 

Planificat Debursat Rata 

1 Subvenționarea înființării plantațiilor de vita-de-vie 80 000 41 540 51.9% 
2 Subvenționarea înființării plantațiilor pomicole 100 000 89 985 90.0% 
3 Subvenționarea tehnicii agricole 250 000 148 584 59.4% 
4 Subvenționarea tehnicii de  procesare și postrecolatare 61 000 141 105 231.3% 
5 Subvenționarea asigurării riscurilor în agricultură 55 000 14 499 26.4% 
6 Subvenționarea consolidării terenurilor agricole 2 000 30 1.5% 
7 Subvenționarea construcției serelor 36 543 24 122 66.0% 
8 Subvenționarea creditării în agricultură 75 000 76 718 

102.3% 
9 Subvenționarea procurării animalelor de prăsilă 95 000 38 647 

40.7% 
10 Subvenționarea creării/renovării fermelor zootehnice 90 000 32 404 

36.0% 
11 Subvenționaera stimulării irigării terenurilor 9 000 25 567 

284.1% 
TOTAL 853 543 633 205 

74.2% 

 

 

Analiza debursărilor subvențiilor planificate, reflectă diferențe atât în valori absolute cât și în rate ale 
debursării. Cea mai mare rată de debursare a fost înregistrată în anul 2014 când fermierii au încasat 
subvenții cu cca. 160 mil MDL mai mult decât era planificat inițial, în timp ce în anul 2015 a fost 
înregistrată cea mai scăzută rată de debursare, de doar 49,5% din valoarea total estimată la începutul 
anului36. Totuși, rata medie de debursare a subvențiilor planificate se ridică la cca. 80%, cea mai înaltă 
rată fiind atestată în cazul măsurii de subvenționare a tehnicii de procesare și postrecolatare (173,6%) și 
cea de stimulare a irigării terenurilor (133,8%). De asemenea rate înalte de debursare le înregistrează 
măsurile legate de construcția serelor și creditarea în agricultură, precum și cea de înființare a plantațiilor 
pomicole. Totodată se atestă o rată foarte joasă (cca. 53%) în cazul subvențiilor pentru crearea și 
renovarea fermelor zootehnice. 

Cele mai subvenționate domenii pe întreaga perioadă de raportare au fost cele legate de achiziționarea 
tehnicii agricole și a celei de procesare și postrecoltare cu peste 300 000 mii MDL debursați pentru 
fiecare an în parte în perioada 2014-2016. De asemenea subvenții importante au fost achitate 
agricultorilor care au investit în dezvoltarea plantațiilor pomicole (peste 185 000 mii MDL), dar și pentru 
construcția de sere și achiziționarea animalelor de prăsilă (132 000 mii MDL și 120 000 mii MDL respectiv).  

 

 

                                                           

 

 
36

 Monitorizarea CBTM 2015, furnizat de AIPA 

Sursa:  Raportul AIPA pentru 2014 și Monitorizarea CBTM pentru anii 2015 și 2016  
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Măsura 
2014-2016 

Planificat Debursat Rata 

1 Înființării plantațiilor de vita-de-vie 148 000 86 165 58.2% 
2 Înființării plantațiilor pomicole 225 000 185 486 82.4% 
3 Achiziționarea tehnicii agricole 566 000 354 849 62.7% 
4 Achiziționarea tehnicii de  procesare și postrecolatare 181 000 314 205 173.6% 
5 Asigurării riscurilor în agricultură 110 000 71 726 65.2% 
6 Consolidarea terenurilor agricole 6 000 101 1.7% 
7 Construcția serelor 81 543 78 761 96.6% 
8 Creditarea în agricultură 145 000 132 660 

91.5% 
9 Procurarea animalelor de prăsilă 158 500 120 685 

76.1% 
10 Crearea/renovarea fermelor zootehnice 170 500 90 190 

52.9% 
11 Stimularea irigării terenurilor 22 000 29 437 

133.8% 
TOTAL 1 813 543 1 464 307 

80.7% 

 

 

Debursări din Surse externe 

Analiza debursărilor din surse externe avut la bază proiectele și programele din contul cărora au fost 
realizate debursări în perioada 2014 – 2016 și care se regăsesc în raportul de Executare a Cheltuielilor 
MAIA (MADRM) pentru anul 201437 și de cele monitorizare a CBTM-ului pentru anii 2015 și 2016. 

Cel mai mare program de asistență externă îl reprezintă Programul ENPARD Moldova –„Suport pentru 
Agricultură și Dezvoltare Rurală”, finanțat de UE, în baza acordului de finanțare semnat în 2015 între 
Moldova și UE38. Valoarea totală a Programului ENPARD este de 64 075 mil EUR, dintre care 53 000 mii 
EUR, alocați sub formă de suport bugetar sectorial, iar 11 075 mii EUR, drept suport complementar 
pentru valorificarea Programului. În anii 2015-2016 din sursele ENPARD, au fost subvenționate 1328 
proiecte în domeniile de intervenții prevăzute în Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei cu 
debursare totală în valoare de 257 81439 mii MDL. Sursele financiar oferite prin Programul ENPARD au 
reprezentat suport bugetar sectorial și  au fost debursate prin mecanismul de subvenționare AIPA pentru 
achitarea subvențiilor aprobate în baza regulamentului de Subvenționare. 

  

                                                           

 

 
37 http://maia.gov.md/ro/categorii/procesul-bugetar 
38 http://amp.gov.md/portal/sites/default/files/inline/financing_agreement_between_the_eu_and_the_rm_on_enpard_0.pdf 
39http://aipa.gov.md/sites/default/files/RAPORT%20TOTALIZATOR%20PRIVIND%20IMPLEMENATAREA%20INDICATORILOR%20ENPARD_0.pdf 

Tabelul 8 Valoarea totală a subvențiilor planificate și debursate pentru 2014-2016, mii MDL      

Sursa:  Raportul AIPA pentru 2014 și Monitorizarea CBTM pentru anii 2015 și 2016  
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Pro ram de finanțare 
externă 

Valoare 
totală 

Perioada de 
implmentare 

Planificat 
2014 

Debursat 
2014 

Planificat 
2015 

Debursat 
2015 

Planificat 
2016 

Debursat 
2016 

Rata 
Deburs. 

1 ENPARD* 1 086,5 2014 - 2020 - - - 26,9 - 230,9 NA% 

2 IFAD - V 609  2011 - 2016 50,1 45,4 24,1 21,8 16,1 15,5 91,5% 

3 IFAD - VI 451,5 2014 - 2017 29,4 3 70,5 55,4 52,1 28,2 56,9% 

4 MAC - P 770 2012 - 2019 67,6 67,5 300,7 289,2 107,3 82,9 92,4% 

5 Suport de urgență 
p/u Agricultură, WB 

11,5 2014 11,5 11,5 - - - - 100% 

6 

Programuul de 
restructurare a 
sectorului vitivinicol, 
BEI 

1 537,5 2011-2017 232,7 183,2 118,2 118,2 30,7 20,2 84% 

7 
Programul "Servicii 
de finanţare rurală şi 
marketing" 

N/A N/A 3 747 3 889  - - - - 103% 

8 
Programului 
Provocarile 
Mileniului Moldova 

N/A N/A - - 596,3 596,3 - - 100% 

*Debursările din sursele Programului ENPARD au fost realizate prin mecanismul de subvenționare AIPA pentru subvenționarea agricultorilor în 

baza Măsurilor de subvenționare AIPA și sunt incluse în Rapoartele AIPA și CBTM pentru anii 2015 și 2016 la capitolul subvenționări executate. 

 

 

 

Pe lângă sursele din cadrul Programului ENPARD, domeniile relevante SNDAR au fost finanțate prin alte 
patru importante programe de finanțare externă incluse în bugetul de stat și anume Programele Fondului 
Internațional pentru Dezvoltare Agricolă IFAD V – VI, Proiectul de Agricultură competitivă în Moldova 
(MACP) și Programul de restructurare a sectorului Vitivinicol. În perioada 2014 – 2016 din sursele 
programului IFAD V și VI au fost debursate  169,3 mil MDL din totalul 242,3 mil MDL, ceea ce reprezintă o 
rată de cca. 70%. În același timp în cadrul programului MAC-P în aceiași perioadă au fost debursate 439,6 
mil MDL din totalul de 475,5 mil MDL sau 92,4%. O rată practic la fel de înaltă se înregistrează în cazul 
debursărilor din cadrul Programului de Restructurare a Sectorului vitivinicol, unde au fost debursate 
321,5 mil MDL din totalul de 381,6 mil MDL sau cca. 84 % din totalul planificat pentru anii 2014-2016. 
Totuși cel mai mare proiect cu finanțare externă rămâne a fi Programul Compact, implementat de către 
Fondul Provocările Mileniului, care în anul 2015 a debursat cca. 600 milioane MDL în vederea asigurării 
implementării  politicii în domeniul gospodăririi apelor şi hidroameliorației şi utilizării eficiente a 
resurselor acvatice a RM.  

5.4.4 Alocarea resurselor pe Sub-sectoare 

Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală a prioritizat următoarele subsectoare: i) Zootehnie și 
Carne; ii) Lapte; iii) Conservarea materialului Genetic animalier; iv) Fructe și Legume; v) Viticultură și 
Vinificație; vi) Acvacultură41.  

                                                           

 

 
40 http://maia.gov.md/ro/categorii/procesul-bugetar, Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2015 și 2016 (MADRM, sursa: AIPA) 
 
41 Terms of Reference  for the “Mid-term Review and revision of the National Strategy on Agriculture and Rural Development (NARDS), p. 5 pt.2.5 

Tabelul 9 Valoarea suportului financiar extern pentru 2014-2016 inclus în Bugetul de stat , m MDL
40

     

Sursa:  Raportul AIPA pentru 2014 și Monitorizarea CBTM pentru anii 2015 și 2016  

http://maia.gov.md/ro/categorii/procesul-bugetar
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În vederea evaluării impactului investițiilor realizate pentru dezvoltarea fiecărui din subsectoarele date, 
au fost analizate și s-a ținut cont de următoarele surse de date privind alocările pentru fiecare subsector 
în parte în perioada 2014-2017 (iunie): 

- Executarea bugetului MAIA pentru anul 2014 și Raportul AIPA pentru anul 201442 - la calcularea 
debursărilor per sector s-a ținut cont de datele privind debursările realizate în cadrul sub-programelor 
bugetare care au tangență directă cu sectoarele sus-menționate: 51/02, 51/03 și 51/04, precum și de 
datele privind debursările realizate per Măsură de Subvenționare AIPA , fiind luate în calcul exclusiv 
măsurile care au avut impact direct asupra sub-sectorului.  

- Monitorizarea CBTM pentru anii 2015 și 201643 – la calcularea debursărilor per sector s-a ținut cont de 
datele privind executările de buget realizate în Cadrul sub-programelor bugetare 51/02, 51/03, 51/04, 
51/05 și 51/08.  

Analiza preliminară a bugetelor denotă faptul că în perioada 2014-2017 nu au existat linii separate de 
finanțare pentru promovarea subsectoarelor i) Lapte și ii) Acvacultură, însă dacă în cazul subsectorului 
Lapte, au fost realizate investiții prin intermediul mecanismelor de finanțare destinate altor subsectoare, 
atunci în cazul Acvaculturii nu au existat niciun mecanism de finanțare direct sau indirect.  
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Sub-sector 2014 2015 2016 TOTAL 

Zootehnie și Procesarea Cărnii 47 228 10 558 32 404 90 190 

Conservarea resurselor genetice animale 56 001 43 377 46 798 146 176 

Fructe și Legume 614 641 1 239 599 672 653 2 526 893 

Viticutlură și Vinificație 239 996 151 544 100 052 491 592 

SURSE BUGETARE (altele decât cele realizate prin mecanismul AIPA) 

Zootehnie și Procesarea Cărnii 0 0 0 0 

Conservarea resurselor genetice animale 8 589 8 751 8 151  25 491 

Fructe și Le ume 100 500 125 861 116 560 342 921 

Viticutlură și Vinificație 35 203 10 226 38 236 83 665 

SUBVENȚIONARE AIPA 

Zootehnie și Procesarea Cărnii 47 228 10 558 32 404 90 190 

Conservarea resurselor genetice animale 47 412 34 626 38 647 120 685 

Fructe și Le ume 382 612 150 834 429 393 962 839 

Viticutlură și Vinificație 21 507 23 118  41 540 86 165 

SURSE EXTERNE 

Zootehnie și Procesarea Cărnii 0 0 0 0 

Conservarea resurselor genetice animale 0 0 0 0 

Fructe și Le ume 131 529 962 904 126 700 1 221 133 

Viticutlură și Vinificație 183 286 118 200 20 276 321762 

TOTAL 957 866 1 445 078 851 907 3 254 851 

 

 

Zootehnie și Procesare a cărnii
45 

                                                           

 

 
42http://maia.gov.md/ro/categorii/procesul-bugetar, și 
http://aipa.gov.md/sites/default/files/prezentare%20AIPA%20final_2014%20%282%29.pdf 
43

 Monitorizarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2015 și 2016.  
44

 http://maia.gov.md/ro/categorii/procesul-bugetar, Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2015 și 2016 (MADRM, sursa: AIPA),   

http://aipa.gov.md/sites/default/files/prezentare%20AIPA%20final_2014%20%282%29.pdf 

Tabel 10 : Debursările  realizate per Sub-sector după sursă de proveniență , mii MDL 

Sursa: Raportul AIPA pentru 2014 și Monitorizarea CBTM pentru anii 2015 și 2016 

http://maia.gov.md/ro/categorii/procesul-bugetar
http://maia.gov.md/ro/categorii/procesul-bugetar
http://aipa.gov.md/sites/default/files/prezentare%20AIPA%20final_2014%20%282%29.pdf
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În subsectorul Zootehnie și Procesare a cărnii, debursările au fost realizate exclusiv prin Măsurile de 
Subvenționare AIPA: i) Subvenționarea creării/renovării fermelor zootehnice și ii) Stimularea investițiilor 
pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare – sub-măsura 1.6.4. Prelucrare primară, 
ambalare, refrigerare, congelare și păstrare a cărnii, procesare, ambalare și păstrare a laptelui.   

Deși reprezintă unul din sub-sectoarele cheie menționate în SNDAR, sub-sectorul Zootehnie și Procesare 
a cărnii în perioada 2014-2017 s-a bucurat de suport financiar exclusiv prin intermediul măsurilor de 
Subvenționare AIPA - i) Subvenționarea creării/renovării fermelor zootehnice și ii) Stimularea investițiilor 
pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare – sub-măsura 1.6.4. Prelucrare primară, 
ambalare, refrigerare, congelare și păstrare a cărnii, procesare, ambalare și păstrare a laptelui.   

Lapte 

În cazul subsectorului Lapte nu există careva Programe de Bugetare sau de asistență tehnica focusate pe 
dezvoltarea industriei Laptelui. Debursările realizate în vederea dezvoltării sub-sectorului Lapte se 
regăsesc în Măsurile de suport destinate preponderent altor sub-sectoare Strategice. Astfel, debursări în 
scopul dezvoltării sub-sectorului Lapte au fost realizate în cadrul Sub-programului Bugetar 51/05 – 
Subvenționarea producătorilor agricoli: i) Măsurii de Subvenționare a creării/renovării fermelor 
zootehnice, ii) S mularea inves țiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare – sub-
măsura 1.6.4. Prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare și păstrare a cărnii, procesare, 
ambalare și păstrare a laptelui.  

O altă sursă de finanțare în cadrul căruia au fost realizate debursări pentru dezvoltarea sub-sectorului 
Lapte îl reprezintă Sub-programului Bugetar 51/03 - Creştere şi sănătate a animalelor, în cadrul căruia în 
anul 2015 au fost realizate debursări în valoare de 5 598 mii MDL în scopul Vaccinării animalelor din 
sectorul asociat și privat, iar în anul 2016 au fost debursate 11 485 mii MDL în scopul Vaccinării 
animalelor din sectorul asociat și cel privat.  

Totuși trebuie de menționat că la momentul de față nu există careva programe dedicate exclusiv 
dezvoltării sub-sectorului Lapte, care pot fi monitorizate și evaluate în baza unor indicatori cantitativi 
concreți. Debursările realizate țin în mare parte de acțiuni complementare și facilitează în mare măsură 
doar menținerea statu-quo-ului sub-sectorul Lapte, fără însă a facilita dezvoltarea acestuia.  

Conservarea resurselor genetice animale 

Pentru dezvoltare sub-sectorului dat sunt aplicate mai multe instrumente de finanțare. Astfel, prin 
intermediul Sub-programului Bugetar 51/03 – Creșterea și Sănătatea animalelor, în perioada 2014-2016 
în scopul Conservării resurselor genetice animale au fost debursate în total 25 492 mii MDL din tot atât 
planificat. Totodată, prin intermediul Măsurii de Subvenționare a procurării animalelor de prăsilă în 
perioada 2014-2016 au fost debursate  cca. 120 685 mii MDL din totalul de 158 500 mii MDL planificați, 
ceea ce reprezintă o rată de 76,1% de debursare.  

Suplimentar trebuie de menționat faptul că în conformitate cu informațiile oferite de AIPA, toate 
subvențiile aprobate până în anul 2016, au fost achitate integrat în anul 2017, ceea ce face ca rata de 
debursare pentru sub-programul dat este de 100%.  

Fructe și Le ume 

Subsectorul Fructe și Legume s-a bucurat de cel mai mare suport financiar în perioada implementării 
SNDAR. Astfel, în perioada 2014-2016 au fost debursate în total 2 526 893mii MDL. Sub-sectorul Fructe și 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 
45 Vezi Studiul de Caz în Anexă nr. 2 
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Legume s-a bucurat de debursări prin mai multe mecanisme: i) Măsurile de Subvenționare AIPA, 6 dintre 
care au impact direct asupra sub-sectorului dat; ii) Surse externe – IFAD V, IFAD VI și Agricultură 
Competitivă – MAC-P; Programul Compact – Proiect în domeniul gospodăririi apelor şi hidroameliorației 
şi utilizării eficiente a resurselor acvatice a RM, dar și iii) Surse bugetare altele decât cele implementate 
prin mecanismul de Subvenționare AIPA, aici incluzându-se atât Suportul Bugetar pentru Proiectele cu 
finanțare externă, cât și finanțarea unor activități de facilitare a dezvoltării sub-sectorului (ex: Serviciul 
Special p/u Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice). Suplimentar trebuie de menționat că 
o parte din debursările din surse externe, cele realizate prin Programul ENPARD, au reprezentat suport 
bugetar direct, fiind debursate prin mecanismul de subvenționare al AIPA.  

Viticultură și Vinificație 

Alături de Legume și Fructe, sectorul Viticultură și Vinificație s-a bucurat de cele mai mari investiții, atât 
din surse bugetare, cât și din surse externe. Astfel, în perioada 2014-2016 sub-sectorul Viticultură și 
Vinificație au fost debursate 491 592 mii MDL din totalul de 698 096 mii MDL planificați, ceea ce 
reprezintă doar 71% din suma totală. Totodată trebuie de menționat că rata debursărilor din sursele 
externe a fost mai înaltă – 84%, în timp ce debursările din surse bugetare a fost de doar 54 %.  
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6. Răspunsuri la Întrebările de Evaluare 

6.1 Relevanța 
1. În ce măsură prioritățile stabilite în Strategie sunt coordinate și continuie să fie adecvate și 
coerente? 

Pentru a analiza coerența dar și actualitatea priorităților stabilite de Strategie, prezenta evaluare s-a 
focusat pe validarea unor ipoteze în ce privește actualitatea nevoilor și problemelor pe care se axează 
SNDAR precum și natura soluțiilor care vin să adreseze aceste probleme. 

Partea de analiză a Strategiei identifică un șir de nevoi/probleme structurate în 7 mari categorii : 
Agricultura în economia națională (macroperspectiva); Comerțul cu produse agroalimentare; Analiza 
sectorului agroalimentar pe grupe de produse; Industria alimentară din Republica Moldova;  Analiza 
mediului sectorial agroalimentar și a resurselor natural; Analiza aspectelor privind dezvoltarea mediului 
rural;  Analiza politicilor pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural în Republica Moldova și UE 2. 
Nivelul de clasificare a problemelor este oarecum confuz, întrucât nu poate fi stabilită legătura clară între 
nevoile pe care Strategie își propune să le soluționeze și natura intervențiilor din Planul de Acțiuni. 
Strategia nu se axează pe un șir de priorități relaționate fiecărei nevoi identificate ci mai degrabă le 
transpune în Obiective Specifice, însă datorită nivelului diferit de dezagregare un șir din acestea nu se 
regăsesc decât parțial.  

Ex: În scopul obţinerii unor beneficii economice globale, în următorii ani  prioritatea majoră a acestui 
subsector( Industria de procesare a produselor de origine animalieră)  va fi creşterea producţiei de lapte şi 
extinderea producţiei cărnii de vită. Pentru subsectorul de procesare, prioritatea va fi modernizarea 
fabricilor în scopul sporirii  eficienţei şi conformarea la cerinţele de siguranţă alimentară ale UE. 
( prioritate identidificată în cadrul analizei detaliate a subsectoarelor) – se regăsește doar parțial 
re ectată în cadrul Obiec vului Speci c  1.1 Modernizarea lanţului agro-alimentar în vederea creșterii 
competitivității și în scopul conformării la cerințele UE privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate, 
însă nu I se atribuie și o pârghie de intervenție care ar ajuta la obținerea unui rezultat adecvat priorității 
setate. Matricea logicii intervenției oferă o analiză detaliată a corespondenței dintre probleme/nevoi și 
Planul de Acțiuni al Strategiei.46 

În același timp, analiza indicatorilor statistici și administrativi reflectă de fapt un progres relativ scăzut în 
dezvoltare, iar natura problemelor adresate nu a fost diminuată decât într-o formă redusă, ceea ce 
validează de fapt actualitatea problemelor și nevoilor adresate. De asemenea, atât în baza opiniei 
experților47 dar și a rezultatelor chestionarului aplicat 48 se poate constata că Obiectivele propuse în 
SNDAR continuă să fie relevante problemelor din sectorul agro-alimentar iar pentru atingerea 
rezultatelor scontate se impune o consecvență în adresarea acestora și în perioada ulterioară a 
implementării Strategiei. 

De asemenea, se atestă vulnerabilitatea sectorului față de un șir de factori (volatilitatea prețurilor 
inputurilor, accesul scăzut la alternative de finanțare, calitatea și fertilitatea solurilor) 49dar și carențe de 
ordin instituțional la nivel de programare și implementare a Strategiei. Natura intervențiilor vine să 
adreseze o parte dintre aceastea însă nu acoperă decât unele dintre subsectoare. Structura reconstruită a 

                                                           

 

 
46 Structura detaliat a logicii intervenției precum și propunere de restructurare propuse sunt incluse în Anexe. 
47 În cadrul interviurilor și a focus grupurilor au fost adresate întrebări cu privire la  
48 Chestionarul a fost aplicat pe un eșantion de 101 beneficiari, dintre care 91,3% consideră că prioritățile continuă să fie relevante. 
49 Peste 71% din respondenți atestă influența volatilității prețurilor asupra producției agricole, peste 50% consider că nu sunt suficiente 
alternative de finanțare iar peste 68% din respondenți consider că calitatea și fertilitatea solurilor influențează semnificativ producția agricolă. 
( Rezultatele chestionarului pot și găsite in Anexe). 
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logicii intervenției propune includerea unor intervenții specifice care să adreseze toate sectoarele cheie 
identificate în partea de fundamentare a Strategiei.50  

Analiza bugetară denotă limitări în ceea ce privește disponibilitatea resurselor necesare unor intervenții 
ample (vizând competitivitatea, dezvoltarea infrastructurii, conservarea resurselor naturale sau chiar 
dezvoltarea rurală), ceea ce evidențiază necesitatea unui efort comun (sincronizarea intervențiilor la nivel 
de politici naționale, delimitarea clară a mandatului Ministerelor de resort dar și necesitatea unor pârghii 
de intervenție la nivel de administrație locală) pentru atingerea unor rezultate vizibile.  
Analiza acoperirii financiare reflectă faptul că ponderea intervențiilor la nivel de subsectoare este limitată 
iar ameliorări la nivel de sector se pot identifica doar în cazul în care intervențiile din Strategie sunt 
susținute prin investițiile și intervențiile proiectelor de asistență tehnică ( ex. Sectoarele horticol și 
vinicol)51. 
De asemenea analiza cadrului de politici reflectă un șir de corespondențe clare 52privind natura 
problemelor adresate dar și efortul antrenat (Obiective comune, Măsuri și acțiuni similare) .  

Pentru a asigura o coerență a Strategiei pentru perioada ulterioară de implementare se impune 
reconstituirea logicii intervenției astfel încât acțiunile întreprinse să corespundă nevoilor identificate. În 
același timp, se recomandă implementarea unui exercițiu comun de planificare pentru perioada 
următoare care să asigure sinterizarea Planurilor de Acțiuni a Strategiilor în implementare (în special în 
cazul celor cu un grad înalt de corespondență, ex. Dezvoltarea Sectorului IMM,  Mediu, Infrastructura 
ș.a.), iar pentru a maximiza impactul intervențiilor Strategiei se recomandă revizuirea ariei de acoperire și 
nivelul pârghiilor de intervenție (dezvoltarea Strategiilor Sub sectoriale sau transpunerea priorităților 
Strategiei în documente de planificare la nivel Regional/local /LEADER). 

2. Evaluarea coerenței între obiectivele SNDAR și țintele ENPARD? 

Acordul de finanțare a Programului ENPARD Moldova– “Suport pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală” a 
fost semnat de către Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană pe 26 martie 2015 și ratificat de 
către Parlament pe 22 octombrie 201553. 
Programul vine în susținerea implementării SNARD având următoarele obiective specifice:  
1. Îmbunătățirea capacităților financiare ale Guvernului de a atinge obiectivele politicii de dezvoltare 
rurală și agricolă; 
2. Promovarea reformelor și politicilor în domeniul dezvoltării rurale și agriculturii; 
3. Creșterea calității livrării serviciilor în domeniul dezvoltării rurale și agriculturii; 
4. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării rurale și agriculturii; 
5. Acoperirea necesităților de bază ale populației; 
6. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale, inclusiv a apei și protejarea biodiversității; 
7. Promovarea cooperării cu regiunile și unitățile administrativ teritoriale cu status special. 
 
Pornind de la aceste obiective specifice acordul de finanțare detaliază o serie de rezultate aferente 
fiecărui obiectiv, operaționalizate prin indicatori, acțiuni și ținte descrise în Anexa 2 a acordului.  
Evaluarea coerenței dintre obiectivele SNARD și țintele ENAPRD se face ținând cont de gradul de aliniere 
dintre acțiunile și țintele descrise în acordul de finanțare și acțiunile și indicatorii de progres ai planului de 
acțiuni al strategiei. Un grad înalt de coerență înseamnă o suprapunere a acțiunilor și rezultatelor 
așteptate, în așa fel încât prevederile ENPARD să vină în susținerea implementării planului de acțiuni fără 
a genera activități suplimentare.   

                                                           

 

 
50 A se vedea Structura refăcută a Logicii Intervenției 
51 A se vedea capitolul 5.4 
52 Analiza detaliată a sinergiilor documentelor de politici este inclusă in 5.2 
53Financing agreement sector reform contract ENI/2014/034-128, 
http://amp.gov.md/portal/sites/default/files/inline/financing_agreement_between_the_eu_and_the_rm_on_enpard_0.pdf 
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Debursarea tranșelor 2 și 3 a programului este condiționată de îndeplinirea a 28 de acțiuni, 19 dintre care 
se regăsesc în condițiile ambelor tranșe, 9 acțiuni fiind solicitate doar pentru debursarea tranșei numărul 
254. Celor 28 de acțiuni ENPARD le corespund 57 de acțiuni din planul de acțiuni al strategiei.  

Analiza alinierii acestor documente s-a făcut ținând cont de două aspecte cheie: a) măsura în care 
acțiunile ENPARD își găsesc corespondența în planul de acțiuni al strategiei și b) măsura în care țintele 
acestor acțiuni coincid. Pentru a evalua gradul de coerență se propun trei nivele convenționale pentru 
evaluarea ambelor aspecte: 

1. Nu există aliniere – acest nivel a fost atribuit pentru cazurile în care unei acțiuni/ținte ENPARD nu i-a 
corespuns nici măcar tangențial o acțiune/indicator de progres din planul de acțiuni SNARD 
2. Există o oarecare aliniere – acest nivel a fost atribuit pentru cazurile în care acțiunea//ținta ENPARD 
deși reia mot-a-mot sau într-o manieră apropiată una sau mai multe acțiuni din planul de acțiuni SNARD, 
are totuși o doză de afinitate ca finalitate cu una sau mai multe acțiuni din plan 
3. Există un grad înalt de aliniere - acest nivel a fost atribuit acelor acțiuni/ținte care coincid în ambele 
documente  
Evaluarea țintelor s-a făcut sub aspectul formulării și nu a valorilor planificate pentru că în cazul planului 
de acțiuni acestea în mare parte lipsesc, o analiză a acestui aspect reducând din start din utilitatea 
evaluării. 
Aplicând aceste criterii de evaluare se constă următoarele: 
a) 3 acțiuni și 5 ținte ENPARD nu sunt aliniate niciunei acțiuni din planul de acțiuni al strategiei, deși se 
pliază pe obiectivele specifice ale acesteia. Acțiunile și țintele identificate sunt: 
Țintă: Min. 75 de agricultori / Întreprinderi care au primit subvenții pentru investiții în procesarea și 
marketingul produselor agricole până la finele lui 2016, +75 2017; 
Țintă: Elaborarea și diseminarea buneilor practici pentru produsele de protecție a plantelor conform 
Codului Alimentarius 
4.1. Elaborarea și aprobarea noilor curricule antreprenoriale agricole pentru colegiile agricole post-
secundare subordonate MAIA 2015 
Țintă: Elaborarea și aprobarea noilor curricule 

4.2. Minimum 500 studenți din cadrul colegiilor subordonate MARDM instruiți privind noile programe de 
studii în antreprenoriatul agricol aprobate de MARDM (ex-MAIA) în 2015 

Țintă: Minimum 500 elevi, din cadrul colegiilor agricole subordonate MARDM, instruiți în 2016, + 2017 în 
baza noilor programe de studii în antreprenoriatul agricol aprobate de MARDM în 2015 

7.1. Competențele de dezvoltare rurală sunt clar definite și atribuite Ministerului Industriei Alimentare și 
Agriculturii 

Țintă: Atribuirea competențelor de dezvoltare rurală MAIA 

b) 3 acțiuni și 9 ținte sunt aliniate într-o oarecare măsură cu acțiunile și țintele din planul de acțiuni al 
strategiei 

1.1. Măsura "Servicii de consiliere și Instruire" inclusă în schemele anuale de subvenții AIPA pentru  2016, 
2017 

Țintă: Cel puțin 500 de agricultori / ÎAA instruiți în 2016, +500 în 2017 

1.2. Măsura "Investiții în întreprinderi agricole pentru a fi reorganizate și îmbunătățite conform 
standardelor UE" inclusă în schemele anuale de subvenții a AIPA pentru 2016 

                                                           

 

 
54 Financing agreement sector reform contract ENI/2014/034-128, 
http://amp.gov.md/portal/sites/default/files/inline/financing_agreement_between_the_eu_and_the_rm_on_enpard_0.pdf 
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Țintă: Min. 75 agricultori / Întreprinderi au primit subvenții pentru reorganizarea și îmbunătățirea 
holdingurilor conform standardelor UE până la finele lui 2016, + 75 2017; 

Țintă: Min. 30 agricultori / Întreprinderi care au primit subvenții pentru îmbunătățirea și dezvoltarea 
infrastructurii rurale până la finele lui 2016, +30 2017; 

Țintă: Min. 100 reprezentanți ai OSC au participat și au fost consultați privind noul program la nivel 
central și regional în 2016, +100 2017 

Țintă: Materialele publicitare produse, diseminate și disponibile on-line pe pagina web AIPA în 2017 

1.9. Crearea comitetului de Monitorizare a SNDAR 2014-2020 

Țintă: Cel puțin două întruniri a Comitetului de Monitorizare a SNDAR 2014-2020 

Țintă: Creșterea numărului de agricultori care utilizează sisteme de irigare în exploatațiile agricole în 2015, 
+400  în 2017 

Țintă: Min. 300 agricultori adiționali care utilizează sisteme de irigare în exploatațiile agricole până la 
sfârșitul anului 2016 

Țintă: Min. 30 % din proiectele de investiții agricole în active fizice lansate în 2016 vizează femeile 

c) 22 de acțiuni și 14 ținte ale programului ENPARD sunt pe deplin aliniate planului de acțiuni SNARD 

d) Cele 28 de acțiuni ENPARD sunt aliniate la 16 acțiuni din planul de acțiuni SNARD (nr. 13, 21, 23, 25, 26, 
27, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52). Prin urmare ENPARD vine să sprijine și să condiționeze 
implementarea a cca. 1/3 din numărul total de intervenții prevăzute în planul de acțiuni al strategiei.  

Analiza a relevat un grad înalt de coerență între prevederile ENPARD și planul de acțiuni al strategiei, deși 
a fost identificat un număr semnificativ de ținte/indicatori de progres care nu sunt aliniați. În contextul 
revizuirii strategiei se impune asigurarea unei mai bune coerențe cu programul ENPARD prin completarea 
sau substituirea indicatorilor de progres din planul de acțiuni cu cei ai ENPARD-ului, în special ținând cont 
de faptul că pentru majoritatea acțiunilor strategiei, valorile indicatorilor de progres lipsesc.  

Totodată este necesară și completarea planului de acțiuni a strategiei cu acțiunile ENPARD care nu se 
regăsesc în acest document în special referitoare la obiectivul 1.3 “Reformarea sistemului învățământului, 
cercetărilor științifice şi serviciilor de extensiune rurală în sectorul agroalimentar şi crearea sistemului de 
informare integrat în agricultură.” 

Matricea coerenței dintre obiectivele SDNAR și țintele ENPARD în Anexa nr. 6 

3 Este forma generală de suport o modalitate potrivită pentru rezolvarea problemelor în sectorul 
agricol și rural 

Forma de suport a intervențiilor Strategiei este materializată prin măsuri specifice cum ar fi mecanismul 
de subvenționare reglementat de Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare a 
producătorilor agricoli55, și implementat în baza Regulamentului privind condițiile, ordinea şi procedura 
de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat anual 
sau pentru o perioadă de 3-4 ani56 (La momentul de față este în vigoare Regulamentul de subvenționare 
pentru anii 2017-2021, aprobat prin HG 455/2017). O altă măsură specifică de suport o reprezintă 
finanțarea externă, realizată fie prin intermediul proiectelor de asistență tehnică, fie prin programe de 
suport bugetar direct.  

                                                           

 

 
55 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369204 
56 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370674 
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Pentru a evalua măsura în care forma de suport corespunde soluționării problemelor și nevoilor 
identificate au fost triangulate un șir de instrumente de evaluare care să reflecte atât modalitatea de 
alocare a resurselor financiare (analiza documentației și legislației relevante funcționării mecanismului de 
subvenționare), analiza indicatorilor administrativi și statistici care reflectă însuși alocările la nivel de 
sector și subsectoare dar și un șir de instrumente preponderent calitative, precum interviurile realizate cu 
reprezentanții părților cointeresate (reprezentanți ai MADRM, AIPA și ANSA; reprezentanți ai 
patronatelor – Ghidul de interviu în Anexă) chestionarea producătorilor agricoli (Structura Chestionar și 
rezultatele chestionării – în Anexă).  

O primă analiză a SNDAR denotă faptul că textul strategiei nu stabilește o prioritizare a subsectoarelor, 
limitându-se la analize generale a situației în diferite industrii/sectoare ale domeniul agroalimentar. 
Totodată, analiza comparativă a structurii SNDAR și a Regulamentului de Subvenționare se poate atesta, 
începând cu anul 2015, structurarea Măsurilor de Subvenționare în baza Obiectivelor Generale ale SNDAR 
și includerea etapizată în Regulament a unor Măsuri de Subvenționare menite să contribuie la 
implementarea Obiectivelor Specifice ale SNDAR. Astfel în Regulamentul de Subvenționare pentru 2015 
(aprobat prin HG 352/2015) a fost trecută în Măsură de subvenționare Separată „Stimularea investițiilor 
pentru procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till”, precum și a fost elaborat Domeniul 3 „Sporirea 
investițiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă 
întreprinderilor agricole, plasate în extravilan”, menit să contribuie la realizarea Obiectivului General 3 
din SDNAR. Iar în anul 2016 au fost introduce alte câteva noi măsuri de subvenționare care facilitează 
a ngerea Obiec velor Generale, as el a fost inclusă măsură 2.5 „Susţinerea promovării şi dezvoltării 
agriculturii ecologice” (contribuie la realizarea Obiectivului General 2 din SNDAR), iar la Domeniul 3 au 
fost create 2 măsuri noi: Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale (măsura 4) și Servicii de 
Consultanță și Formare (măsura 5), ambele menite să contribuie la atingerea Obiectivului General 3 al 
SNDAR.  

Cu toate că SNDAR nu specifică într-un mod clar subsectoarelor prioritare, Termenii de Referință specifică 
o listă a subsectoarelor prioritare ce urmează a fi analizate și evaluate și anume: i) Zootehnie și 
procesarea cărnii, ii) Lapte, iii) Fructe și Legume, iv) Conservarea fondului genetic animalier, v) Viticultura 
și Vinificația, vi) Acvacultura. Totodată, SNDAR stabilește că unele din subsectoarele sus menționate, în 
special Zootehnia și Industria Laptelui sunt subdezvoltate și necesită o atenție sporită57. Însă, nici 
măsurile de subvenționare, nici în liniile de buget această prioritizarea nu este reflectată, iar unele 
subsectoare – Lapte și Acvacultură, lipsesc în totalitate din măsurile de suport (Acvacultura) sau sunt 
incluse în măsurile de subvenționare ale altor subsectoare (Subvenționarea producătorilor de lapte este 
inclusă la măsura de subvenționare a fermelor zootehnice, și respectiv se află în concurență pentru 
finanțare cu producătorii de carne).  

Mecanismul de subvenționare nu prevede suportul acesteia în cazul altora – Zootehnie și Procesarea 
Cărnii, Lapte și Acvacultură58. 

SUBVENȚIONARE AIPA 

 2014 2015 2016 Total 

Zootehnie și Procesarea Cărnii 47228 
(9%) 

45184 
(18%) 

35963 
(7%) 

128375 
10% 

Conservarea resurselor genetice animale 47412 
(10%) 

34626 
(14%) 

38647 
(7%) 

120685 
(9%) 

                                                           

 

 
57 http://lex.justice.md/md/353310/ 
58

 Rapoartele AIP privind valoarea subvenționăriilor executate per sector.  

Tabelul 11 Subvențiile per Sub-sectoare 2014-2016, mii MDL 
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Fructe și Le ume 382612 
(76,7%) 

150834 
(59,4%) 

429393 
(78,7%) 

962839 
(74,2%) 

Viticutlură și Vinificație 21507 
(4,3%) 

23118 
(9,1%) 

41540 
(7,6%) 

86165 
(6,6%) 

TOTAL 498759 253762 545543 1298064 

Sursa: MADRM – Executarea bugetului pentru anul 2014, 2015, 2016 și  Monitorizarea CBTM 2015 și 2016  

Un alt indicator care poate oferi informație privind măsura în care formele de suport sunt adecvate, îl 
reprezintă Gradul autosuficienței a principalelor produse, precum și rata exporturilor din totalul 
producției autohtone. Gradul autosuficienței a principalelor produse – reprezintă raportul dintre 
producția autohtonă raportată la consumul intern, este calculat de către BNS și oferă o imagine generală 
asupra dezvoltării și capacității de producție a sub-sectorului respectiv. Rata mai mica de 100% denotă 
faptul că sub-sectorul nu are capacitatea de a produce cantitatea suficientă pentru a acoperi consumul 
intern sau sub-sectorul este necompetitiv cu produsele de import. Totodată, în combinație cu rata export, 
care reprezintă producția exportată raportată la cea produsă, gradul de autosuficiență oferă o imagine 
mai complexă asupra competitivității sub-sectorului dat. Astfel, analiza Gradului de autosuficiență și ratei 
exporturilor din totalul producției autohtone arată existența unui șir de produse care au o rată foarte 
înaltă de export59.  

 

 

Tipul de Produs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Gradul de autosuficiență Rata de export 

Cereale 174 % 120 % 147 % 34.6 % 31.0% 35.5 % 

Culturi Leguminoase 101 % 110 % 169 % 0.1 % 14.3% 32.2 % 

Floarea Soarelui 237% 218 % 369 % 45.2 % 75.4% 65.9 % 

Cartofi 96 % 59 % 85 % 2.8 % 5.1% 0.1 % 

Le ume și Bostănoase 95 % 85 % 99 % 5.9 % 9.7% 11.3 % 

Fructe 205 % 196 % 206 % 59.4 % 61.4% 55.7 % 

Struguri 106 % 106 % 106 % 8.8 %  7.7% 8.4 % 

Lapte  90 % 90 % 90 % 4.0 % 5.3% 9.9 % 

Carne 79 % 86 % 84 % 5.9 % 2.8% 2.6 % 

Ouă 99 % 103 % 104 % 0.6 % 6.1% 5.8 % 

Sursa: BNS 

Analiza paralelă a acestor doi indicatori demonstrează un decalaj major între diferite tipuri de produse, 
atât în ceea ce privește gradul de autosuficiență, cât și a ratei de export. Astfel, se poate constata că în 
cazul produselor de origine animalieră se înregistrează incapacitatea sectorului de a satisface necesitățile 
interne, iar rata de export în cazul acestor produse este una redusă, ceea ce poate fi cauzat fie de lipsa 
competitivității a sub-sectorului sau de costurile ridicate necesare pentru creșterea producției și respectiv 
există necesitatea dezvoltării unor mecanisme de suport specifice acestor sub-sectoare.  

În același timp, în cazul cerealelor, culturilor leguminoase, florii soarelui și fructelor rata de autosuficiență 
depășește cu mult valoarea de 100% (adică valoarea consumului intern), iar o bună partid din producție 
(în cazul fructelor peste 50%) se exportă. 

Reieșind din constatările sus menționate se poate concluziona că măsurile de suport, în condițiile în care 
majoritatea subvențiilor (cca. 90%)60 au fost direcționate în sectoarele cu rate înalte de autosuficiență și 

                                                           

 

 
59 Raportul dintre volumul producției exportate și volumul total produs în țară.  

60 Vezi capitolul 4.3.3 Executarea bugetului/ Subvenționarea producătorilor agricoli de către AIPA 

Tabel 12 Gradul de autosuficiență și rata de export 
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de export, nu mai sunt adecvate întrucât sectoarele date au un nivel înalt de competitivitate pe piața 
externă, și ar trebuie revizuite în vederea prioritizării sectoarelor de producție animalieră și producției de 
legume, în vederea diminuării dependenții de importuri (în scopul acoperirii consumului intern), dar și a 
promovării exporturilor acestor produse.  

Lipsa prioritizării producției cu valoare adău ată 

O altă constatare importantă se referă la faptul că în perioada 2014-2017 au înregistrat creșteri 
produsele cu valoare adăugat joasă, în timp ce majoritatea produselor cu valoare adăugată înaltă au 
înregistrat scăderi a volumului de producție.  
 

Tipul de Produs 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Gradul de autosuficiență, % Producția, mii tone 

Cereale 174 % 174 % 174 % 2891 2183 2954 

Culturi Leguminoase 101 % 101 % 101 % 31 23 39 

Floarea Soarelui 237% 237% 237% 547 485 677 

Cartofi 96 % 96 % 96 % 268 158 214 

Le ume și Bostănoase 95 % 95 % 95 % 374 300 360 

Fructe 205 % 205 % 205 % 497 470 572 

Struguri 106 % 106 % 106 % 594 599 616 

Lapte  90 % 90 % 90 % 525 520 504 

Carne 79 % 79 % 79 % 122 131 138 

Ouă* 99 % 99 % 99 % 645 629 674 
* milioane bucăți 

Sursa: BNS 

După cum poate fi văzut în tabelul 9, în perioada 2014-2016 producția de Cereale, Culturi Leguminoase și 
a Florii Soarelui a înregistrat creșteri de substanțiale (25% în cazul Culturilor Leguminoase și 23% în cazul 
Florii Soarelui). În același timp produsele cu o valoare adăugată precum strugurii, legumele, sau 
produsele de origine animalieră au înregistrat progrese mici sau au scăzut în ceea ce privește volumul de 
producție produs. Astfel, producția de legume și lapte a scăzut cu cca. 4%, iar producția de struguri a 
crescut doar cu 2%. Producția cărnii a crescut cu 13%, însă gradul de autosuficiență rămâne destul de jos, 
în jurul valorii de 85%. Singurul produs cu valoare adăugată care a înregistrat creșteri au reprezentat 
fructele care au crescut cu 15% în ceea ce privește cantitatea produsă, și atingând o valoare de 206% în 
ceea ce privește gradul de autosuficiență.  

Datele statistice prezentate mai sus sunt reflectate și în măsurile de suport. Astfel, în suportul creșterii 
valorii adăugate a produselor agricole, Regulamentul Fondului de subvenționare prevede existența unei 
Măsuri aparte – Stimularea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii post recoltare şi procesare. Însă 
dacă în cazul fructelor, legumelor sau cerealelor au fost înregistrate numeroase investiții și cereri de 
subvenționare, atunci în ceea ce privește Infrastructura de procesare a produselor din carne și lapte, 
numărul cererilor a fost unul foarte mic.  

 

 

Tip infrastructură 
2014 2015 2016 

Nr. Ehip. Subvenției Nr. Ehip. Subvenție Nr. Ehip. Subvenție 

Echipament pentru fri idere de 
păstrare a fructelor și le umelor, 

111 N/A 160 50 19 63 

U laj și echipament pentru 
prelucrarea primara, ambalarea, 

9 N/A 26 1,9 10 3,5 

Tabel 13 Evoluția volumului de producție 2014-2016 și a ratei de autosuficiență 

Tabel 14 Numărul Unități și echipament subvenționate, m MDL 
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refri erarea, con elarea și păstrarea 
cărni 

Utilaj și echipament pentru 
procesarea, ambalarea și păstrarea 
laptelui 

2 N/A 

Utilaj și echipament pentru 
prelucrarea primara a cerealelor și 
produselor oleaginoase 

110 N/A 

114 12,6 108 16,1 
Instalații pentru extragerea 
uleiurilor vegetale 

2 N/A 

Utilaj și echipament pentru 
procesarea, uscarea și con elarea 
fructelor și le umelor 

28 N/A 84 11,8 34 25,68 

Sursa: Rapoarte anuale AIPA
61

 

Mai mult de atât, în cazul produselor de origine animalieră rata subvențiilor din totalul investițiilor în 
infrastructura de postrecolatre și procesare realizate este una mai mare în cazul legumelor, fructelor și 
cerealelor decât în cazul produselor de origine animalieră.  

 

Tip infrastructură 2014 2015 2016 

Echipament pentru fri idere de păstrare a fructelor și le umelor, N/A 16% 30,5% 

Utilaj și echipament pentru prelucrarea primara, ambalarea, 
refri erarea, con elarea și păstrarea cărni 

N/A 

1,8% 19,6% 
Utilaj și echipament pentru procesarea, ambalarea și păstrarea 
laptelui 

N/A 

Utilaj și echipament pentru prelucrarea primara a cerealelor și 
produselor oleaginoase 

N/A 
14,4% 15,3% 

Instalații pentru extragerea uleiurilor vegetale N/A 

Utilaj și echipament pentru procesarea, uscarea și con elarea 
fructelor și le umelor 

N/A 15% 72,6% 

Sursa: Rapoarte anuale AIPA
62

 

În așa mod se poate constata că măsurile de suport existente sunt eficiente doar în cazul produselor cu 
valoare adăugată din sectorul horticol, iar o bună parte din subvenții în general sunt îndreptate spre 
subvenționarea utilajelor și echipamentelor care nu conduc la majorarea valorii adăugate a produselor 
(cereale, floarea soarelui). În același timp, chiar dacă formal există, măsurile de suport pentru dezvoltarea 
produselor cu valoare adăugată în sectorul produselor de origine animalieră nu sunt atractive, ceea ce-i 
face pe agricultori să evite investițiile în acest domeniu. Drept dovadă o reprezintă și scăderea bruscă a 
investițiilor în domeniul dat de la 101,66 mil MDL în 2015 la 18,1 mil MDL în 2016.  

Prefinanțarea 

Regulamentul de subvenționare prevede autorizarea subvenționării doar după prezentarea setului de 
acte confirmatoare a investiției realizate. Astfel, în practică producătorul agricol are obligația să facă 
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http://aipa.gov.md/sites/default/files/Raport%20privind%20impactul%20subventionarii_2016.pdf; 

http://aipa.gov.md/sites/default/files/Raport%20de%20activitate%20al%20Agenţiei%20de%20Intervenţie%20şi%20Plăţi%20pentru%20Agricultur
ă_anul%202015%20%28Prezentare%20grafică%29.pdf; 
http://aipa.gov.md/sites/default/files/prezentare%20AIPA%20final_2014%20%282%29.pdf 

62Ibid 

Tabel 15  Rata de subvenționare per tip de infrastructură subvenționată 

http://aipa.gov.md/sites/default/files/Raport%20privind%20impactul%20subventionarii_2016.pdf
http://aipa.gov.md/sites/default/files/Raport%20de%20activitate%20al%20Agenţiei%20de%20Intervenţie%20şi%20Plăţi%20pentru%20Agricultură_anul%202015%20%28Prezentare%20grafică%29.pdf
http://aipa.gov.md/sites/default/files/Raport%20de%20activitate%20al%20Agenţiei%20de%20Intervenţie%20şi%20Plăţi%20pentru%20Agricultură_anul%202015%20%28Prezentare%20grafică%29.pdf
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investiția, din propriile resurse financiare, după care să apeleze la instrumentele de suport oferite de 
către stat.  

La momentul de față valoarea medie a subvenției pentru investițiile complexe (zootehnie, achiziționare 
tehnică agricolă, de procesare și postrecoltare, etc) este în jurul valorii de 400-500 mii MDL, care 
calculată la o rată de 30% de rambursare investiției, ridică valoarea investiției necesare la cca. 1,2-1,5 m 
MDL. Astfel, măsurile de subvenționare devin accesibile exclusiv marilor producători, capabili să asigure 
investiții majore din surse proprii.  

Totodată, cca. 60% din totalul agricultorilor chestionați (90% dintre care reprezintă mici producători) în 
procesul de evaluare a strategiei susțin că producătorii agricoli nu au suficient acces la sursele de 
finanțare, ceea ce le împiedică dezvoltarea afacerii. Mai mult de atât 71,4% din agricultorii chestionați 
consideră că condițiile de subvenționare sunt relativ sau foarte greu de îndeplinit.  

Astfel, se poate de constatat că încea mai mare parte, producătorii agricoli mici și mijlocii nu au 
capacitatea de a dezvolta afaceri agricole în domeniul produselor cu valoare adăugată. Una din cauze 
constă în lipsa unui mecanism de prefinanțare sau co-finanțare a investiție. În acest sens, măsurile de 
suport existente nu pot fi considerate complet adecvate pentru a contribui în plină măsură la 
soluționarea problemelor din sector.  

Lipsa unui mecanism de suport pentru  ospodăriile casnice 

Deși de măsurile de subvenționare pot beneficia exclusiv producătorii agricoli înregistrați, indicatorii 
statistici denotă faptul că în cazul celor mai problematice sub-sectoare (zootehnie, producția laptelui), 
dar și în cazul sub-sectoarelor cu finanțări substanțiale, majoritatea producției este realizată de către 
producătorii casnici (care cad sub incidența art. 24 lit. f) a legii 276/2016 - Nu dispun de apartenență la 
una din asociațiile de profil ale producătorilor agricoli). Astfel în cazul laptellui rata producătorilor casnici 
este de cca 95% din totalul laptelui produs63, iar în cazul cărnii bovine, porcine și a ouălelor rata 
producătorilor casnici variază de la 72% (în cazul cărnii de bovine) la 56% în cazul ouălelor64.  

 

 

Produsul 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

SRL/SA/Gospodării Țărănești Gospodării Casnice 

FRUCTE 

Fructe Semințoase 196 135 154 181 181 265 

Fructe Simburoase 43 52 55 60 102 99 

Structuri 139 137 154 455 462 462 

ZOOTEHNIE 

Bovine 1.4 2.6 4.6 12.3 11.4 11.3 

Porcine 25.9 32.6 33.2 56.4 59 59.6 

Ovine și Caprine 0.2 0.4 0.3 4 4 4 

Păsări 30.7 34.7 38.1 31.5 28 31.8 

Lapte de vacă 21.3 22.5 24.7 464 457 437.4 

Ouă, milioane buc 246.5 253.5 292.7 398.5 375.3 380.9 

Sursa: BNS 

Indicatorii statistici relatează că în cazul majorității produselor de origine animalieră, cea mai mare parte 
a producției este oferită pe piață de către micii producători, care nu sunt înregistrați și respectiv nu sunt 

                                                           

 

 
63 http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__16%20AGR__ 
AGR030/AGR030200.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802 
64

 http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__16%20AGR__ 

AGR030/AGR030200.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802 

Tabelul 16 Producția agricolă după tipul de producător, mii tone 

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__16%20AGR__
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__16%20AGR__
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supuși controlului ANSA65. Cu alte cuvinte, producătorii a aproape 80% din producția cărnii de bovine, 
40% din producția cărnii de porcine și 95% din producția cărnii de ovine, caprine și a laptelui nu sunt 
supuși controalelor ANSA în ceea ce privește controlul calității și condițiilor de producție, dar și nici nu 
beneficiază de nicio măsură de suport din partea statului sau programelor naționale de asistență tehnică.  

4. Au fost prioritățile orizontale – șanse egale pentru femei și bărbați și protejarea mediului 
integrate corespunzător în formele de suport? 
Strategia nu face referință expres la asigurarea șanselor egale pentru femeie și bărbați și nici planul de 
acțiuni nu prevede indicatori separați care ar urmări asigurarea egalității de șanse. Acest aspect este 
integrat doar la nivelul “Regulamentului privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor 
Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
455, din 21 iunie 2017. 

Punctul 8 al Regulamentului stipulează că “în vederea încurajării …  femeilor din mediul rural, se acordă 
subvenții în cuantumuri majorate, în condiții generale, din valoarea investiției eligibile, după cum 
urmează: 1) 15% – producătorilor agricoli tineri și femeilor-fermier, pentru submăsurile de sprijin 1.1, 1.4, 
1.5, 1.6, iar pentru submăsura 1.2 din valoarea subvenției autorizate. Totodată și indicatorii ENPARD 
pentru 2017 fac referință la acest aspect, astfel conform indicatorului 7.1, cel puțin 30% din investițiile în 
activele fizice ale gospodăriilor agricole în 2017 ar trebui să vizeze femeile. Deși acest indicator nu a fost 
realizat, el are un potențial înalt de realizare.  

Referitor la protecția mediului, analiza relevă că majoritatea acțiunilor din PA sunt direct sau indirect 
axate pe această dimensiune. Acest aspect este prevăzut în mod expres în Obiectivul 2 al SNDAR - 
“Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură”.  

6.2 Eficacitate 
1. În ce măsură există progrese în realizarea obiectivelor și în ce măsură aceste obiective sunt 
realizabile?   
Obiectiv General 1 
Eficacitatea Strategiei este evaluată reieșind din măsura în care activitățile din Planul de Acțiuni al SNDAR 
au atins țintele stabilite. În cazul SNDAR 2014-2020 evaluarea eficacității este problematică din motiv că 
majoritatea acțiunilor din PA SNDAR au stabiliți indicatori de outcome față de care nu pot fi aplicate 
instrumente de evaluare cantitativă. Astfel, în cazul activităților ai cărui termen de realizare a fost atins 
(2017) singurul instrument de evaluare a eficacității Strategiei care este posibil de aplicat constă în 
evaluarea gradului de atingere a indicatorilor de output în cazul acțiunilor care dețin un astfel de 
indicator, iar în cazul acțiunilor cu indicatoare de outcome urmând să fie analizat gradul executării 
bugetului planificat pentru activitatea respectivă. În cazul activităților care au termen de realizare post 
2017, urmând să se aplice același instrument de evaluare în cazul activităților care dețin indicatori de 
output, iar în cazul activităților cu indicatori de outcome vor fi considerate că se află în desfășurare, 
urmând să fie evaluate în momentul atingerii termenului de realizare.  
Obiectivului General 1  îi revin 37 de acțiuni din planul de acțiuni. 16 dintre acestea urmau să fie realizate 
până în 2017. Reieșind din informațiile disponibile referitor la progresele înregistrate per fiecare 
activitate,  10  sunt realizate, iar alte 6 sunt în întârziere, fie nu au atins indicatorii de output stabiliți, fie 
nu a fost reușită executarea deplină a bugetului planificat.  

Raportate la toată durata strategiei, din cele 37 de acțiuni ce-i revin Obiectivului General 1 – 17 au fost 
realizate (46%), 8 întârzie (22%), 12 (32)  sunt în desfășurare.  

                                                           

 

 
65  Conform planurilor de control al ANSA, controlului sunt supuse doar unitățile înregistrate ale producătorilor agricoli. 
http://www.ansa.gov.md/ro/content/controale-oficiale 
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Analiza de mai jos prezintă situația la zi pe fiecare acțiune care a atins termenul de realizare, însă așa și 
nu a atins indicatorii stabiliți: 

 Nr. 
Acțiune 

Titlu Motiv  ntârziere 

3 

Elaborarea și inițierea 
implementării 
strategiilor/programelor 
de dezvoltare pentru 
ramurile strategice ale 
sectorului agroalimentar 

Nu există progrese și au fost încălcate termenele de realizarea pentru 
Programul de dezvoltare în domeniul acvaculturii, iar în cazul a câteva 
programe nu s-a reușit aprobarea finală. În cazul Programului pentru 
sectorul vinicol, termenul de realizarea a fost mutat pentru anul 2018. 
 

4 

Elaborarea și 
implementarea politicii 
privind promovarea 
exporturilor produselor 
agroalimentare din 
Republica Moldova 

A fost elaborat programul privind promovarea exporturilor produselor 
agroalimentare din Republica Moldova. Au fost re-examinate 
obiectivele programului, ceea ce a condus la necesitatea revizuirii 
programului. Termenul pentru realizarea a fost strămutat pentru anul 
2018. 

8 

Facilitarea modernizării 
fermelor zootehnice  n 
vederea respectării 
cerințelor comunitare de 
calitate și si uranță a 
produselor de origine 
animală 

Acțiunea dată face parte din lista activităților care nu dispun de 
indicator de output și respectiv evaluarea a fost făcut în baza gradului 
executării cheltuielilor planificate. Astfel s-a constat că, deși termenul 
limită pentru implementarea acțiunii din bugetul total de 125 000 mii 
MDl planificați din sursele bugetare, au fost executați doar 90 190 mii 
MDL, toate prin mecanismul de subvenționare AIPA, iar în ceea ce 
privește finanțarea din surse externe, nu au fost identificate debursări 
din surse externe în vederea atingerii obiectivelor acestei acțiuni. În 
perioada 2014-2016 au fost oferite subvenții pentru crearea și 
subvenționarea fermelor și mai mult de 190 de ferme au fost 
create/modernizate. Rezultatul nu poate fi contextualizat. 

10 

Preluarea și 
implementarea sistemului 
de calitate și control al 
Uniunii Europene pe piața 
fructelor și le umelor 

Acțiunea a înregistrat anumite progrese, fiind elaborată legea cu 
privire la controlul conformității cu cerințele de calitate pentru fructe 
şi legume proaspete, precum și au fost instruiți 42 de inspectori, iar 
ANSA a fost dotată cu 45 de seturi de utilaj necesar pentru controlul 
fructelor și legumelor în stare proaspătă. Totuși proiectul de lege nu a 
fost aprobat în termenii stabiliți, precum și nu sunt date care să 
confirme diseminarea în sectorul privat a informației privind sistemul 
UE de calitate şi control pe piața fructelor şi legumelor. 

11 

Crearea,  n baza 
parteneriatului public-
privat, a Centrului 
A roalimentar Chișinău 

Deși această acțiune are drept termen anul 2018, ea a fost trecută în 
lista acțiunilor care se află în întârziere întrucât nu a fost realizată nicio 
acțiune în vederea realizării activității date, precum și nu există 
premise ale realizării activității către termenul stabilit. 

12 

Crearea,  n baza 
parteneriatului public-
privat, a centrelor 
agroalimentare regionale, 
unde producătorii a ricoli 
vor comercializa direct 
producția a ricolă și vor 
beneficia de serviciile 
necesare pentru exportul 
producției 

La momentul de față au fost realziate doar un proiect de centru „en-
gros” în or. Rîșcani. Alte activități nu au fost realizate. Deși această 
acțiune are drept termen anul 2018, ea a fost trecută în lista acțiunilor 
care se află în întârziere întrucât nu există progrese vizibile, precum și 
nu există premise ale realizării activității către termenul stabilit. 
 

Tabel 17 Acțiuni OG1 PA SNDAR care înregistrează întârzieri în atingerea indicatorilor setați  
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14 

Asigurarea fondului 
genetic cu material 
biologic cu randament 
 nalt de productivitate 

La fel ca și Acțiunea nr. 8, Acțiunea dată face parte din lista activităților 
care nu dispun de indicator de output și respectiv evaluarea a fost 
făcut în baza gradului executării cheltuielilor planificate. Astfel s-a 
constat că, deși termenul limită pentru implementarea acțiunii din 
bugetul total de 157 500 mii MDl planificați din sursele bugetare, au 
fost executați doar 120 685 mii MDL, toate prin mecanismul de 
subvenționare AIPA, iar în ceea ce privește finanțarea din surse 
externe, nu au fost identificate debursări din surse externe în vederea 
atingerii obiectivelor acestei acțiuni. În perioada 2014-2016 au fost 
achiziționate 22 196 de animale de rasă pură. 

31 

Elaborarea şi promovarea 
Strategiei de ameliorare a 
sistemului de cercetare-
dezvoltare agroalimentară 
a Republicii Moldova până 
 n anul 2020 

A fost creat grupul de lucru responsabil de reformarea sistemului de 
cercetare-dezvoltare agroalimentară a Republicii Moldova. A fost 
efectuată o analiză a situației curente în domeniul de cercetare-
dezvoltare agroalimentară a Republicii Moldova (fiind identificate și 
necesitățile de reformare ale acestuia) și a structurii sistemului de 
cercetare-inovare din alte state. A fost elaborat Conceptul privind 
structura organizatorică a sistemului de cercetare-dezvoltare și 
extensiune în domeniul agroalimentar al Republicii Moldova. Totodată, 
a fost elaborat Proiectul de Concept al Strategiei de ameliorare a 
sistemului de cercetare-dezvoltare agroalimentară a R.Moldova până 
în 2020. 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, publicat pe pagina web a MAIA, a fost prezentat la ședința 
Consiliului Tehnico-Științific. A fost remis pentru avizare instituțiilor 
interesate. Până la momentul de față (februarie 2018) documentul nu 
a fost aprobat, ceea ce face ca acțiunea să nu fie în întâriziere. 

Sursa: PA SNDAR 

Obiectiv General 2 

Obiectivului General 2  îi revin 11 de acțiuni din planul de acțiuni, dintre care doar 3 urmau să fie realizate 
până în anul 2017. Reieșind din informațiile disponibile referitor la progresele înregistrate per fiecare 
activitate, 1 a fost realizată, una se află în întârziere, iar a treia a fost realizată, însă nu au fost respectați 
termenii stabiliți de către PA SNDAR.   

Raportate la toată durata strategiei, din cele 11 de acțiuni ce-i revin Obiectivului General 2 – 1 a fost 
realizată (9%), 8 (73) sunt în desfășurare, 1 întârzie (9%), iar 1 a fost realizată cu întârziere (9%).  

La evaluarea eficacității s-a ținut cont de gradul de realizare a acțiunilor din PA SNDAR specifice 
Obiectivului General 2, care au fost evaluate în baza informațiilor din Rapoartele de Evaluare ale SNDAR 
pentru 2014, 2015 și 2016, Documentele de Monitorizare a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu pentru 
2015 și 2016, pe datele oferite de MADRM, precum și pe instrumentele de evaluare calitative precum 
chestionarea producătorilor agricoli, intervievarea părților cointeresate, și Focus Grupurile.  

Întrucât doar 3 din 11 acțiuni ce-i revin Obiectivului General 2 au termen de realizare anul 2017 sau mai 
devreme, eficacitatea SNDAR în vederea atingerii rezultatelor scontate nu poate fi evaluată în plină 
măsură. Totuși, din cele 3 acțiuni una întâmpină întârzieri în ceea ce privește atingerea rezultatelor 
scontate, una a fost realizată cu întârziere, iar una fost realizată deplin în termenii stabiliți.  

În ceea ce privește celelalte 8 acțiuni specifice OG 2 care au termen de realizare 2020, acestea au 
înregistrate rezultate diferite. Cele mai importante rezultate au fost atinse de către SNDAR în cazull 
activității 40 „Extinderea suprafețelor de terenuri agricole irigate”; activității 41 din PA SNDAR 
„Dezvoltarea tehnologiilor de prelucrare minimală a solului, inclusiv organizarea seminarelor privind 
avantajele sistemului de lucrare a solului de tip No-till/Mini-till”.  
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Astfel, în cazul acțiunii 41 rezultatele scontate – creșterea cu 10% anul a suprafeței terenurilor prelucrate 
cu tehnică no-till/mini-till, au fost atinse în fiecare an: în 2015 – 84 000 ha, cu 20 000 (24%) mai mult ca în 
2014, iar în 2016 – 137 530 ha cu 53 530 (64%) mai mult ca în 2016. Eficacitatea implementării acțiunii 
date este confirmată și de rezultatele chestionării agricultorilor. Astfel, 37.2% din totalul respondenților 
consideră că de la începutul implementării SNDAR gradul de implementare al practicilor durabile pentru 
gestionarea terenurilor agricole a crescut considerabil sau foarte mult, iar alți 34.8% că a crescut 
substanțial.  

În ceea ce privește acțiunea 40, în perioada 2014-2017 au fost construite 125 de sisteme de irigare 
centralizate prin picurare și 39 de unități de irigare centralizată prin aspersiune, asigurând astfel irigarea a 
cca. 21 000 ha. Eficacitatea este confirmată și de alte instrumente de evaluare. Astfel în urma 
intervievării părților cointeresate se atestă că dezvoltarea sistemelor de irigare este considerată (alături 
de dezvoltarea sectorului vitivinicol) drept una din principalele succese ale procesului de modernizare a 
sectorului agricol.  

Într-o altă ordine de idei în cazul Acțiunii 47 „Diversificarea şi promovarea mecanismelor de asigurare a 
riscurilor în agricultură, inclusiv elaborarea şi promovarea Legii privind acordarea despăgubirilor în caz de 
calamități naturale în agricultură” se atestă o descreștere substanțială a valorii indicatorilor de referință. 
Comparativ cu anul 2014 numărul agricultorilor care-si asigura terenurile a scăzut de 3 ori, de la 229 la 83 
de producători, iar suprafața terenurilor asigurate a scăzut de 5 ori de la 25 168 ha la 5800 ha. Astfel se 
constată o descreștere substanțială a interesului agricultorilor ceea ce reprezintă un faliment în realizarea 
acțiunii date.  

Per total, la fel ca și în cazul OG 1, eficacitatea SNDAR 2014-2020 nu poate fi evaluată întrucât 
majoritatea acțiunilor nu dețin indicatori de output.  

Obiectiv general 3 

Eficacitatea Obiectivului General 3 nu poate fi evaluată pe motiv că niciuna din acțiunile OG3 nu dispune 
de indicatori de output, precum și nici pentru una din acțiunile OG 3 nu au fost planificate debursări 
bugetare, ceea ce face imposibilă evaluarea eficacității măsurii date din perspectiva atingerii indicatorilor 
de finanțare a acțiunii respective.  

 

2. În ce măsură a crescut competitivitatea? 

Evaluarea măsurii în care implementarea strategiei a contribuit la creșterea competitivității sectorului a 
fost realizată pornind de la cadrul de monitorizare a strategiei propus de către aceasta66, suplimentându-l 
cu alți indicatori statistici relevanți. 
Pentru acest obiectiv strategia propune un indicator de progres și un indicator de impact principal și 7 
indicatori pentru obiectivele specifice. Din indicatorii propuși tabelul de mai jos reia doar indicatorii care 
au putut fi evaluați ținând cont de disponibilitatea datelor statistice oficiale sau administrative, deținute 
de către Minister sau de instituțiile subordonate. 

 Nr. Obiectivele  Indicatorii de progres 
Rezultatul 

scontat 
Evaluat

67
 

Indicatorii 
de impact 

Evaluat
68

 

                                                           

 

 
66 Hotărârea Guvernului Nr. 409 din 04.06.2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, 
tabelul 13, http://lex.justice.md/md/353310/, 
67 Perioada de evaluare 2014-2016 ținând cont de disponibilitatea datelor statistice 
68 Perioada de evaluare 2014-2016 ținând cont de disponibilitatea datelor statistice 

Tabelul 18 Rezultatele atinse per Obiectiv General SNDAR 

http://lex.justice.md/md/353310/
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d/o  

1. 

Creşterea 
competitivităţii 
sectorului 
agroalimentar, prin 
restructurarea şi 
modernizarea pieţei 

Valoarea reală a 
producţiei agricole 

brute (PAB), indice de 
valoare 

Creştere cu 
25% 

2.6% 

Ponderea 
producţiei 

agricole 
brute în PIB 

-0.9% p.p. 

1.1. 

Modernizarea 
lanţului 
agroalimentar în 
scopul conformării la 
cerinţele UE privind 
siguranţa 
alimentelor şi 
cerinţele de calitate  

Suma investiţiilor în 
active materiale pe 

termen lung, % 

Creştere cu 
40% 

-21%  

Ponderea 
investiţiilor 
în active 

materiale 
pe termen 

lung 

-1.2 p.p  

1.2. 

Facilitarea accesului 
la pieţele de capital, 
de inputuri şi 
outputuri pentru 
fermieri  

Valoarea financiară 
totală a creditelor 

utilizate de fermieri, 
lei 

Creştere cu 

60% 

 

411% 
Ponderea 
creditelor 
utilizate 

Indicator 
neclar 

Numărul 
producătorilor 

asociaţi sau cooperaţi 
în diverse forme, 

unităţi 

Creştere cu 
50% 

 

Nu poate fi 
calculat în 
absența 

unei 
baseline 

Rata 
producători
lor asociaţi 

sau 
cooperaţi 

Date 
statistice 

lipsesc 

Sursa : MADRM, CBTM 2015-2016, BNS  

Însă chiar și în cazul acestor indicatori o evaluare concludentă este dificilă deoarece nu este evident cum 
ar trebui interpretat și calculat rezultatul scontat și dacă acesta  se referă atât la indicatorul de progres 
cât și la cel de impact. Cadrul de monitorizare nu specifică prin urmare dacă creșterea prognozată este pe 
toată perioada sau una anuală, una în puncte procentuale sau în procente în cazul ponderilor. Prin 
urmare analiza a urmărit să cuprindă diferite scenarii de interpretare a cadrului de monitorizare propus.  

Valoarea adăugată brută este indicatorul principal propus de strategie pentru monitorizarea evoluției 
competitivității sectorului. Analiza datelor statistice relevă o creștere de 12,2% a acestui indicator în 
prețuri curente în perioada 2014-2016. Însă precalculul în prețurile anului 2014 demonstrează că din 
punct de vedere al valorii intrinseci, neafectate de majorarea prețurilor, VAB-ul brut a crescut cu doar 
2.6%. 

  



   

 

62 

 

 

 

Sursa: BNS 

În aceași perioadă ponderea producției în PIB s-a redus cu 0.9 puncte procentuale. 

 

Statistica oficială relevă o scădere a activelor materiale pe termen lung cu 21% în perioada 2014-2016, 
investițiile reducându-se de la 2233 mil MDL în 2014 la 1934 mil MDL în 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi ură 8. Evoluția valorii adăugate brute în prețuri curente și în prețurile 2014, mil MDL 

Fi ură 9. Agricultură, silvicultură și pescuit contribuția la formarea PIB, preturi curente, CAEM Rev.2, 2014-2016, % 

Sursa: BNS 
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Raportată la perioadă echivalentă anterioară 2011-2013, media anuală a investițiilor pentru perioada 
2014-2016 s-a majorat cu 14%. Media a crescut de la 1767 mil MDL la 2023 mil MDL. 

 

Comparativ cu perioada precendentă evaluării există o dinamică pozitivă, dar insuficientă pentru a realiza 
indicatorul de progres al strategiei indiferent de modul de interpretare al acestuia. 

Totodată și ponderea investiţiilor în active materiale pe termen lung în agricultură, silvicultură și pescuit 
s-a redus în perioada de implementare a strategiei până la 9.8% în 2016, cu 1.2 puncte procentuale mai 
puțin ca în 2014.  

 

 

Un alt indicator pe dimensiunea competitivității propus de strategie este creșterea valorii financiare 
totale a creditelor utilizate de fermieri. Analiza acestui indicator a fost realizată pornind de la datele 

Fi ură 10.  Investiţii în active materiale pe termen lung în agricultură, mil MDL, prețuri curente 

Sursa: BNS 

Fi ură 11. Media investițiilor agricultură, silvicultură și pescuit în active materiale pe termen  lung, mil MDL, 2011-
2013, 2014-2016  

Sursa: BNS 

Fi ură 12. Ponderea investițiilor în active materiale pe termen lung în agricultură, silvicultură și pescuit, 2014-
2016, % 

Sursa: BNS 



   

 

64 

administrative prezentate în rapoartele MAIA de evaluare a SNARD pentru anii 2014-2015 și 2016. Datele 
pentru anii precedenți anului 2015 nu sunt disponibile, respectiv ca an de referință a fost luat anul 2015. 

În 2015 au fost înregistrați  751 de beneficiari de credite în valoare totală de 481 mil MDL, din care 27 mil 
MDL au fost identificate de către AIPA, 407 mil MDL oferite de către Unitatea de Implementare a 
Creditului de Asistență Acordat de Guvernul Republicii Polone (19.5 mil EUR69), iar 47 mil MDL au fost 
oferiți în cadrul programelor IFAD. În 2016, au fost eliberate credite în valoare totală de 2462 mil MDL, 
1865 mil MDL identificate de către AIPA și 30 mil USD din surse finanțate de proiecte externe. Conform 
acestor date administrative valoarea creditelor s-a majorat între anii 2015 și 2016 cu 411%. 

Măsura în care a fost atins indicatorul privind creșterea numărului de producători asociați nu poate fi 
calculat pentru că nu există un baseline care ar permite contextualizarea progresului. Conform ultimelor 
date disponibile în intervalul 2014-2016 s-a reușit crearea a 30 de grupuri de producători agricoli, dintre 
care 14 au fost recunoscute de către Minister, 78 de producători agricoli fiind membri ai acestora.70  

Aceștia au fost indicatorii propuși de către strategie care au putut fi calculați, ținând cont de 
disponibilitatea datelor și claritatea formulării indicatorilor. Pentru a oferi o perspectivă mai largă asupra 
competitivității și a putea mai bine estima impactul strategiei propunem completarea acestora cu un șir 
de indicatori cu privire la evoluția: 

a) disponibilității resurselor necesare activității agricole 
b) rezultatelor activităților agricole 
c) productivității sectorului agricol 
Analiza acestor dimensiuni va permite formularea unei perspective mai largi asupra competitivății 
sectorului întrucât va ține cont atât de creșterea capacităților de producție, de dinaminca volumului de 
producție cât și de productivitatea sectorului. În scenariul ideal strategia ar fi trebuit să contribuie la o 
creștere pe toate aceste dimensiuni (cu excepția creșterii forței de muncă antrenată în agricultură). 
Deoarece nu există ținte pentru acești indicatori analiza și-a propus să determine de principiu, dacă 
aceștia au înregistrat o dinamică pozitivă sau negativă fără a urmări să interpreteze și eticheteze 
amploarea schimbărilor. 

Tabelele de mai jos descriu seria de indicatori propuși, grupați conform categoriilor de mai sus pentru anii 
2014-2016. În vederea facilitării interpretării vizuale a datelor, indicatorii care au înregistrat o dinamică 
negativă au fost colorați în roșu, cei care au rămas practic neschimbați (creștere sub 3%) au fost colorați 
în galben, iar cei care au înregistrat majorări de peste 3% au fost colorați în verde. 

Indicator 2014 2015 2016 
Dinamica 

2014-2016 
Media creșterii 

anuale 

Suprafața însămânțată - total (mii ha) 1503 1503 1520 1.1% 0.6% 

Suprafața plantațiilor multianuale pe 
culturi (mii ha) Fructe, pomusoare si  
nuci - total 

122 136 135 10.7% 5.2% 

Suprafața plantațiilor multianuale pe 
culturi (mii ha) Struguri - total 

140 135 135 -3.6% -1.8% 

                                                           

 

 
69

 A fost aplicat cursul mediu EUR – MDL pentru anul 2015 conform BNM, 20.8980 
70

 Raport privind implementarea SNARD pentru anul 2016, MAIA, martie 2017 

Tabel 19. Evoluția inputurilor în agricultură, 2014-2016 
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Bovine (mii capete) 188.9 191.2 186.1 -1.5% -0.7% 

Porcine (mii capete) 420.0 472.8 453.2 7.9% 3.9% 

Ovine (mii capete) 713.7 729.8 717.8 0.6% 0.3% 

Caprine (mii capete) 135.5 144.9 150.6 11.1% 5.4% 

Iepuri de casă (mii capete) 296.2 326.1 350.2 18.2% 8.7% 

Familii de albini, mii bucăti 115.9 124.3 135.9 17.3% 8.3% 

Populația ocupată în agricultură, 
economia vânatului, piscicultura (mii 
persoane) 

361.1 381.9 410.9 13.8% 6.7% 

Mijloace fixe - existente la sfirșitul 
anului, dupa valoarea de bilanț (mii lei) 

 

7,981,936 9,522,089 9,779,573 22.5% 10.7% 

 
Cei 11 indicatori  propuși se referă la disponibilitatea inputurilor în agricultură sub aspectul celor 3 factori 
de producție: forță de muncă, capital și pământ. Din aceștia, 7 au înregistrat creșteri de peste 3%, 2 
creșteri mai mici de 3% și 2 au scăzut. Analiza datelor statistice prin urmare relevă că în perioada 2014-
2016 disponibilitatea factorilor de producție a crescut.  

Din punct de vedere al producției este valoroasă monitorizarea valorii adăugate brute, a volumului 
producției agricole și a consumului intermediar. Pentru perioada evaluată acești indicatori în prețurile 
anului 2014 au înregistrat creșteri nesemnificative deși în prețuri curente majorările au fost considerabile. 
Volumul producției în MDL a crescut cu doar 2% în prețurile anului 2014, iar consumul intermediar și 
VAB-ul cu 1% și respectiv 2.6%. VAB-ul a crescut în condițiile în care volumul producției s-a majorat mai 
mult decât consumul intermediar. 

 

Sursa: BNS 

Fi ură 13. Evoluția comparativă în prețuri curente și prețuri 2014 a volumului producției, a consumului 
intermediar și a VAB brut, 2014-2016, mld MDL 

Sursa: BNS 
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Creșterea volumului producției în lei se poate datora fie creșterii volumului fizic al producției fie creșterii 
valorii producției datorată creșterii calității, ținând cont de faptul că efectul creșterii prețurilor a fost 
exclus. Conform datelor statistice, volum fizic al producției a crescut în perioda analizată cu 2.7%71. Se 
atestă prin urmare o creștere modestă care se translează într-o majorare mult sub așteptări a VAB-ului 
brut în prețurile anului 2014. Creșterea VAB-ului poate fi atribuită în consecință în întregime creșterii 
volumului producției și nu creșterii calității/valorii intrinseci a acesteia.  

Indicator 2014 2015 2016 
Dinamica 

2014-2016 
Media creșterii 

anuale 

Productia agricolă – total în prețuri 
curente pe ramuri ale agriculturii (mil 
lei), % 

27254 27193 30362 11.4% 5.5% 

Productia vegetală 17341 18082 21098 21.7% 10.3% 

Productia animală 9417 8584 8768 -6.9% -3.5% 

Indicii volumului fizic al producției, anul 
precedent =100 

108.6 87.0 118.1 2.7%  

 

Ținem să reproducem datele statistice referitor la producția agricolă pentru a atenționa cu privire la  
scăderea valorii producției animale  chiar și în condițiile în care calculele sunt prezentate în prețuri 
curente, iar numărul de capete a crescut.72 În aceste context scăderea este deosebit de îngrijorătoare.  

A treia dimensiune a competitivității prin prisma căreia am analizat impactul strategiei este evoluția 
productivității sectorului și a autosuficienței. Din acest punct de vedere rezultatele sunt mixte, reducerile 
semnificative în productivitate pentru unele culturi, variind cu creșteri semnificative pentru altele. 

Indicator 2014 2015 2016 
Dinamica 

2014-2016 
Media creșterii 

anuale 

Roada medie pe culturi agricole in 
intreprinderi agricole si gospodarii 
taranesti (de fermier), chintale/hectar      

Cereale si leguminoase – boabe media 31 23 32 3.2% 1.6% 

Culturi tehnice - media 115.4 62 79 -31.5% -17.3% 

Cartofi 118 72 104 -11.9% -6.1% 

Legume – media 113 78 92 -4.1% -2.1% 

Bostanoase 67 86 88 31.3% 14.6% 

                                                           

 

 
71

 Biroul Național de Statistică, Indicii volumului fizic ai volumului de productie pe activitati economice, CAEM Rev.2, 
anul precedent=100, 1996-2016 
72 Tabelul nr.21  Evoluția inputurilor în agricultură. 

Tabel 20. Indicatori de rezultat 2014-2016, % 

Sursa: BNS 

Tabelul 21. Roada medie pe culturi agricole în întreprinderi agricole și gospodării țărănești (de fermier) și plantații 
multianuale pe culturi, chintale/hectar, 2014-2016  



   

 

67 

Plante de nutret – media 161 62.5 197 -14.0% -7.3% 

Roada medie a plantatiilor multianuale 
pe culturi, chintale/hectar      

Fructe, pomusoare si nuci - total 53 43 53 0.0% 0.0% 

Struguri - total 44 46 47 6.8% 3.4% 

 

În cazul culturii plantelor se atestă o reducere a productivității a 4 categorii de culturi și o creștere a 3. 
Productivitatea fructelor, pomușoarelor și nucilor a rămas neschimbată. De o creștere semnificativă s-au 
bucurat bostănoasele pe când culturile tehnice, plantele de nutreț și cartofii au înregistrat scăderi 
semnificative.  

Indicator 2014 2015 2016 
Dinamica 

2014-2016 
Media creșterii 

anuale 

Cantitatea medie anuală de lapte muls 
calculata pe o vacă, kilograme 3742 3468 3939 5.3% 2.6% 

Producția medie anuală de ouă pe o 
gaină ouătoare, bucăți 213 193 196 -8.0% -4.1% 

Cantitatea medie anuală de lînă tunsă 
de pe o oaie, kilograme 2 2 2 0.0% 0.0% 

 

Producția medie anuală de ouă a scăzut, producția medie de lapte a crescut iar cantitatea medie anuală 
de lână tunsă a rămas neschimbată. 

Indicator 2014 2015 2016 
Dinamica 

2014-2016 
Media creșterii 

anuale 

Culturi cerealiere (fără leguminoase) 173.87 120.02 147.19 -15.3% -8.0% 

Culturi  leguminoase, mii tone 100.95 110.40 168.53 66.9% 29.2% 

Floarea soarelui, mii tone 237.37 217.89 368.79 55.4% 24.6% 

Cartofi, mii tone 95.79 59.41 84.75 -11.5% -5.9% 

Legume şi bostănoase alimentare, mii 
tone 94.74 84.90 98.90 4.4% 2.2% 

Fructe (inclusiv pomușoare și nuci), mii 
tone 205.04 196.16 205.60 0.3% 0.1% 

Struguri, mii tone 106.43 105.78 106.05 -0.4% -0.2% 

Lapte (inclusiv unt), mii tone 90.30 89.56 90.48 0.2% 0.1% 

Carne - total (inclusiv subproduse), mii 
tone 79.02 86.09 83.57 5.7% 2.8% 

Sursa: BNS 

Tabelul 22 Productivitatea animalelor și păsărilor la întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier) 

Sursa: BNS 

Tabelul 23. Nivelul de autoaprovizionare, a populației Republicii Moldova, pe categorii de produse alimentare (%) 
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Ouă - total, mil. buc. 98.83 102.86 103.50 4.7% 2.3% 

 

Din punct de vedere al nivelului de aprovizionare 5 din categoriile de produse analizate au înregistrat 
creșteri, 3 au regresat și 2 au stagnat. Din produsele pentru care nivelul de aprovizionare era mai mic de 
100% în 2014, 3 au înregistrat creșteri și doar aprovizionarea cu cartofi a scăzut. Cele mai mari creșteri le-
au înregistrat categoriile de produse care deja în 2013 avea un nivel de aprovizionare de peste 100% - 
floarea soarelui și culturile leguminoase.  
Concluzii  
Analiza datelor statistice sugereză câteva concluzii principale referitor la impactul strategiei asupra 
competitivității sectorului: 
 Indicatorii de evaluare a impactului strategiei asupra competitivității nu pot fi aplicați pe deplin din 

cauza lipsei datelor statistice și a valorilor de referință, necesitând prin urmare a fi updatați și 
completați; 

 Din cei 3 indicatori de evaluare propuși de strategie care au putut fi analizați: evoluția VAB brut, suma 
investițiilor în active materiale pe termen lung și valoarea financiară a creditelor utilizate de fermieri, 
primii 2 indicatori nu au fost atinși, cel de-al treilea putând fi considerat realizat, deși perioada de 
referință este prea scurtă (2015-2016).  

 Ținând cont de analiza indicatorilor de resurse, output și productivitate se impune concluzia că 
impactul strategiei asupra competitivității este unul redus. 

 Deși disponibilitatea factorilor de producție – forță de muncă, capital, pământ (inclusiv capete de 
animale) a crescut semnificativ pentru majoritatea categoriilor de input între 2014-2016, valoarea 
adăugată brută exprimată în prețurile anului 2014 a crescut modest cu doar 2.6%. 

 Majorarea VAB-ului brut exprimat în prețurile anului 2014 s-a datorat în primul rând creșterii volumui 
fizic de producție (+2.7%). Nu s-a atestat o creștere semnificativă a calității/valorii intrinsenci a 
producției agricole. 

 Majorarea VAB-ului exprimat în prețuri curente (+12%) s-a datorat practic în mare parte majorării 
prețurilor.  

 Productivitatea sectorului a evoluat neuniform variind semnificativ între diverse produse agricole. 
Analiza principalelor categorii de produse sugerează că productivitatea sectorului în ansamblu mai 
degrabă a crescut decât a scăzut (9 categorii vs. 8),  creșterea fiind relativ insignifiantă. Concluzie 
coroborată și de faptul că deși inputurile au crescut semnificativ volumul fizic al producției a crescut 
cu doar 2.7%.  

Evaluarea calitativă coroborează această concluzia că impactul strategiei asupra competitivității este 
modest, deși situația este diferită pe subsectoare reflectând inclusiv și modul în care au fost prioritizate 
aceastea din punct de vedere al alocării resurselor financiare. Respondenții la interviu au evaluat pe o 
scară de la 1 la 5 impactul strategiei asupra competitivității subsectoarelor. Tabelul de mai jos prezintă 
media acestei evaluări.  
  

Sursa: BNS 
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Strategia în opinia respondenților a avut un impact pozitiv major asupra competitivității sectorului 
vitivinicol, un efect pozitiv simțitor asupra sectorului horticol, un efect pozitiv minim asupra sectorului 
zootehnic și un impact neglijabil asupra competitivității acvaculturii. Sectorul vitiviticol este unicul sector 
pe care respondenții îl consideră mai competitiv decât media UE, toate celelalte sectoare fiind apreciate 
ca mai puțin competitive.  

Percepția per ansamblu precum că strategia a avut un impact redus asupra competitivității este 
împărtășită și de către agricultori, 81% dintre care consideră că intervențiile implementate în ultima 
perioadă au contribuit la creșterea competitivității producției agroalimentare din Republica Moldova într-
o măsură nesemnificativă sau doar parțial.   

 

 

 

 

Fi ură 14. În ce măsură a contribuit strategia la creșterea competitvității agriculturii? 1-5, media 

Sursă: Interviuri experți   

Fi ură 15. În ce măsură a contribuit strategia la creșterea competitvității agriculturii? 

Sursă: Chestionare producători agricoli  
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3 .În ce măsură  programul a asigurat gestionarea durabilă a resurselor în agricultură? 

O abordare privind gestiunea durabilă a terenurilor agricole implică cunoașterea unor informații specifice, 
privind eforturile economice și tehnologice în administrarea terenurilor agricole, care nu sunt disponibile 
decât secvențial în statisticile oficiale. Într-o fază inițială a evaluării progreselor pe acest obiectiv general, 
s-a abordat situația consolidării terenurilor, dedusă indirect din indicatorii privind numărul agenților 
economici din domeniul agricol, și structura terenurilor agricole după categoriile deținătorilor de teren. 

 

Tabel 24. Terenurile agricole după categoriile deținătorilor de teren, mii ha 

Cate orii de dețintori de teren a ricol 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Dinamica 

2016/2011 

Total 2236,9 2234 2233,6 2235,9 2235,4 2235,4 2235,6 1,00 

 ntreprinderi şi or anizaţii 871,3 866 868,7 875,4 881,3 884,0 886,9 1,02 

 ospodării ţărăneşti (de fermier) 661,4 662,6 653,4 649,3 654,5 645,0 637,5 0,96 

 ospodării ţărăneşti cu suprafaţa 
medie a terenului mai mare de 50 h 

70,4 72,1 80,7 82,6 86,7 90,6 112,9 1,57 

 ospodării ţărăneşti cu suprafaţa 
medie a terenului cuprins  ntre 10 ha 
și 50 ha 

25,4 31,2 36 43 44,2 46 44,9 1,44 

inclusiv, cu suprafaţa medie a 
terenului mai mică de 50 h 

591 590,5 572,7 566,7 567,8 554,4 524,6 0,89 

din care, cu suprafaţa medie a 
terenului mai mică de 10 ha 

565,6 559,3 536,7 523,7 523,6 508,4 479,7 0,86 

Structura terenurilor a ricole după cate orii de deținători de teren, % (pp) 

 ntreprinderi şi or anizaţii 39,0 38,8 38,9 39,2 39,4 39,5 39,7 0,7 

 ospodării ţărăneşti (de fermier) 29,6 29,7 29,3 29,0 29,3 28,9 28,5 -1,1 

 ospodării ţărăneşti cu suprafaţa 
medie a terenului mai mare de 50 h 

3,1 3,2 3,6 3,7 3,9 4,1 5,1 1,9 

 ospodării ţărăneşti cu suprafaţa 
medie a terenului cuprins  ntre 10 ha 
și 50 ha 

1,1 1,4 1,6 1,9 2,0 2,1 2,0 0,9 

inclusiv, cu suprafaţa medie a 
terenului mai mică de 50 h 

26,4 26,4 25,6 25,3 25,4 24,8 23,5 -3,0 

din care, cu suprafaţa medie a 
terenului mai mică de 10 ha 

25,3 25,0 24,0 23,4 23,4 22,7 21,5 -3,8 

 ospodării anexe auxiliare (loturi pe 
l n ă casă şi  rădini) 

14 14,2 14,6 14,6 14,1 14,5 14,7 0,5 

Sursa : BNS 

Conform datelor statistice, în perioada de referință (2011-2016) suprafața totală agricolă a reprezentat 
cca 2/3 (66,1%) din fondul funciar total al republicii, înregistrând o dinamică destul de stabilă în întreaga 
perioadă analizată. O caracteristică destul de importantă a nivelului de consolidare a terenurilor este 
repartizarea terenurilor după categorii de deținători. Astfel, un moment favorabil a repartizării 
terenurilor agricole este reprezentat de cota mare a terenurilor în posesia întreprinderilor și organizațiilor, 
ceea ce reprezintă un grad mare de agregare a terenurilor. Poate fi pusă în evidență și dinamica 
favorabilă a suprafețelor deținute de întreprinderi și organizații, care în perioada 2011-2016 au crescut cu 
cca 20,9 mii ha (fig. 13) ceea ce reprezintă o creștere relativă de +2%. În aceste condiții suprafețele 
deținute de întreprinderi și organizații au fost caracterizate de o creștere medie anuală de cca 0,51%. 
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Figura 16. Terenurile agricole după categoriile deținătorilor de teren 

 

Sursa: BNS 

În aceeași perioadă se face observată o reducere considerabilă a suprafețelor deținute de gospodăriile 
țărănești, cu cca 25,1 mii ha (-3,8%), ceea ce reprezintă un avantaj în favoarea consolidării terenurilor, 
deoarece reducerea respectivă s-a produs în condiții de creștere a suprafețelor deținute de marii fermieri, 
cu suprafețe mai mari de 50 ha (+57%) și cuprinse între 10 și 50 ha (+44%). 

Figura 17. Structura terenurilor agricole după categoriile deținătorilor de teren,% 

 

Sursa: BNS 

Astfel, în anul 2016, cotele masive de terenuri erau deținute de întreprinderi și organizații agricole 
(39,7%), și întreprinderile de fermieri (28,5%) din care se detașează cota de 23,5% a fermierilor ce dețin 
mai puțin de 50 ha și cea de 5,1% a fermierilor cu suprafețe mai mari de 50 ha. Modificările structurale 
ale suprafețelor agricole, repartizate după categoriile de deținători de terenuri, constatate pentru 
perioada 2011-2016, s-au produs în favoarea marilor producători agricoli (+3,3 pp în favoarea 
întreprinderilor și fermierilor mari). 

O altă optică de abordare a gradului de agregare a terenurilor agricole se realizează prin estimarea 
suprafețelor medii ce revin unei gospodării agricole.  

În perioada de referință (2011-2016) se observă o reducere considerabilă a numărului de gospodării 
țărănești cu cca 35,6 mii (-11,9%), în condiții de dublare a numărului de producători agricoli mari, și de 
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reducere cu cca 12,5% a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) înregistrate, cu suprafaţa terenurilor agricole 
pînă la 10 ha. 

Tabel 25. Numărul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi altor deţinători, care au primit teren agricol în contul 
cotelor de teren echivalent și suprafața medie de teren deținută 

Indicator 2011 2013 2014 2015 2016 
Dinamica  

(2016/2011) 

Gospodării ţărăneşti (de fermier) - total 299389 292977 289501 289138 263745 0,881 

inclusiv:  ospodării ţărăneşti (de fermier) cu 
suprafaţa terenurilor a ricole de 10 ha şi 
peste 

1556 2101 2707 3009 3125 2,008 

 ospodării ţărăneşti (de fermier)  nre istrate 
cu suprafaţa terenurilor a ricole p nă la 10 
ha 

297833 290876 286794 286129 260620 0,875 

      
Dinamica (%) 

Suprafața medie de teren a ricol deținută de 
 ospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu 
suprafaţa terenurilor a ricole de 10 ha şi 
peste (ha/ ospodărie) 

20,05 20,47 16,33 15,29 14,37 -28,34 

Suprafața medie de teren a ricol deținută de 
 ospodăriile ţărăneşti (de fermier) 
 nre istrate cu suprafaţa terenurilor a ricole 
p nă la 10 ha (ha/ ospodărie) 

1,88 1,80 1,83 1,78 1,84 -1,99 

Sursa: BNS 

Creșterea suprafețelor agricole, deținute de marii producători (+57% >50 ha, și respectiv +44% 10>50 ha), 
devansată dublarea numărului de gospodării respective, a condus la reducerea continuă a suprafeței 
medii de teren agricol, deținute de o gospodărie agricolă. Astfel, de la o suprafață medie de cca 20,1 ha 
per gospodărie mare, în anul 2011 s-a ajuns la o suprafață medie de cca 14,4 ha per gospodărie mare în 
anul 2016, reducerea relativă fiind de -28,3%, angajând astfel o scădere medie anuală de cca 9,6%. În 
aceiași perioadă se observă o reducere a suprafeței medii per gospodărie mică, cu cca 2%, ceea ce 
reprezintă o scădere medie anuală cu cca 0,5%. 

În aceste împrejurări, în Republica Moldova se atestă un proces general de sporire a gradului de 
consolidare a terenurilor, dar însoțit de o reducere consistentă continuă a suprafeței medii ce revine la o 
gospodărie. 

Figura 18. Suprafețele medii de teren agricol ce revin la o gospodărie, după dimensiunea gospodăriei (2011-2016) 

 

Sursa: BNS 

Totodată, analiza efectuată în urma aplicării instrumentelor de evaluare selectate, denotă că 
geostionarea durabilă a resurselor prevăzută de Strategie nu a fost realizată totalmente. Anumiți 
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indicatori ne demostrează că programul este unul eficace: creșterea cu 60% a suprefețelor terenurilor 
destinate agriculturii orgranice; circa 2199 ha de fâșii forestiere au fost reabilitate; tot odată observăm o 
creștere cu 7500 de ha a suprafețelor de culturi energetice. Pe de altă parte chestionarul realizat de către 
echipa de evaluare indică o medie de 3.072 (aprecierea agricultorilor pe o scară de la 1 la 5) referitor la 
creșterea gradului de implementare a practicilor durabile privind gestionarea terenurilot agricole. Mai 
mult ca atât rezultatele respondenții care au completat chestionarul, au apreciat cu 2 (într-o scară de la 1 
la 5) graul de  creștere a frecvenței aplicării tehnologiilor prietenoase mediului în perioada implementării 
SNDAR. Nu în ultimul rând observăm că majoritatea respondenților consideră că de la începutul 
implementării SNDAR situația suprafețelor agricole afectate de dezastre naturale nu a beneficait de 
schimbări pozitive sau modificările au fost nesubstanțiale. Și doar o mică parte - 18,6% consideră că au 
fost înregistrate careva progrese importante. 

 

 

4.  În ce măsură programul a crescut calitatea standardelor de viață și lucru în zonele rurale? 

SNDAR și-a propus ca viziune îmbunătățirea condiţiilor de viaţă şi de muncă în zonele rurale, al treilea 
obiectiv general fiind Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural. Obiectivul general este susținut la 
rândul său de trei obiective specifice: Alocarea investiţiilor pentru infrastructura fizică şi de servicii din 
mediul rural, Creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă în domeniul nonagricol şi sporirea 
veniturilor în mediul rural, și Stimularea implicării comunităţii locale în dezvoltarea rurală. Obiectivele 
pornesc de la perspectiva macroeconomică ce atestă declinul ratei ocupării forței de muncă în agricultură, 
cât și de la calitatea scăzută a vieții în mediul rural, determinate de prezența și/sau calitatea 
infrastructurii fizice în zonele rurale. Evaluarea realizării Obiectivului general 3 s-a bazat pe un număr de 
instrumente menite să valideze ipotezele pe fiecare dimensiune de evaluare. 

Cu regret, angajamentele privind obiectivul general 3 „Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural” în 
care s-a setat pe poziția indicatului de progres „ Scăderea cu 50% a numărului persoanelor migrante din 
mediul rural” față de anul de bază al SNDAR, nu s-a realizat.  

Percepția generală a reprezentanților instituțiilor guvernamentale de resort asupra îmbunătățirii calității 
viații în zonele rurale este una rezervată. Contribuția SNDAR asupra îmbunătățirii condițiilor de trai și de 
muncă în regiunile rurale este evaluată de către intervievați la o valoare redusă de 2.2 din 5. În același 
timp, beneficiarii măsurilor de suport apreciază ameliorarea condițiilor de trai din zonele rurale cu nota 
2.08 din 5 și creșterea veniturilor non-agricole cu un scor de 2.1/5.  În ceea ce privește condițiile de trai și 
de muncă în zonele rurale, majoritatea covârșitoare a respondenților - 79,7% consideră că nu au avut 
careva schimbări esențiale sau acestea au lipsit în totalitate.  

Analiza tendinței soldului migrator (diferența între imigranți și emigranți), care a fost negativ în întreaga 
perioadă de referință, susține constatarea atingerii precare a indicatorilor de rezultat. În perioada de 
referință a fost înregistrată o creștere medie anuală a numărului de emigranți. În marea sa parte, 
persoanele care fac obiectul soldului migrator negativ sunt migranți interni (din zonele rurale în cele 
urbane), iar o parte relativ mai mică (cca 5928 persoane), posibil au fost implicați în migrația externă în 
perioada 2011-2016. Dinamica diferită a numărului populației din cele două medii a determinat rate mai 
modeste ale soldului migrator din mediul rural față de cel urban (cu mici excepții). 
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Figura 19. Soldul migrator pe medii de reședință, 2011-2016 (persoane) 

 

Sursa: BNS 

Figura 20 Rata soldului migrator al populației din Republica Moldova, pe medii de reședință, 2011-2016 
(persoane) 

 

Sursa: BNS 

Pe obiectivul specific 3.1. Alocarea  investiţiilor pentru infrastructura fizică şi de servicii  din mediul rural, 
s-a propus creșterea cu 70% a sumelor investite în infrastructura fizică.   
Beneficiarii măsurilor de suport au evaluat impactul investițiilor în infrastructura fizică cu nota de 2.6/5.  
Obiectivul specific conține măsuri privind dezvoltarea infrastructurii publice rurale cu caracter economic, 
construcția și modernizarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, cât și modernizarea 
şi/sau crearea infrastructurii de gestionare a reziduurilor. Au fost făcute investiții în infrastructura fizică în 
mediul rural prin fondul ecologic, proiectele de asistență externă, și altele, în vederea îmbunătățirii 
nivelului de trai în zonele rurale. Statistica oficială demonstrează totuși o scădere a investițiilor în active 
materiale pe termen lung, rata de declin fiind mai mare pentru mediul rural decât cel la nivel de țară.  

Alocarea investițiilor în infrastructura fizică locală este văzută diferit de către respondenți. Astfel o bună 
parte 49,1% consideră că nu au avut loc careva schimbări esențiale în ceea ce privește dezvoltarea 
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infrastructurii rurale, totuși majoritatea 50,9% sunt de părere că în ultimii 4 ani totuși au fost atinse 
careva rezultate pozitive în acest sens.  

Figura 21. Investiții în active materiale pe termen lung  2014-2016, miliarde lei 

 
Sursa: BNS  
 
Figura 22. Numărul de sisteme de canalizare în mediul rural, 2014-2016 

 
Sursa: BNS  
Figura 23. Numărul de sisteme de alimentare cu apă în mediul rural, 2014-2016 

 
Sursa: BNS  
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Având indicatori complecși setați cât și date insuficiente (sau care sunt dificil de măsurat) colectate la 
nivelul actorilor implicați, nu poate fi dată o apreciere bazată pe evidențe cuantificabile a realizării sub-
obiectiului și măsurilor respective. Totuși, conform datelor disponibile pe o serie de indicatori alternativi, 
este constatată o creștere generală atât a numărului sistemelor de alimentare cu apă, a celor de 
canalizare,  cât și o reducere a numărului sistemelor nefuncționale. 

Pe obiectivul specific 3.2. Creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă în domeniul non-agricol 
şi sporirea veniturilor în mediul rural, au fost setați  indicatorii de progres ”Creșterea cu 25% a numărului 
de micro-întreprinderi nou înfiinţate în mediul rural” și ”Creșterea cu 50% a numărului locurilor de muncă 
nou create şi a oportunităţilor de venituri în mediul rural” . 

La nivelul măsurilor de intervenție, conform datelor disponibile, din sursele financiare a Fondului de 
subvenționare au fost create peste 5000 locuri de muncă în 2015 și 2016. În 2017 au fost raportate 3 
afaceri noi create în domeniul agro-turismului, generând 55 locuri de muncă. Totodată, în 2016 au fost 
subvenționate 88 afaceri meșteșugărești cu 169,000 lei. În același timp, pe direcția de facilitare a 
accesului la informaţii și a dezvoltarării afacerilor au fost raportate rezultate de o consistență relativ mai 
sporită. Prin intermediul acțiunilor Ministerului Economiei în acest sens au fost instruiți 1408 
antreprenori și prestate 1800 consultații antreprenoriale, organizate seminare în 6 raioane și consultații 
pentru 176 tineri.  

Din perspectiva beneficiarilor măsurilor de suport, 69,5% din respondenți la chestionarul aplicat 
consideră că nu au avut loc creșteri ale veniturilor sau creșterea acestora a fost una foarte mică. 

Considerând faptul că pentru indicatorii propuși pe fiecare acțiune nu există valori de referință, iar datele 
disponibile pe indicatorii din SNDAR și planul de acțiuni aferent sunt fie insuficiente sau dificil de colectat 
pe măsurile respective, o evaluare completă în baza acestora nu poate fi efectuată la această etapă.  
Conform analizei unor indicatori alternativi, cum ar fi rata ocupării și a șomajului la nivelul mediului rural 
comparativ cu cel național, observăm că există o creștere moderară a ratei de ocupare în câmpul muncii 
la nivel rural. Mai mult, rata de creștere a acesteia din 2014 până în 2016 depășește pe cea națională. 
Totodată, rata șomajului s-a redus de la 2.7% la 2.6% în aceeași perioadă.  

Figura 24. Ratele ocupării și a șomajului în mediul rural și total pe republică,  2014-2016 

 

Sursa: BNS 

De asmenea, analizând veniturile disponibile medii lunare ale populației în mediul rural, atestăm o 
creștere acumulată de 5.6% în 2016 comparativ cu 2014. 
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Figura 25. Veniturile disponibile, medii lunare pe o persoană în 2014-2016, lei 

 
Sursa: BNS 

În ceea ce ține de sub-obiectivul 3.3. Stimularea implicării comunităţii locale în dezvoltarea rurală, actorii 
implicați în sistem consideră că trebuiesc depuse eforturi suplimentare în ceea ce ține de stimularea 
implicării APL-urilor în dezvoltarea rurală (ceea ce nu este prevăzut în Legea sau Regulamentul de 
subvenționare), inclusiv din punct de vedere financiar al co-finanțării proiectelor locale. Indicatorul de 
progres propus – ”Creșterea cu 100% a numărului proiectelor iniţiate de comunităţile rurale”. Obiectivul 
specific este la rândul său susținut de două măsuri: Organizarea concursurilor şi diseminarea bunelor 
practici și 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). În timp ce 
nu există date disponibile referitoare la numărul de concursuri și inițiative locale similare organizate, s-au 
întreprins un șir de pași inițiali în vederea implementării proiectelor pe baza abordării LEADER, cum ar fi: 

 A fost semnat un Memorandum de Înțelegere privind colaborarea pentru implementarea 
programului LEADER în Republica Moldova între MDARM și reprezentanții organizațiilor 
internaționale și asociațiilor obștești din Republica Moldova, și anume: proiectul SARD; Fundația 
HEKS; "Fundacja Solidarności Międzynarodowej"; A.O. ”Pro Cooperare Regională”; ”People in Need”; 
FNF din RM; Institutul de Rezolvare a Conflictelor INRECO, 

 A fost semnate, la Comrat, Acorduri Teritoriale de parteneriat de către comunitățile din UTA 
Găgăuzia și Taraclia în cadrul Programului SARD, finanțat de UE și Implementat de PNUD, 

 A fost creat Comitetul de Monitorizare și Coordonare (CMC) pentru programul UE-LEADER în 
Moldova. 

De asemenea, conform informațiilor furnizate de MDARM, se prevede implementarea unui Program de 
Dezvoltare Rurală a Ministerului, conform abordării LEADER.  
La nivel de indicator de progres, au fost create 4 Grupuri de Acțiune Locală în UTA Găgăuzia și 2 în 
Taraclia.  
Deși poate fi dată o notă pozivită a progresului pe măsura respectivă (nr. 57), considerând că nu a fost 
propuse valori de referință pentru acest indicator, nu este posibilă o evaluare obiectivă și completă a 
realizării acestuia. 
 

5. Este modul în care sunt cuantificate obiectivele programului potrivit pentru a facilita 
monitorizarea și evaluarea programului? 

Modul în care sunt cuantificate obiectivele Strategiei și indicatorii de realizare a acțiunilor din planul de 
acțiuni este nesatisfăcător. Strategia propune un cadru de monitorizare din 21 de indicatori de progres și 
21 de indicatori de impact. Obiectivului 1 îi revin câte 8 indicatori, obiectivului 2 - 8 și respectiv 
obiectivului 3 – 5. Cadrul de monitorizare are câteva carențe de principiu: 
 Indicatorii de impact nu au valori numerice ceea ce face imposibilă interpretarea lor; 
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 Nu există o descriere detalială a indicatorilor și a metodologiei de calcul a acestora. În cazul 
indicatorului referitor la valoarea adăugată brută de exemplu nu este indicat dacă indicatorul se 
referă la VAB-ul brut în prețuri curente, în prețuri constante sau în prețurile anului 2014. 
Interpretarea corectă a rezultatelor strategiei fără aceste precizări este evident imposibilă. 

 Lipsesc valorile de referință. În cazul mai multor indicatori pentru care nu există date oficiale era 
necesară stabilirea explicită a acestora.  

 Lipsește o analiză temeinică care ar justifica valorile de progres propuse. 
 Nu există o aliniere a indicatorilor propuși la strategia de țară. Indicatorii în domeniul agriculturii ar 

trebui inclusiv să contribuie la realizarea strategiei 2020 și să fie aliniați cu indicatorii strategiei de 
țară inclusiv sub aspect valoric.  

 Nu există o corelare clară între indicatori și planul de acțiuni. Indicatorii ar trebui să reflecte impactul 
acțiunilor prevăzute în plan și să fie în asonanță cu acesta din punct de vedere al anvergurii 
intervențiilor și a atribuțiilor de implementare. Discordanța este deosebit de evidentă în cazul 
obiectivului 3 realizarea căruia nu depinde doar de MADRM și indicatorul principal de progres al 
căruia este deosebit de ambițios.   

Analiza detaliată a problemelor identificate specifice fiecărui indicator este prezentată în Anexa7. 
Datorită acestor carențe aplicarea cadrului de monitorizare a fost dificilă, evaluarea făcând uz de acei 
indicatori care au putut fi calculați indiferent de ambiguitățile metodologice, ținând cont de 
disponibilitatea datelor. Prin urmare din 21 de indicatori de proges propuși, evaluarea aplică 8. 

 Valoarea reală a producţiei agricole brute (PAB), indice de valoare; 
 Suma investiţiilor în active materiale pe termen lung, %; 
 Valoarea financiară totală a creditelor utilizate de fermieri, lei; 
 Cota de teren utilizat în practici de gestionare durabilă din suprafaţa de teren agricol, %; 
 Reducerea numărului parcelelor de terenuri (consolidarea terenurilor), ha; 
 Suprafeţe cultivate prin utilizarea tehnologiei No- till, ha; 
 Numărul persoanelor migrante din mediul rural; 
 Numărul locurilor de muncă nou create şi a oportunităţilor de venituri în mediul rural, unităţi. 

În aceste condiții este evidentă necesitatea revizuirii cadrului de monitorizare a strategiei pentru că 
indicatorii propuși la moment nu permit evaluarea comprehensivă a progresului și impactului acesteia. În 
scopul completării și îmbunătățirii cadrului de monitorizare se propun o serie de indicatori care pot servi 
pentru evaluarea strategiei. Indicatorii sunt separați pe obiective și grupați în indicatori de input/resurse 
și output/rezultate. Din lista propusă urmează în procesul de actualizare a strategiei să se determine cei 
mai relevanți indicatori care ar putea fi aplicați. 

În cadrul procesului de evaluare suplimentar indicatorilor propuși de strategie au fost calculați și 
următorii indicatori: 

Nr. Obiectiv Indicator Tip 

1 1 Suprafața însămânțată (mii ha) Input 

2 1 Suprafata plantațiilor multianuale pe culturi (mii ha) Input 

3 1 Efectivul vitelor si pasarilor la 1 ianuarie pe specii de animale (mii capete) Input 

4 1 Efectivul vitelor si pasarilor la 1 ianuarie pe specii de animale (mii capete) Input 

5 1 
Populația ocupata în agricultura, economia vanatului, piscicultura (mii 
persoane) 

Input 

6 1 Mijloace fixe - existente la sfirsitul anului, dupa valoarea de bilanț (mii lei) Input 

7 1 Valoarea adăugată brută în prețurile anului 2014 Output 

Tabel 26. Lista indicatorilor suplimentari utilizați pentru evaluarea strate iei 



   

 

79 

8 1 Consumul intermediar în prețurile anului 2014 Output 

9 1 Indicii volumului fizic al producției, anul precedent =100 Output 

10 1 
Productia agricolă – total în prețuri curente pe ramuri ale agriculturii (mil 
lei), % 

Output 

11 3 Numărul de sisteme de canalizare în mediul rural, 2014-2016  

12 3 Numărul de sisteme de alimentare cu apă în mediul rural, 2014-2016  

13 3 Ratele ocupării și a șomajului în mediul rural și total pe republică, 2014-2016  

14 3 Veniturile disponibile, medii lunare pe o persoană în 2014-2016, lei  

 
Referitor la planul de acțiuni, problemele în setarea indicatorilor de evaluare a acțiunilor sunt similare cu 
cele identificate în cazul cadrului de monitorizare a obiectivelor. Planul de acțiuni propune evaluarea 
rezultatelor scontate și a indicatorilor de proges și în cazul ambelor categorii se atestă probleme identice: 
 Lipsesc valorile numerice; 
 Lipsește valoarea de bază (baseline) cea ce nu permite contextualizarea și interpretarea rezultatelor; 
 Lipsesc definițiile indicatorilor și în multe cazuri acestea nu se subînțeleg, iar strategia nu descrie 

contextul în care se solicită calculul indicatorului. De exemplu planul de acțiuni prevede că drept 
urmare a implementării sistemelor informaționale riscurile privind managementul resurselor 
agroalimentare vor fi reduse. Planul de acțiuni însă nu explică care sunt aceste riscuri care ar urma să 
scadă etc.  

 Nu există o corelare clară între indicatorii de progres și rezultatele scontate. Spre exemplu, pentru 
rezultatul scontat ”creșterea valorii adăugate pentru principalele produse agroalimentare”, se 
propune indicatorul de progres ”strategii/programe de dezvoltare elaborate și inițierea 
implementării”. În egală măsură și în cazul planului de acțiuni lipsesc valori expres exprimate pentru 
rezultatele scontate pentru majoritatea covârșitoare a acțiunilor.  

Prin urmare, analiza cadrului de monitorizare existent relevă clar necesitatea revizuirii profunde a 
acestuia ținând cont de principalele carențe identificate, inclusiv prin completarea cu indicatorii 
suplimentari propuși.   

Sursa: BNS 



   

 

80 

6.3 Eficiența 
1. În ce măsură  a fost eficient programului și în ce mod au fost distribuite resursele? 
Obiectivul General 1 a beneficiat de cele mai mari alocări financiare atât în SNDAR cât și în PA SNDAR. 
Valoarea planificată a OG 1 în PA SNDAR se ridică la 7 180 m MDL din totalul de 7 950 m MDL.73  

Fig.26 Distribuția finanțării per Obiective Specifice în cadrul OG 1, m MDL 

 

În același timp distribuția resurselor financiare per acțiune este una disproporțională, astfel majoritatea 
finanțării, atât din surse interne, cât și din surse externe este oferită pentru realizarea a 4 activități de 
bază și anume: i) Crearea şi/sau modernizarea infrastructurii postrecoltare în regiunile rurale – 3 639 m 
MDL; ii) Facilitarea modernizării fermelor zootehnice în vederea respectării cerinţelor comunitare de 
calitate şi siguranţă a produselor de origine animală – 992 m MDL; iii) Asigurarea fondului genetic cu 
material biologic cu randament înalt de productivitate 441,5 m MDL și iv) Înfiinţarea a 24,5 mii ha de 
plantaţii viticole moderne, cu productivitate înaltă – 225,7 m MDL74.  Totodată, în urma aplicării 
instrumentelor de evaluare se constată că în pofida faptului că PA SNDAR prevede alocări de peste 225 m 
MDL pentru înființare de plantații viticole moderne, precum și există o măsură de subvenționare specială 
în acest sens,  mecanismul de subvenționare nu este echitabil și atractiv pentru plantațiile viticole de 
soiuri tehnice75.  

În ceea ce privește eficiența debursărilor realizate pentru implementarea Obiectivului General 1 se poate 
constata că deși executarea cheltuielilor planificate atât din surse bugetare cât și din surse externe au 
rată destul de mare76, nu au fost înregistrate progrese majore în ceea ce privește creșterea Gradului de 
Autosuficiență, rata și valoarea exporturilor.  

 

 

                                                           

 

 
73 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361669 
74

 Ibid 
75

 Constatarea a fost realizată în cadrul Focus Grupului pe Obiectivul General 1 cu participarea stakeholderilororganizat la data de 24 ianuarie 

2018.  
76 Vezi capitolul 4.3.3 Executarea bugetului 

6080 

370 
730 

OS 1 OS 2 OS 3 

Sursa: Planul de Acțiuni pentru implementarea  Strategiei Naționale de  dezvoltare agricolă și rurală 
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Produse 
Gradul de autosuficiență Rata de export Valoarea exporturilor, m USD 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Cereale 174 % 120 % 147 % 34.6 % 31.0% 35.5 % 181,2 113,8 158,1 

Floarea Soarelui 237% 218 % 369 % 45.2 % 75.4% 65.9 % 154,2 178,1 202,7 

Le ume și Bostănoase 95 % 85 % 99 % 5.9 % 9.7% 11.3 % 15 9,1 8,2 

Fructe 205 % 196 % 206 % 59.4 % 61.4% 55.7 % 194 194,6 155,8 

Lapte  90 % 90 % 90 % 4.0 % 5.3% 9.9 % 
14,3 14,3 18,6 

Ouă 99 % 103 % 104 % 0.6 % 6.1% 5.8 % 

Carne 79 % 86 % 84 % 5.9 % 2.8% 2.6 % 35,2 8,8 8,4 

Așa cum poate fi observat din tabelul 20 deși Sectorul Horticol și cel Zootehnic au beneficiat de debursări 
cu rată foarte înaltă de la valorile planificate77, Gradul de autosuficiență nu a înregistrat creșteri 
substanțiale, iar Valoarea exporturilor a scăzut în cazul tuturor tipurilor de produse cu excepția Laptelui și 
Ouălor de pasăre.  

De asemenea, se constată că activitățile care se bucură de cea mai mare finanțare (activitățile 8, 13, 14 
din PA SNDAR)78, inclusiv prin mecanismul de subvenționare la AIPA și alte surse bugetare, pot fi realizate 
doar cu implicarea Întreprinderilor Mari. Astfel dezvoltarea infrastructurii post recoltare, dezvoltarea 
fermelor zootehnice sau mărirea fondului genetic cu material biologic cu randament înalt de 
productivitate implică investiții majore79, care pot fi suportate doar de Marii Producători, care în final și 
beneficiază de suportul statului, concentrând în jurul lor principalele fluxuri financiare. În același timp 
IMM-urile au acces limitat la sursele de finanțare, lucru demonstrat atât de Chestionarul realizat de 
echipa de evaluare, cât și confirmat de participanții în cadrul focus grupurilor. Totodată, acțiunea din PA 
SNDAR care prevede crearea unui Centru Agroalimentar în Chișinău, care ar putea facilita accesul pe 
piață a IMM-urilor din agricultură, nu se bucură de finanțare din partea surselor bugetare, PA SNDAR 
prevăzând ca acesta să fie creat din surse externe.  

Suplimentar trebuie de menționat că distribuția mai puțin eficientă a resurselor financiare în cadrul 
Obiectivului General 1, care înglobează 90% din sursele planificate din PA SNDAR, are efecte negative 
indirecte care nu sunt legate de disponibilitatea resurselor financiare asupra realizării activităților din 
OG2 și OG 3. Astfel, limitarea accesului la resurse financiare ale IMM-urilor din agricultură frânează 
creșterea nivelului de trai în regiunile rurale (OG3), dar și blochează într-o oarecare măsură 
implementarea principiilor agriculturii ecologice (OG2), în condițiile în care aceasta este practicată în 
mare parte de către micii producători80.  

În final, este important de menționat că indicatorii atinși în urma modului în care sunt acum distribuite 
finanțările în cadrul OG1 contribuie la satisfacerea a maximum 4 din cele 18 necesități identificate în 
strategie, iar păstrarea în continuare a schemei date de finanțare, va conduce la dezvoltarea și creșterea 

                                                           

 

 
77 Ibid 
78 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361669 
79

 Vezi capitolul 4.3.3 Executarea bugetului/ Subvenționarea producătorilor agricoli de către AIPA 
80

 Constatarea a fost realizată în cadrul Focus Grupului pe Obiectivul General 1 cu participarea stakeholderilororganizat la data de 24 ianuarie 

2018.  

 

Tabelul 27  Gradul de autosuficiență, rata și  valoarea exporturilor pe tipuri de produse agroalimentare 

Sursa: BNS (Balanţele resurselor alimentare şi utilizării lor (2006-2016)   și Comerțul exterior al RM pentru 2014-
2016   
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continuă a Întreprinderilor Mari, și stagnarea sau chiar falimentarea micilor întreprinzători din domeniul 
agricol.  

Obiectiv General 2 

În ceea ce privește distribuirea resurselor, 98% din finanțarea81  prevăzută în PA SNDAR pentru 
implementarea activităților referitoare la OG 2 din SNDAR a fost distribuită pentru realizarea a 4 acțiuni: 
i) Extinderea suprafețelor de terenuri agricole irigate – 154 300 mii MDL; ii) Dezvoltarea tehnologiilor de 
prelucrare minimală a solului, inclusiv organizarea seminarelor privind avantajele sistemului de lucrare a 
solului de tip No-till/Mini-till – 288 225 mii MDL; iii) Dezvoltarea şi promovarea sistemului de agricultură 
ecologică 51 500 mii MDL; iv) Diversificarea şi promovarea mecanismelor de asigurare a riscurilor în 
agricultură, inclusiv elaborarea şi promovarea Legii privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități 
naturale în agricultură – 194 270 mii MDL. Totuși, pe motiv că acțiunile din PA SNDAR conțin doar parțial 
indicatori măsurabili de output care urmează a fi atinși, accentul principal fiind pus pe realizarea unor 
indicatori de output și rezultate operaționale, evaluarea obiectivă a eficienții Strategie este complicată. 
Astfel, evaluarea eficienței strategiei poate fi evaluată doar prin aplicarea instrumentelor de evaluare 
calitative, precum chestionarele și focus grupurile.  

Astfel, instrumentele de evaluare aplicate82 indică o medie de 3 (aprecierea agricultorilor pe o scară de la 
1 la 5) referitor la creșterea gradului de implementare a practicilor durabile privind gestionarea 
terenurilor agricole. Mai mult ca atât rezultatele chestionarului prezintă o medie de 2 aprecierea 
agricultorilor pe o scară de la 1 la 5) referitor la creșterea frecvenței aplicării tehnologiilor prietenoase 
mediului. Nu în ultimul rând observăm că majoritatea respondenților consideră că de la începutul 
implementării SNDAR situația suprafețelor agricole afectate de dezastre naturale nu a beneficiat de 
schimbări pozitive sau modificările au fost nesubstanțiale. Și doar o mică parte - 18,6% consideră că au 
fost înregistrate careva progrese importante. 

Suplimentar trebuie de menționat că în cazul unor acțiuni din PA SNDAR, evaluarea eficienței rezultatelor 
atinse poate fi făcută în baza indicatorilor unor indicatori complementari. Astfel în cazul acțiunii 
„Extinderea suprafețelor de terenuri agricole irigate” (nr. 40 din PA SNDAR), după cum prevede PA 
SNDAR acest indicator este reprezentat de creșterea productivității principalelor produse agricole.  

 

Produs 2011 2012 2013 
Media 
2011-
2013 

2014 2015 2016 
Media 
2014-
2016 

Creșterea 
productivității, % 

Fructe Sâmănțoase 48.2 50.2 56.0 51.5 79.4 54.6 74.5 69.5 35% 

Fruncte 
sâmburoase 

26.3 24.1 32.3 27.6 35.4 42.6 41.8 39.9 44% 

Pomușoare 17.2 14.0 15.7 15.6 21.7 17.6 34.4 24.6 57% 

Struguri 45.5 38.6 47.3 43.8 43.7 45.6 46.9 45.4 3% 

Le ume de câmp 101.4 69.7 84.8 85.3 98.0 84.7 97.0 93.2 9% 

Cereale și 
leguminoase 
boabe 

28.1 13.4 28.2 23.2 31.2 23.4 31.6 28.7 23% 

                                                           

 

 
81 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361669 
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 Chestionarea producătorilor agricoli și a reprezentanților Patronatelor 

Tabel 28 Productivitatea principaleor produse agricole, chintale le hectar 

Sursa: BNS 
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Astfel se poate constata, că în 3 ani de implementare a SNDAR au fost înregistrate creșteri ai 
productivității la hectar comparativ cu 3 ani ce au precedat perioadei de implementare a SDNAR în cazul 
tuturor principalelor produse agricole.  Cele mai importante rezultate au fost atinse în domeniul 
Pomușoarelor (57% în creștere în perioada 2014-2017, comparativ cu perioada 2011-2013) și Fructelor 
însă și în cazul altor produse agricole au fost înregistrate creșteri ai productivității, chiar dacă nu au fost la 
fel de impresionante ca în cazul fructelor și pomușoarelor. Este evident că această creștere nu se 
datorează în totalitate  sistemelor de irigare, totuși dezvoltarea sistemelor de irigare au avut un rol 
important. Drept dovadă reprezintă faptul că în anul 2015 productivitatea în cazul tuturor tipurilor de 
produse a fost mai înaltă decât media productivității în anii 2011-2013, în condițiile în care în anul 2015 a 
fost înregistrată cea mai secetoasă vară din perioada analizată, cu 269 mm de precipitații în lunile Iunie, 
Iulie, August comparativ cu o medie de 495 mm în perioada 2011-2013 (și un minim de 414 mm în 
2012)83.  

Obiectiv General 3 

Deși Obiectivul General 3 include acțiuni care necesită investiții majore de infrastructură precum nr. 49 - 
Acordarea asistenței tehnice pentru elaborarea și implementarea acțiunilor privind dezvoltarea 
infrastructurii publice rurale cu caracter economic, inclusiv modernizarea şi/sau construcţia 
se mentelor de drum şi poduri care sporesc accesul producătorilor a ricoli/a enţilor economici la 
zonele de producere, procesare şi comercializare a produselor a ricole, sau 50 -  Modernizarea şi/sau 
construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru iri are, pentru dezvoltarea activităţilor de 
antreprenoriat  n domeniul  agroalimentar, OG i-au fost distribuite cele mai puțin resurse material dintre 
cele 3 Obiective Generale, iar din surse bugetare în general nu i-au fost atribuite careva resurse materiale.  
Acest lucru, alături de faptul că implementarea majorității acțiunilor din PA SNDAR țineau de 
responsabilitatea direct a altor Autorități Publice Centrale decât MAIA (MADRM), a condus la faptul că 
eficiența majorității acțiunilor nu poate fi evaluată pe motiv că nu există informație privind debursările 
realizate în vederea implementării acțiunilor. Astfel pentru implementarea acțiunii nr. 49, conform 
datelor MADRM au fost debursate în perioada 2014-2016 - 81 337 mii MLD84 pentru dezvoltarea 
infrastructurii locale. Totuși, din cauza lipsei unor indicatori de output este imposibil de evaluat eficiența 
investițiilor realizate. Același lucru este valabil și în cazul celorlalte activități. 

6.4 Alte întrebări de evaluare 
A. Prioritizarea sub-sectoarelor din agricultură  
Estimarea importanței în economia națională a anumitor sub-sectoare, prioritizate în Strategia naţională 
de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 și anume (i) zootehnic: carne şi lapte, conservarea 
resurselor genetice animale; (ii) vegetal: fructe şi legume; (iii) vinicol şi viticol și acvaculturi,- inclusiv și 
nivelul de aprofundare a unui asemenea studiu, sunt limitate prin insuficiența datelor statistice oficiale 
desegregate și au fost bazate pe datele oficiale disponibile, informațiile parvenite din studiile publicate în 
acest domeniu, intervievarea  a circa 100 de respondenți și constatările analitice/ opiniile experților. Lipsa 
informației privind valoarea adăugată generată de aceste subsectoare afectează negativ calitatea analizei 
economice și poate fi compensată parțial prin analiza strucțurii pe poziții a producţiei globale agricole. In 
scopul captării tendințelor din ultimii ani, cercetarea șirului de date se extinde în afara perioadei de 

                                                           

 

 
83

 http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/10%20Mediul%20inconjurator/10%20Mediul%20inconjurator__MED010/MED010200reg.px/ 

table/tableViewLayout1/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774 
84 Date statistice oferite de MADRM în urma solicitării de informații a Consultantului  (în anexă) 

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/10%20Mediul%20inconjurator/10%20Mediul%20inconjurator__MED010/MED010200reg.px/


   

 

84 

interes analitic (care vizează, din punct de vedere al raportării la termenii de implementare a Strategiei, 
2014-iulie 2017), și reflectă tendințele înregistrate pe parcursul unui interval de timp mai lărgit (de 2010-
2016/ 2015 – în dependență de disponibilitatea datelor statistice la momentul efectuării cercetări). 
Mai jos a fost realizată o ierarhizare a diferitor subsectoare în baza analizei sectoarelor de interes (carne, 
lapte, conservarea resurselor genetice animale, fructe și legume, vinuri și viță de vie, acvacultura) în 
dependență de următoarele criterii: 

 Generarea de venituri și contribuția acestora la PIB, 
 Generarea de locuri de muncă în zonele rurale,  
 Competitivitatea sectorului.  

Având în vedere disponibilitatea limitată a datelor referitoare la cele trei aspecte, echipa de evaluatori a 
identificat o serie de variabile proxy care au fost analizate în vederea clasificării subsectoarelor.   
Astfel, pentru a analiza generarea de venituri și contribuția acestora la PIB, au fost evaluate cifrele de 
afaceri (output) ca proxy pentru venituri, raportate la PIB. 
Pentru cuantificarea numărului de locuri de muncă generate în zonele rurale pe subsectoare, în baza 
informațiilorprezentate de asociatiile de producatori per sector a fost calculată productivitatea muncii 
per sub-sector. Ulterior indicatorul productivității muncii a fost suprapus cu Volumul producției per 
subsector în vederea stabilirii numărului de locuri de muncă.   
În vederea analizei și ierarhizării subsectoarelor după competitivitate, a fost analizate rata și volumele de 
eport și contribuția la PIB ca proxy pentru indicatorul de competitivitate. 
Datele procesate au fost selectate din seriile de date statistice  
 
Ierarhizarea sectoarelor după contribuția la PIB  
Așa cum poate fi observat în Tabelul 1, contribuția subsectoarelor la PIB este puternic polarizată în 
direcția producției cerealiere și a plantelor oleaginoase, care generează cca. 6% din PIB, aproape de 2 ori 
mai mult decât contribuția la PIB a celorlalte sub-sectoare de agricole de producție luate la un loc și cca. 
44% din totalul contribuției la PIB a producției cu origine agricolă (Vinificația, prelucrarea cărnii și laptelui, 
procesare fructelor și legumelor).  
 Al doilea sub-sector după contribuția PIB îl reprezintă Zootehnia, însă ponderea acestuia în PIB, a scăzut 
continuu pe parcursul anilor 2014-2016. Sectorul zootehnic este urmat cel Horticol cu o medie de 
contribuție la PIB de 1,2% și cel Viticol cu o medie de 0,83%, însă în continuă creștere în perioada 2014- 

Subsector 

2014 2015 2016 
Volumul 
producției, 
m MDL 

Contribuția 
PIB, % 

Volumul 
producției, 
m MDL 

Contribuția 
PIB, % 

Volumul 
producției, 
m MDL 

Contribuția 
PIB, % 

Horticultură 2 754, 9 1,2% 2 766,1 1,1% 3 372,6 1,3% 
Prelucrarea şi 
conservarea fructelor şi 
legumelor 

2 006,1 0,9% 2 083,9 0,9% 2 174,5 0,8% 

Cereale și plante 
Oleaginoase 

13 227 6% 13 359 5,5% 17 449 6,6% 

Zootehnie 3 290,6 1,5% 3 114,6 1,3% 3 387,3 1,3% 
Producţia, prelucrarea 
şi conservarea cărnii şi 
a produselor din carne 

3 159 1,4% 2 997,5 1,2% 3 131,3 1,2% 

Lapte 77 0,035% 99,4 0,041% 126,4 0,048% 
Fabricarea produselor 
lactate 

2 003,9 0,9% 2 063,8 0,8% 2 237,5 0,8% 

Viticol 1 546,9 0,7% 2 207,9 0,9% 2 681,1 1% 
Vinificație 2 404,9 1,1% 2 761 1,1% 2 764,5 1% 

Tabel 29. Volumul producției  n prețuri curente și contribuția la PIB pe sub-sectoare 2016 
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Suplimentar trebuie de menționate că în perioada 2014-2016 sub-sectoarele de producție agricolă au 
avut o creștere de 3 ori mai mare ca cele de prelucrare și procesare a producției agricole, ceea ce denotă 
o orientare spre producția materiei prime, în detrimentul producției agricole cu valoare adăugată. 
Singurul (cu excepția laptelui, irelevant în această analiză) sub-sector de procesare și prelucrare a 
materiei prime care în 2014 înregistra o valoare a producției mai mare ca sub-sectorul de producție 
agricolă de referință era vinificația, însă către 2016 valoarea producției agricole viticole practic a atins 
aceleași valori ca și valoarea producției industriale – Vinificația.  

Sector 2014 2015 2016 Crește 2014-2016 

Producție Agricolă 7669,4 8188 9567,8 24% 

Prelucrarea și procesarea producției agricole 9573,9 9906,2 10307,5 7,6% 

Cereale și plante oleagionoase 13227 13359 17449 31,9% 

 

 

Ierarhizarea sectoarelor după numărul locurilor de muncă create.  

Ierarhizarea sectoarelor după numărul locurilor de muncă create per sector nu poate fi realizată din 
cauză că nu există date oficiale privind numărul angajaților nici la nivel de sector, și cu atât mai puțin la 
nivel de subsector. Astfel, pentru elaborarea acestei ierarhizări a fost analizată activitatea întreprinderilor, 
care conform codului statistic CAME 2 realizează activității în sectoarele vizate. A fost analizat numărul 
mediu de lucrători pe tipuri de întreprinderi (mari – peste 250 de angajați, medii 31 – 150 de angajați și 
mici – sub 30 de angajați), vânzările realizate în anii 2014 – 2015, precum și a fost calculat un proxy 
pentru productivitatea muncii  pentru fiecare tip de întreprindere.  

Sector Mare Mijlocie Mică 

Pers Venit Prod. Pers Venit Prod. Pers Venit Prod. 

Cereale 329 74983 227,9 72 13918 193,3 7 3145 449,3 

Horticultură - - - 68 14317 210,3 8 2079 225,2 

Zootehnie - - - 73 68031 938,3 5 2532 475,4 

Procesarea laptelui 542 422790 779,1 95 49849 524,7 9 1466 162,9 

Sursa: BNS 

Tabel 30. Volumul producției de ori ine a ricolă pe sectoare, m MDL 

Sursa: BNS 

Tabel 31. Media pentru anii 2014-2015 al numărul de an ajați, venitul și productivitatea după tip de  ntreprinderi 
și sub-sector 

Sursa: BNS 
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Din datele prezentate în tabelul nr. 3 putem constata că atât la nivel de venituri medii cât și la venitul 
generat per angajat lider este sectorul zootehnic, urmat de cel al procesării laptelui. Sectorul cerealier, 
deși este cel mai numeros din punct de vedere al entităților înregistrate, înregistrează cele mai mici 
venituri medii și are cea mai slabă intensitate a muncii, de cca. 4 ori mai mică ca în cazul zootehniei. 

Prin comasarea indicatorilor privind volumul producției și cel  al intensității muncii, poate fi calculată 
valoarea ponderată a locurilor de muncă per sector.  

Subsector Volumul producției, mii  
MDL 

Intensitatea muncii, mii 
MDL 

Numărul de locuri de 
muncă echivalente 

Cereale 13 293 000 228,9 58 703 

Horticultură 2 760 500 215,8 12 791 

Zootehnie 3 202 600 819,7 3 907 

Procesarea laptelui 2 202 850 728,8 3 022 

 

Este important de menționat că analiza de mai sus include doar entitățile juridice care conform codului 
statistic CAME 2 realizează activității în sectoarele vizate și respectiv angajații formali ai acestora.  

Limitarea cea mai severă în calculul real al persoanelor ce lucrează în sectorul agricol este dată de 
ponderea semnificativă a celor care nu lucrează în cu acte – un raport al Organizației Mondiale a Muncii 
din anul 2016 estimează că 63,4% din cei care lucrează în agricultură sunt în sectorul informal85.  

Chiar și în aceste condiții,  abordarea propusă în evaluarea de față oferă o imagine generală privind 
intensitatea muncii pe sub-sectoare și permite ierarhizarea acestora în dependență de numărul de locuri 
de muncă. Astfel, se constată cei mai mulți angajați se regăsesc în sub-sectorul cerealier, care totodată 
are și cea mai mică productivitate a muncii. În același timp, cele mai eficiente subsectoare sunt cele care 
generează cele mai puține locuri de muncă – Zootehnia și Procesarea Laptelui. 

Ierarhizarea sectoarelor după competitivitate 

Subsectoare 

  

Valoarea medie prețuri 2014-2016, USD/tonă Rata de export, % Gradul de 
autosuficiență, % 

RM Romania Rusia Ucraina Polonia Belarus 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Cereale 138.0 194.0 143.0 139.0 168.0 294.0 34.6 31.0 35.5 174.0 120.0 147.0 

                                                           

 

 
85 85 The informal Economy in The Republic of Moldova: a coprehensive review, International Labour Organization, p. 101. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_457542.pdf 

Tabel 32. Media pentru anii 2014-2015 a numărul de locuri de muncă per sub-sector 

Sursa: BNS  

Tabel 33. Analiza comparativă a indicatorilor de competitivitate 
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Floarea 
soarelui 

330 373 319 334 343 317 45.2 75.4 65.9 237 218 369 

Horticultur
ă 

185 N/A 290 251 341 171 36.4 41.1 38.6 145.7 138.4 155.9 

Zootehnice 2240 2446 2918 1710 2202 2163 5.9 2.8 2.6 70.0 86.1 83.6 

Lapte 326 545.3 391.7 238.2 338.8 356.2 4 5.3 9.9 90.3 89.6 90.5 

Struguri 207 771 389 273 N/A N/A 8.8 7.7 8.4 106.0 106.0 106.0 

 

Analiza complexă a ratei de export, gradului de autosuficiență, dar și a prețurilor medii în statele cu care 
RM are cea mai mare balanță comercială de notă faptul că de departe cel mai competitiv sector este cel 
cerealier și cel de floarea soarelui. Rata medie de export a celor două sectoare se ridică la 33,7 în cazul 
cerealelor și 62.1% în cazul florii soarelui ( cu o maximă de 75.4% în 2015). Rata înaltă de export este 
cauzată în primul rând de prețul competitivi oferit de producătorii din Republica Moldova. Astfel, în cazul 
cerealelor din Republica Moldova prețul este cel mai jos de pe piața din regiune și cu cca. 35% mai jos ca 
media pe regiune. În cazul, florii soarelui prețul este doar cu 2% mai mic ca media regională, însă din 
cauza cererii înalte pe piață și dependenței roadei condițiile climaterice, se constată o cerere înaltă față 
de acest tip de produs. Acest fapt fiind confirmat și de rata extrem de înaltă de export – 75,4%  în 2015, 
an în care în regiune s-a înregistrat o secetă puternică.  

Un alt sectorul cu un grad relativ înalt de competitivitate îl reprezintă sectorul Horticol. Competitivitate 
înaltă a agricultorilor din RM în cazul acestui sub-sector este determinat în primul rând de preț, care este 
unul dintre cele mai joase din regiune (al doilea după Belarus) și cu cca. 58% mai jos ca media din regiune 
(cu excepția Belarusului).  

Cel mai slab din punct de vedere a competitivității  este sectorul Zootehnic. Rata de autosuficiență în 
cazul zootehniei este una foarte joasă, chiar dacă prețurile în regiune pentru produsele zootehnice au o 
valoare similară sau chiar sunt mai înalte ca cele din Republica Moldova. Din cauza costurilor înalte de 
dezvoltare și întreținere, sectorul rămâne sub-dezvoltat, iar rata de export este una foarte redusă.  

 

B. Analiza Holistică  

Cea mai mare parte din activitatea agricolă este desfășurată de ferme de familie, de mici dimensiuni, cel 
mai adesea fiind în situație de subzistență sau semi-subzistență. În cadrul acestor ferme, activitatea 
agricolă este integrată, existând un mix între activități în domeniul vegetal (mici culturi legumicole, sere 
artizanale, mici parcele de teren cultivate cerealier) și cele din domeniul animal (păsări, 1-2 vaci de lapte, 
1-2 porcine etc).   
Nivelul integrat de agricultură la nivelul gospodăriei implică adesea asigurarea hranei animalelor cu 
producția vegetală proprie, ceea ce limitează achiziția de input-uri din acest punct de vedere. Forța de 
muncă ocupată în aceste gospodării/ferme este parte a sectorului informal, fiind formată fie din membrii 
ai familiei ce activează permanent, fie din persoane din vecinătate care ajută sezonier sau ocazional. 

Din perspectivă socio-demografică, agricultura în ferme de subzistență/semi-subzistență furnizează un 
buffer de venituri, care compensează nivelul foarte scăzut al pensiilor. Muncitorii în agricultură reprezintă 
un grup care în mod tipic nu este acoperit suficent de protecția socială. Participarea fermierilor din acest 
grup la sistemul de protecție socială depinde de conformarea lor voluntară, care este foarte scăzută 
(începând cu 2008, asigurarea la sistemuyl de pensii este voluntară).  

 

Sursa: Calculele autorilor in baza datelor FAO, BNS  
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Sectorul economiei informale în agricultură86 este o realitate cu rădăcini adânci, ce demonstrează o 
reziliență semnificativă, în ultima perioadă înregistrându-se chiar un recul în procesul de tranziție spre 
scoaterea la suprafață a acestui gen de practică.  

În condițiile unor resurse bugetare reduse pentru politica de protecție socială și a dificultății de a se găsi 
alternative viabile de ocupare, agricultura rămâne o sursă de venituri care asigură un minim venit celor 
din rural, chiar dacă o mare parte din această populație rămâne încă sub pragul de sărăcie.  

Pentru ca această situație să poată fi schimbată, ar fi nevoie de politici mult mai bine țintite (măsuri 
active de ocupare), care să vizeze în special tinerii și populația de gen feminin. Lipsa de oportunități în 
afara agriculturii de subzistență a determinat deja o rată mare de migrație în rândul populației din rural, 
iar continuarea acestui proces ar afecta critic capacitatea de dezvoltare atât a sectorului agro-alimentar, 
cât și a satului moldovenesc în general. În plus, dezvoltarea de infrastructură în mediul rural, atât de 
transport, cât mai ales educațională și de sănătate, reprezintă elemente critice de îmbunătățire a 
nivelului de trai pentru cea mai mare parte din angajații din agricultură. 
Din perspectiva creării de locuri de muncă, în afară de membrii familiilor care lucrează semi-permanent 
activități agricole, există un fenomen larg răspândit de generare de locuri de muncă sezoniere sau 
ocazionale. 
Statistica oficială arată că din totalul de cca. 20% de locuri de muncă sezoniere (din totalul locurilor de 
muncă cu timp parțial din economie), cea mai mare parte 77,2% se produc în agricultură. În același timp, 
sondajele de opinie arată faptul că 1 din 3 lucrători sezonieri nu sunt mulțumiți cu acest gen de activitate 
și își doresc un alt statut de muncă. Evident, atracția de muncă pe timpul verii mai ales în afara țării 
rămâne cu mult mai mare în condițiile actuale decât în ruralul moldovenesc. 
Un alt tip de activitate este munca ocazională, cu o pondere importantă în sectorul agricol – 32%, cea mai 
mare parte fiind acoperită de persoane din mediul rural (73.5%). Gradul de insatisfacție al acestor 
lucrători este chiar mai mare decât în cazul muncii sezoniere, aproximativ 42,7% dintre aceștia fiind 
nemulțumiți de statutul lor de muncă. 
În concluzie, mare parte din activitatea sectorului agro-alimentar nu este orientată de fapt spre 
competitivitate, ci spre subzistența unei pături importante de persoane din mediul rural, ce găsesc în 
munca agricolă singura resursă de venit și de întreținere a familiilor. În plus, cea mai mare parte din 
locurile de muncă din agricultură sunt informale, sectorul fiind în afara circuitului economic standard, cu 
implicații majore inclusiv asupra bugetelor locale. În ceea ce privește locurile de muncă generate de 
fermele mici, acestea sunt mai degrabă prost plătite, nefiind attractive pentru o bună parte dintre cei 
care sunt nevoiți să le accepte. Este astfel vizibilă o tensiune, atât demografică/generațională, cât și 
socială și legată de alternativele de dezvoltare atât personală, cât și colectivă în rural. 

C Aspecte Orizontale  
În ceea ce privește impactului asupra pierderilor în încasări și numărul locurilor de muncă, o evaluare 
cantitativă sau calitativă este complicat de realizat pe motivă că lipsesc atât datele privind indicatorii 
indicatorii de referință, cât și a celor de referință.  

Totuși, în ceea ce privește impactul riscurilor, acesta poate fi realizat parțial, în special în ceea ce privește 
riscurile meteorologice. În cazul riscurilor legate de fluctuația prețurilor, nu s-a putut stabili o legătură 
clară întreg creșterea prețurilor la diferite inputuri asupra reducerii sau creșterii veniturilor agricultorilor. 
Mai mult de atât, s-a constat că, deși prețul inputurilor a înregistrat o creștere constantă în perioada 
2014-2016, în cazul a bunei părți din produse, în anumite perioade (în special în anul 2016) au fost 
înregistrate scăderi ale prețurilor la principalele produse agricole.  

Analiza datelor din perioada 2014-2016 arată că perspectiva cantitativă poate fi evaluată doar în cazul 
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 The informal economy in the Republic of Moldova: a comprehensive review, ILO, 2016 
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-
budapest/documents/publication/wcms_457542.pdf); 
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riscurilor meteorologice și cel al fluctuației de prețuri. În cazul bolilor, este posibilă doar analiza calitativă, 
bazată pe analiza informațiilor din surse deschise privind cazurile în care producătorii agricoli au avut de 
suferit pierderi materiale de pe urma bolilor care au afectat producția agricolă.  

În perioada 2014-2016 producătorii agricoli în cazul a 2 din 3 ani din perioada de evaluare nu au avut de 
suferit de pe urma riscurilor meteorologice. Astfel, în anii 2014 și 2016 în cazul principalelor indicatori 
meteorologici nu au fost înregistrate abateri de la normă. 

Anul Indicatori de referință Nord Centru  Sud 

2014 

Media precipitații mai-august, mm 107 65 71 

Media precipitații anuală, mm 691 604 611 

Media temperatură luni de vară, C
0
 19,3 21,9 21,8 

Temperatura minimă în lunile martie-aprilie, C
0 

-2,6 -0,4 -0,9 

2015 

Media precipitații mai-august, mm 31 25 31 

Media precipitații anuală, mm 382 431 466 

Media temperatură luni de vară, C
0
 21,5 23,5 23,2 

Temperatura minimă în luna martie, C
0
 -5,3 -3,1 -2,9 

2016 

Media precipitații mai-august, mm 54 74 47 

Media precipitații anuală, mm 602 644 633 

Media temperatură luni de vară, C
0
 20,7 22,6 22,8 

Temperatura minimă în luna martie-aprilie, C
0
 -1,4 -0,4 0,4 

 

Excepție a reprezentant anul 2015, când toți patru indicatori au înregistrat au înregistrat abteri capabele 
să afecteze producția agricolă. Astfel, media precipitațiilor anuale în toate cele trei regiuni geografice ale 
republicii în 2015 a fost cu cca. 30% mai joasă ca în anii 2014 și 2016 (care este și media normală pentru 
Moldova), iar media precipitațiilor în lunile mai-august în 2015 a fost în unele cauzri și de 3 ori mai mică 
ca în anii 2014 și 2016.  
Concomitent cu cantitatea redusă a precipitațiilor, în vara 2015 au fost înregistrate cele mai înalte 
temperaturi medii din întreaga perioadă 2014-2016. Astfel, în combinație cu lipsa precipitațiilor (care la 
rândul lor au determinat creșterea mediei temperaturii) aceasta a afectat puternic producătorii agricoli. 
S-a constat că în 2015 valoarea adăugată brută din agricultură a înregistrat un declin de 13.4 la sută87, 
după doi ani în care a susținut activitatea economică, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile. 
În ceea ce privește fluctuația prețurilor atât pentru inputuri, cât și a prețurilor la producția agricolă, care 
ar putea afecta activitatea producătorilor agricoli, se poate constat că pe parcursul întregii perioade de 
monitorizare a avut o loc o creștere a prețurilor la inputuri. Singura excepție o reprezintă Lubrifianții, 
combustibiliul și energia electrică, care în perioada 2015-2016 a înregistrat scăderi față de anul precedent.  
Suplimentar trebuie de menționat că în perioada de monitorizare au fost înregistrate creșteri atât ai 
salariului mediu în agricultură, cât și ai salariului minim în sectorul real al economiei.  

Indicatori 2014 2015 2016 
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 https://www.bnm.md/ro/content/raport-anual-2015 

Tabel 34. Media indicatorilor meteorologic pe regiuni geografice 

Sursa: BNS  

Tabel 35. Analiza comparativă a prețurilor,  n procente față de anul precedent 
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Maşini agricole şi utilaj pentru fitotehnie 109.9 113.2 105.5 

Maşini pentru zootehnie 104.7 94.8 109 

Maşini şi utilaj pentru colectarea şi prepararea nutreţurilor 108.8 111.4 108.7 

Tractoare 107.9 112.8 114.1 

Îngrăşăminte minerale 108.1 109.8 92.7 

Mijloace chimice de protecţie a plantelor 116.1 117.9 107.9 

Lubrifianţi,combustibil şi energie electrică 113.2 98.7 98.5 

Materiale de construcţie 109.6 108.6 105.3 

Seminţe şi material săditor 126.5 113.9 108.2 

Salariu mediu în agricultură, MDL (brut) 111 109 110 

Salariu minim în sectorul real, MDL (brut) 100 117 110 

Cereale 105 134 96 

Floarea soarelui 114 147 97 

Legume 109 111 102 

Fructe și pomușoare 76 177 98 

Struguri 89 142 116 

Vite și păsări 116 88 99 

Lapte 109 102 109 

Ouă 113 105 99 

În ceea ce privește prețurile la mărufirle de origine agricolă, situația este puțin diferită de ce în cazul 
inputurilor. Fluctuația prețurior nu este constantă și variază puternic de la an la an. Astfel în cazul 
Fructelor și Pomușoarelor în 2014 prețurile au scăzut cu 24% față de anul 2013 ,iar 2015 a fost 
înregistrată o creștere de 77%, față de anul precedent. Per total, însă se observă o creștere constantă în 
anii 2014 și 2015, urmată de o scădere, ce este drept nesemnificaativă în anul 2016. O excepție 
reprezintă sectorul zootehnic, care a înregistrat creșteri de prețuri doar în 2014, fiind urmat de doi ani cu 
scăderi ai prețurilor.  

Probabilitatea 
riscului 

Gravitatea riscului 

Critic Moderat Minor Neglijabil 

Frecvent     

Des Secetă 
Creșterea 
preț. Input 

  

Ocazional  
Boli 
infecțioase 

În hețuri de 
primăvara 

Grindină 

Probabil 
   Scăderea preț 

produs 

Puțin probabil     

Sursa: BNS  

Figura 27. Matricea Riscurilor 

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor BNS și a chestionarului aplicat 
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7. Concluzii și Recomandări  
 

Concluzii și recomandări la nivel general/holistic 

C1 Strategia își păstrează în mare parte relevanța, în ceea ce privește abordarea problemelor cu care 
se confruntă sectorul. Față de momentul adoptării strategiei, anumite probleme au devenit mai 
stringente, fiind poate nevoie de o prioritizare mai adecvată, în linie cu aceste evoluții. 

R1  Evoluțiile interne din ultimii ani din Republica Moldova sugerează o serie de fenomene negative 
ce afectează sectorul agricol și rural – demografie nefavorabilă, creșterea decalajelor de dezvoltare 
urban-rural, dar și între zonele rurale, probleme de management a resurselor naturale etc. Similar, 
evoluțiile internaționale arată noi oportunități, poate insuficient analizate la momentul elaborării 
strategiei -  dezvoltarea de noi tehnologii în domeniul agriculturii, crearea de noi debușee pe zona de 
agricultură organică etc. Aceste evoluții, atât interne, cât și externe, susțin oportunitatea unei revizuiri a 
strategiei și a planului de acțiuni aferent, pentru a lua în calcul răspunsurile adecvate la noile probleme și 
oportunități. 

C2 Cu câteva excepții relativ minore, în ceea ce privește argumentarea și formularea obiectivelor 
generale logica intervenției are un grad adecvat de coerență. Pe palierele inferioare, transpuse în 
Obiective specifice și prelungite mai apoi în Planul de acțiuni aferent strategiei există însă probleme mult 
mai serioase de coerență: 

 Distorsiuni în ceea ce privește nivelul de agregare al problemelor identificate. Astfel, anumite 
probleme definite reprezintă de fapt efecte, rezultate ale altor probleme sau deficiențe 
identificate la nivelul sectorului; 

 Dezechilibre privind atenția cu care problemele sunt dezvoltate și analizate și modul în care sunt 
detaliate ulterior în acțiuni; 

 Dificultatea realizării unei corespondențe clare între acțiunile prevăzute și rezultatele planificate; 

 Dezechilibre între acțiunile prevăzute și rezultatele definite, care sunt uneori prea ambițioase, ele 
nereprezentând consecințe directe ale acțiunilor prevăzute, ci fiind evident influențate de 
politici/stimuli externi strategiei. 

 O parte dintre indicatorii de progres definiți nu reflectă acțiunile planificate, realizarea lor 
depinzând de alte acțiuni decât cele prevăzute. 

În plus, în ceea ce privește calitatea și disponibilitatea datelor care fundamentează diversele măsuri, 
există lacune, ce justifică o analiză mai aprofundată. 

R2 Având în vedere concluziile de mai sus, se impune o restructurare a  ntre ii lo ici a intervenției, 
de stabilire a unei legături clare dintre probleme-soluții, de asigurare a unui grad unitar de generalitate și 
agregare a problemelor, de restabilire a echilibrului între importanța problemei și numărul de obiec ve 
speci ce și acțiuni care îi sunt dedicate. Evaluarea de față oferă un cadru de reconstrucție ce poate fi 
folosit ca bază de fundamentare. 

C3 Tot din perspectiva coerenței interne, există o debalansare în cadrul strategiei în modul în care se 
alocă resursele pe obiectivele generale. Fără investiții majore în asigurarea resurselor și îmbunătățirea 
nivelului de trai în zona rurală nu se poate menține o creștere sustenabilă a sectorului.  

R3 Este firesc ca tendința naturală la nivel instituțional să fie concentrarea pe acțiunile care deja au 
un istoric și al căror mecanism este deja rodat, cum ar fi subvențiile acordate producătorilor din cadrul 
obiectivului general 1 concentrat pe creșterea competitivității. Pe de altă parte, dacă abordarea 
sprijinului pentru agricultură și dezvoltare rurală nu este una integrată, eficiența și eficacitatea strategiei 
vor suferi. Prin urmare, chiar dacă reprezintă un efort de inovare administrativă și instituțională, este 
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necesară echilibrarea strategiei prin reconsiderarea ponderii sprijinului financiar pentru obiectivele 
generale 2 și 3, vizând resursele naturale și dezvoltarea rurală. Argumentele nu sunt doar teoretice și 
empirice privind experiențele altor state, ci pleacă de la constrângeri sistemice majore care frânează 
până la urmă exact dezvoltarea competitivă a sectorului. Un management sustenabil al resurselor / input-
urilor și o mobilizare la nivel de dezvoltare locală sunt factori critici pentru ca strategia să își poată atinge 
impactul scontat. 

C4 Din perspectiva coerenței externe, nu există o abordare integrată adecvată între SNADR, politica 
de dezvoltare regională, cea de dezvoltare economică și cea de mediu. 

R4 Riscul abordării de tip “politici siloz” este unul comun strategiilor sectoriale. Cu cât există un 
cadru instituțional mai fragmentat și un centru al guvernului mai puțin implicat în coordonare, se ajunge 
mai repede în situația unei coerențe mai scăzute în programare și implementare. Spre deosebire de 
perioada de elaborare a strategiei, cadrul instituțional actual are avantajul major de a permite o 
cooperare întărită, în cadrul aceluiași minister, între politicile legate de agricultură/rural și cele centrate 
pe dezvoltare regională și mediu. Integrarea fără precedent în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și al Mediului creează o oportunitate de reconfigurare a colaborării dintre politicile publice 
menționate. In plus, demararea unei cooperări cu Ministerul Economiei și Infrastructurii ar completa 
tabloul principal de actori la nivel central ce ar putea asigura o mult mai mare coerență a strategiei, în 
contextul revizuirii acesteia. 

C5 Evaluarea eficienței în implementarea strategiei, de la adoptare și până în prezent, este 
îngreunată de cel puțin trei factori: (1) inexistența unui sistem de monitorizare adecvat și dificultatea de a 
colecta date recente; (2) lansarea relativ tardivă a unei întregi serii de măsuri de suport; (3) concentrarea 
disbursării resurselor financiare pe cateva activități / măsuri. Datele cantitative, acolo unde există, 
sugerează că subvenționarea unor subsectoare cum ar fi horticultură-pomicultură / viticultură / irigații, ar 
putea avea un rol în creșterea productivității și dezvoltarea respectivelor subsectoare. În ceea ce privește 
percepția stakeholderilor, instrumentele calitative de evaluare sugerează o părere neutră cu privire la 
eficență (nici pozitivă, nici negativă). 

R5 Una din recomandările recurente în acest raport vizează sistemul de monitorizare, care trebuie 
întărit și reconfigurat cu ocazia revizuirii strategiei. De altfel prezentul raport oferă o perspectivă asupra 
modului în care se poate propune această reconfigurare.   

C6 În condițiile unei evaluări intermediare, eficacitatea este relativ prematur de evaluat. Totuși, prin 
prisma urmăririi Planului de Acțiuni aferent strategiei, se observă că în cadrul obiectivului general 1, cel 
puțin prin prisma îndeplinirii acțiunilor, cca. două treimi din cele care trebuiau realizate până în anul 2017 
au fost  realizate (10 din 16). Pentru obiectivul general 2 se pot trage concluzii similare în ceea ce privește 
ponderea acțiunilor realizate față de cele planificate până în 2017 (1 din 3). În cazul obiectivului general 3, 
nu se pot trage concluzii cu privire la eficacitate, întrucât nu au fost disbursate resurse în perioada 
evaluată. 

R6  Este clar că anii cheie pentru implementarea strategiei sunt 2018 și 2019. Marea parte din acțiuni 
ar trebui să fie implementate în acești ani și deci evaluarea eficacității va fi mai relevantă după această 
perioadă. Ar fi de recomandat însă ca odată cu revizuirea strategiei să fie revizuit și Planul de acțiuni 
aferent, pentru a reanaliza cadrul și calendarul de implementare al acțiunilor pentru a fi fezabil, mai ales 
în contextul în care s-ar putea adăuga noi intervenții. 

C7 Nu există un cadru de management al riscurilor aferente implementării strategiei. 

R7 În implementarea oricărei strategii pot apărea diferite probleme care să conducă la întârzieri de 
implementare sau chiar stoparea anumitor acțiuni preconizate. Este de recomandat ca odată cu 
revizuirea strategiei să fie elaborat și un cadru de management al riscurilor aferente implementării, cu o 
cuantificare  minimală a probabilității și impactului fiecărui risc identificat. Riscurile pot ține atât de 
factori instituționali interni, cât și de conjunctura internațională, ce poate afecta sectorul. 
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Concluzii și recomandări vizând Obiectivul General 1: Creșterea competitivității sectorului 
agroalimentar, prin restructurarea și modernizarea pieței  

C8 Obiectivul de creștere a competitivității este vag definit din perspectiva clarității strategice.  

R8 Dezideratul de creștere a competitivității poate fi greu de contestat pentru orice sector economic, 
inclusiv cel agroalimentar. În spatele acestei ambiții însă stau niște alegeri importante care necesită o 
fundamentare adecvată. Spre exemplu, opțiunea de neutralitate sectorială vs. alegerea unor sectoare 
prioritare. Sau stabilirea echilibrului între tipurile de actori de piață ce ar urma să fie susținuți, în funcție 
de talie, producție etc. Sau stabilirea balanței între export și producție pentru cererea internă. O parte 
din aceste probleme sunt adresate de recomandările punctuale ce urmează. Este însă recomandat ca 
odată cu revizuirea strategiei să se ofere mai multă claritate cu privire la fundamentele ce se doresc a fi 
obținute în spatele conceptului generos de competitivitate. 

C9 Este neclară balanța între susținerea sectoarelor competitive la export și nevoia de securitate 
alimentară, definită mai ales prin gradul de acoperire prin producție internă al necesarului de consum 
intern. 

R9 Există subsectoare din zona agroalimentară unde Republica Moldova este net importator, în 
ciuda potențialului de producție internă (ex: zootehnie). În mare măsură această situație este rezultatul 
lipsei de investiții și eficiență în producție, ceea ce determină un dezavantaj competitiv față de produsele 
importate. În același timp, există subsectoare competitive internațional care sunt în consolidare și au un 
efect de antrenare pentru investiții și tehnologie (ex: viticultură, pomicultură). Echilibrul între a alege 
între “câștigători” sau “perdanți” în ceea ce privește dezvoltarea competitivității necesită o dezbatere 
adecvată, în special cu ocazia revizuirii strategiei. Constatările din cadrul evaluării arată că nu a existat o 
astfel de dezbatere în mod sistemic și că nici nu există date de calitate pentru ca o astfel de dezbatere să 
fie bazată pe dovezi bine fundamentate cantitativ. Cercetarea calitativă (interviuri / focus group-uri / 
chestionare) a întărit ideea că nu este recomandat să fie aleasă o soluție radicală, ci mai degrabă găsirea 
unui echilibru între cele două zone posibile de intervenție. Este bine să susții campionii pentru efectele 
pozitive de antrenare pe care aceștia le pot genera în ecosistemul național, atâta timp cât încă există un 
eșec de piață în ceea ce privește cultura de cooperare și clusterizare a actorilor prezenți. Este bine și să 
investești în revitalizarea unor subsectoare care s-au destructurat, dar care pot fi repuse pe un făgaș 
competitiv existând resursele primare și tradiția necesare. Conștientizarea unei astfel de alegeri de 
echilibru este important însă să fie reflectată în strategie. 

C10  Nu există o prioritizare a subvenționării sub-sectoarelor menționate în strategie.  

R10  Această recomandare continuă linia expusă anterior, în sensul că în prezent în strategie/plan de 
acțiuni există anumite acțiuni ce vizează explicit anumite subsectoare (ex: viticultură, pomicultură, 
zootehnie), dar altfel neexistând o prioritizare a intervențiilor. Prin urmare există o neutralitate 
conjuncturală amestecată cu anumite intervenții țintite sectorial. Este nevoie de mai multă claritate și 
eventual de clarificat strategiile fiecăruia dintre subsectoare, într-un exercițiu care ar aduce claritatea 
necesară și parametrii de prioritizare la nivelul strategiei de ansamblu. În evaluarea prezentă se oferă o 
analiză dedicată pe tema prioritizării subsectoarelor, ce poate fi folosită ca punct de pornire.  

C11 Nu există limite de acordare a subvențiilor pentru o măsură anumită. Se aplică regula primul-
venit, primul-servit, ajungându-se la o alocare ineficientă și ineficace a resurselor. 

R11 În orice proces de acordare de granturi sau subvenții, stabilirea metodei de alocare se face 
plecând de la analiza potențialilor beneficiari, a cerințelor de calitate care sunt urmarite și a dimensiunii 
bugetului disponibil. Astfel, dacă există relativ puțini potențiali beneficiari și un buget acoperitor, se 
poate opta firesc pentru metoda primul-venit, primul-servit. Dacă însă bugetul nu este acoperitor, există 
cerere mare și se vor finanța astfel doar o fracțiune dintre actorii din piață, atunci este necesară o 
selecție competitivă a proiectelor și stabilirea unui prag maximal per proiect/beneficiar, pentru a se 
asigura o filtrare adecvată a calității acestora. În acest mod se evită măcar parțial și conceptul de “abonați” 
la subvențiile publice. Prin urmare, recomandarea este de a se schimba procedura de alocare prin 
introducerea unui proces de selecție competitiv, care să filtreze beneficiarii pe baza impactului 
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real/potențial pe care activitatea lor subvenționată o poate avea asupra îndeplinirii obiectivelor din 
cadrul strategiei. Chiar dacă această mențiune este mai degrabă la nivel operațional, stabilirea principială 
a metodei de alocare, de natură competitivă, ar fi benefic să fie menționată în strategie.  

C12 Nu există o prioritizare a produselor cu valoare adăugată. 

R12 Fără a relua argumentația deja prezentată pentru recomandările anterioare, este important de 
avut în vedere că relația proteină vegetală ca input pentru proteina animală implică faptul că dacă se 
urmărește obținerea unei valori adăugate cât mai mari și respectiv lanțuri valorice mai lungi, o parte din 
potențialul de culturi vegetale ar trebui să fie folosite ca input pentru zootehnie. Exportul de produse 
primare, după acest criteriu de valoare adăugată, ar trebui descurajat, sau cel puțin nu încurajat prin 
subvenții.  

C13  Mecanismul de subvenționare avantajează marii producători, capabili să asigure investiții majore. 

R13 Atât datele empirice, cât și instrumentele calitative arată că mecanismele de subvenționare 
folosite până în prezent în implementarea strategiei au favorizat mai degrabă marii producători, deși în 
mai multe subsectoare micii producători produc cea mai mare parte din producție. În aceeași linie deja 
sugerată, este important să nu existe o discriminare în ceea ce privește talia beneficiarilor de sprijin. Din 
contră, susținerea micilor producători, atât financiară, cât și prin servicii, inclusiv de consultanță agricolă, 
este importantă pentru consolidarea unui segment vital, mult mai flexibil, de producători. Introducerea 
de scheme de granturi pentru mici producători ar fi de luat în calcul pentru revizuirea strategiei. 

Concluzii și recomandări vizând Obiectivul General 2: Asigurarea gestionării durabile a resurselor 
naturale în agricultură 

C14  Obiectivul general 2 nu adresează corespunzător la nivel de acțiuni problema managementului 
sustenabil al resurselor naturale în agricultură, în special în ceea ce privește solul și apa.  

R14 Deși tema este bine argumentată în strategie și relevantă pentru realitatea sectorului agro-
alimentar, în momentul în care se ajunge la evaluarea a acțiunilor concrete propuse în Planul de acțiuni, 
se poate observa faptul că nu se creează o abordare integrată/ unitară. Managementul solului este 
crucial atât din perspectiva utilizării eficiente, cât și din perspectivă de mediu. La fel și în cazul 
managementul resurselor de apă, unde aspecte ce țin de serviciile publice alimentare cu apă curentă și 
cele de canalizare au un impact direct asupra calității vieții.  

C15 Strategia nu acoperă corespunzător problema protecției solului în condițiile degradării acestuia 
din cauze multiple. 

R15 Deși există acțiuni concrete în acest domeniu (ex: reabilitare fâșii forestiere), nu se abordează 
integrat problema pierderii fertilității solului din motive de neutilizare, utilizare neadecvată etc. Este 
necesar ca în procesul de revizuire al strategiei să fie clare principiile de management sustenabil în ceea 
ce privește solul, în conlucrare cu politicile publice de mediu din acest domeniu. 

C16  Dezvoltarea tehnologiilor sustenabile de prelucrare a solului este atinsă minimal atât în strategie, 
cât și în implementarea din perioada de evaluare. 

R16 Deși dezideratul este menționat în ceea ce privește tehnologiile de prelucrare minimală a solului, 
implementarea nu sugerează vreun progres evident până în prezent. În plus, relaționarea cu cercetarea 
tehnologică în domeniul agricol pe acest domeniu este relativ neclară. În general se recomandă o 
abordare mult mai aplicată în ceea ce privește inventarul noilor tehnologii, dezvoltarea acestora, 
transferul tehnologic către producători și informarea permantă adecvată. 

C17 Resursele de apă sunt privite în cadrul strategiei doar din perspectiva de input în agricultură. Nu 
este abordată integrat problema asigurării sustenabile a resurselor de apă pentru nevoile comunității. Nu 
există o corelare corespunzătoare cu politicile de mediu și de folosire a resurselor de apă (atât de 
suprafață – ex: râuri mici, cât și subterane). Nu există focus pe sistemele locale / regionale de asigurare a 
resurselor de apă în mod sustenabil. 
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R17 Recomandarea este similară cu cea privind managementului solului – definirea principiilor de 
management în conlucrare cu politicile aferente din zona mediului. Este de dorit abordarea integrată ape 
de suprafață – subterane, întrucât ar fi de recomadat ca alternativele de irigații să fie bine documentate 
prin prisma sustenabilității. Este nevoie atât de mai multă claritate în cadrul strategiei, cât și de 
predictibilitate și simplificare în relația cu producătorii agricoli. 

C18  Nu se acoperă corespunzător problema agriculturii ecologice, în condițiile în care la nivel global 
există debușee de piață într-o creștere continuă. 

R18 Deși agricultura ecologică este menționată, nu se întrevede prin acțiunile propuse care este 
gândirea cu privire la dezvoltarea acestui subsector. Recomandarea ar fi elaborarea unei strategii 
specifice de sprijin, în colaborare cu producătorii / asociațiile de producători interesați. 

C19 Nu există claritate la nivelul alinierii între strategie și acțiunile propuse în ceea ce privește 
folosirea resurselor de teren pentru dezvoltarea de culturi energetice pentru obținerea de biomasă. 

R19 Producerea de culturi energetice poate avea atât rol de revitalizare a unor suprafețe de teren 
contaminate (ex: salcie energetică), care nu poate fi cultivată altfel, dar și producerea în general de 
biomasă din diferite culturi (e.g. rapiță etc). Ambele opțiuni sunt sugerate în strategie. Dar nu este clar 
din perspectiva folosirii alternative a terenurilor care este gândirea cu privire la alocarea de subvenții 
pentru culturile energetice producătoare de biomasă. Pe lângă dezbaterile la nivel global pe tema poluării 
secundare generate de aceste culturi, rămâne tema folosirii cât mai eficiente a terenurilor din 
perspectiva valorii adăugate. Trasarea unor principii de sprijin la nivel de strategie ar fi recomandată  

C20 Consolidarea terenurilor și rezolvarea evidenței funciare sunt probleme critice pentru a se 
asigura dezvoltarea agriculturii, în condițiile în care există resurse semnificative fie neutilizate, fie utilizate 
doar în agricultura de subzistență. Nu există un leadership instituțional adecvat care să asigure sau să 
stimuleze o folosire adecvată și eficientă a terenurilor agricole. Nu există o corelare a politcilor locale (ex: 
taxe locale) cu astfel de obiective. 

R20 Este necesar și recomadat cu tărie ca atenția acordată consolidării funciare să fie accentuată 
odată cu revizuirea strategiei. Colaborarea cu autoritățile locale și cu zona de politici publice legate de 
dezvoltarea regională este vitală pentru a putea debloca procesul de consolidare. Fărâmițarea și 
neutilizarea terenurilor reprezintă o potențialitate a sectorului agro-alimentar care trebuie vizată mult 
mai direct și eficient în cadrul strategiei. 

 

Concluzii și recomandări vizând Obiectivul General 3: Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural 

C21 Obiectivul general 3 nu poate fi îndeplinit decât în corelare cu alte zone de politici publice cum ar 
fi dezvoltarea economică și a IMM, dezvoltarea locală, dezvoltarea regională etc. 

R21 Segregarea între strategia pentru sectorul agro-alimentar și celelalte strategii relevante a condus 
la intervenții suboptimale în mediul rural. Domeniile conexe nu trebuie împărțite prin separarea legală a 
zonei administrative de acțiune (ex: urban-rural), ci trebuie să facă parte dintr-un cadru funcțional 
integrat. Deja la nivel holistic a fost prezentată recomandarea ce viza oportunitatea de colaborare dată 
de noul cadru guvernamental instituțional, mult mai favorabil pentru colaborare transversala între 
diversele zone de politici publice. Deși formal o serie întreagă de instituții sunt enumerate în strategie la 
secțiunea de cadru instituțional, este nevoie de fapt de mai mult decât atât. Integrarea funcțională a 
echipelor la nivel inter-ministerial și inter-instituțional presupune atât voința politică, cât și crearea de 
mecanisme de lucru permanente și nu doar de supervizare. În plus, relația cu autoritățile locale este 
critică pentru implementarea cu succes a strategiei. 

C22 Demografia defavorabilă din zonele rurale (îmbătrânirea și migrația populației) a creat și va 
continua să creeze tensiuni pe piața forței de muncă, limitând obiectiv capacitatea de dezvoltare a 
agriculturii. 
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R22 Păstrarea tinerilor în zonele rurale sau readucerea lor înapoi sunt două măsuri în care ar trebui 
investit considerabil în cadrul strategiei. Acest gen de măsuri a fost folosit la nivel internațional cu succes 
(ex: Franța, România) și este critic pentru capabilitatea de dezvoltare rurală și agricolă a Republicii 
Moldova în viitor. Din perspectivă practică se poate gândi un sistem de granturi care să încurajeze 
stoparea sau inversarea fluxurilor migratorii dinspre rural. La fel, diversificarea activităților în mediul rural 
poate fi țintită spre tineri, în paralel cu dezvoltarea internetului de bandă largă care să permită lucrul la 
distanță prin tehnologia informației. Colaborarea cu Ministerul Economiei și Infrastructurii este critică în 
acest sens. 

C23 Investițiile în infrastructură locală și în dezvoltarea serviciilor publice la nivel local sunt critice 
pentru a putea atinge acest obiectiv general. În strategie nu există instrumentele pentru a realiza astfel 
de investiții. 

R23 Creșterea calității vieții în rural este un deziderat central al strategiei. Fără servicii publice și 
infrastructură de calitate nu se poate progresa în acest sens. Recomandarea ar fi de a include autoritățile 
locale în calitate de beneficiari și de a aloca resurse prin care să fie dezvoltate proiecte mai mici de 
infrastructură, care să aibe un impact direct asupra vieții locuitorilor din rural. Operațional se poate 
implementa o schemă de granturi în acest sens, competitivă, cu un plafon eventual pe fiecare beneficiar 
pentru o alocare mai echilibrată. 

C24 Dezvoltarea locală antrenează prea puțin comunitățile de fermieri/agricultori. Guvernanța locală 
este insuficient extinsă mai departe de autoritățile publice. Comunitățile locale sunt insuficient implicate 
în procesul de dezvoltare la nivel local. 

R24 Modelul LEADER / Grupuri Actiune Locala (GAL) / CLLD – Dezvoltare locală cu responsabilizarea 
comunității demonstrează la nivel internațional rezultate în creșterea capacității la nivel local de a 
dezvolta condiții mai bune pentru cetățeni. Pe lângă ranforsarea capitalului social la nivel local și 
creșterea încrederii, tipul de intervenție ce susține implicarea comunitară în programarea și 
implementarea de proiecte de dezvoltare locală este eficient și în general mult mai eficace în a crea 
valoare sustenabilă la nivelul comunităților rurale. Recomandarea de a extinde aceste modele cu o 
alocare financiară mult mai generoasă, adaptându-le la specificul culturii locale din Republica Moldova 
este de luat în calcul în procesul de revizuire al strategiei. 

C25 Satele sunt într-un proces de degradare și nu există politici publice adecvate de stopare a acestui 
fenomen. Polarizarea socială este în creștere. 

R25 In linie cu recomandările anterioare, o politică publică de revitalizare a satelor ar putea ajuta 
mult realizarea acestui obiectiv general ce vizează nivelul de trai. Operațional s-ar ajunge probabil tot la 
instrumentele menționate mai sus – scheme de grant / CLLD, dar gândirea unei strategii pe termen 
mediu și lung cu privire la reconfigurarea satului și a rolului satului în societate ar putea fi o temă de luat 
în calcul pentru revizuirea strategiei în domeniul agro-alimentar.  

 



 

 
8. Anexe 

Anexa 1: Progresul implementării planului de acțiuni  

OBIECTIV GENERAL 1.   CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII SECTORULUI AGROALIMENTAR, PRIN RESTRUCTURAREA ŞI MODERNIZAREA PIEŢEI 

OBIECTIV SPECIFIC 1.1.  Modernizarea lanţului a roalimentar  n scopul conformării la cerinţele UE privind si uranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Acțiunea 1 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute   Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
X 
 

   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

 

Definitivarea şi aprobarea 
listelor privind Acquis 
Comunitare al UE în 
domeniul agriculturii şi 
dezvoltării rurale şi a 
măsurilor sanitare și 
fitosanitare (SPS) ce 
urmează a fi transpus în 
legislația națională 

2015 Prioritățile privind 
armonizarea legislației 
naționale la cea 
comunitară, definite  

2015:  
888 de acte comunitare analizate 
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 comerț) din Acordul de Asociere. 

Intervenția este raportată ca fiind realizată în măsură deplină, fiind aprobată Lista acquis-ului UE în domeniul sanitar, fitosanitar și al bunăstării animalelor.  

Acțiunea 2 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 
 

Elaborarea și promovarea 
actelor normative și 
legislative în domeniul 
agriculturii și dezvoltării 
rurale și a măsurilor 
sanitare și fitosanitare 
(SPS), în conformitate cu 
anexele la Acordul de 
Asociere și la Acordul de 
Liber Schimb Aprofundat și 
Cuprinzător, încheiate între 
Republica Moldova și 
Uniunea Europeană 

2020 Standardele şi cerințele  în 
domeniul marketingului, 
siguranței alimentare şi 
controlului calității, 
adaptate la rigorile UE şi 
internaționale 

2015 
Din totalul de 17 acte normative cu termenul 2015, 4 Acte normative au fost aprobate; 9 
acte normative erau în proces de elaborare avansată sau au fost remise Guvernului spre 
examinare; 4 acte normative se aflau în fazele incipiente ale elaborării.  
2016 
50% din actele cu termen de transpunere 2015-2016 au fost aprobate.  
A fost aprobat Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere UE-
RM pentru 2017-2019, cu stabilirea subdiviziunilor responsabile 
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Sunt înregistrate întârzieri substanțiale în ceea ce privește implementarea acțiunii. Doar cca. 50% din actele UE ce urmau a fi transpuse  conform planului de acțiuni al MADRM au fost aprobate. Totuși, 
trebuie de menționat că în conformitate cu prevederile Anexei VII a Acordului de Asociere dintre UE și RM, 45 din 48 de acte au termenul de transpunere 2018-2019 și doar 3 – 2017. Astfel are loc întârziere 
realizării planului de intern de transpunere, termenii din Acordul de Asociere fiind respectați.  

 

Acțiunea 3 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

 Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

X   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 
 

Elaborarea și inițierea 
implementării 
strategiilor/programelor de 
dezvoltare pentru ramurile 
strategice ale sectorului 
agroalimentar, inclusiv în 
domeniile: 
a) zootehnic (carne și lapte, 
conservarea resurselor 
genetice animale); 
b) vegetal (fructe și 
legume); 
c) vinicol și viticol; 
d) acvaculturii 

2016 Creșterea valorii adăugate 
pentru principalele produse 
agroalimentare 
 

2015 
A fost aprobat Programul de creștere și ameliorare a ovinelor și caprinelor din RM pentru 
anii 2014-2020.  
A fost aprobat Programul de ameliorare a taurinelor în Republica Moldova pentru 2014-
2020 
A fost instituit Centrul National Coordonator cu privire la elaborarea Strategiei Naționale 
și a Planului de acțiuni privind resursele genetice animale  
2016 
A fost elaborat Programul de dezvoltare a horticulturii în Republica Moldova pentru anii 
2015-2020. (urmează să fi îmbunătățit cu suportul BEI).  
A fost elaborat proiectul Programului de dezvoltare a sectorului de producere a laptelui.  
Programul de dezvoltare a sectorului de producere a cărnii – în proces de elaborare.  
Planificare elaborare prim-proiect al Programului pentru dezvoltarea sectorului apicol – 
termen aprilie 2017.  
A fost elaborat PA pentru implementarea Programului de conservarea și sporire a 
fertilității solurilor  2017-2020.  

Au fost elaborate programe pentru majoritatea ramurilor strategice ale sectorului agroalimentar. Nu există progrese și au fost încălcate termenele de realizarea pentru Programul de dezvoltare în domeniul 
acvaculturii, iar în cazul a câteva programe nu s-a reușit aprobarea finală. În cazul Programului pentru sectorul vinicol, termenul de realizarea a fost mutat pentru anul 2018.  

 
 

Acțiunea 4 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

X   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 
 

Elaborarea și 
implementarea politicii 
privind promovarea 
exporturilor produselor 
agroalimentare din 
Republica Moldova, 
reflectată în documentele 
de politici naționale și 
sectoriale 
 

2015 Pieţe externe noi, 
identificate 
Creşterea exportului 
produselor agroalimentare 

2015 
Identificarea surselor financiare necesare pentru elaborarea proiectului Programului de 
promovare a exporturilor produselor agroalimentare din Republica Moldova.  
2016 
 A fost elaborat programul privind promovarea exporturilor produselor agroalimentare din 
Republica Moldova .  
Au fost re-examinate obiectivele programului, ceea ce a condus la necesitatea revizuirii 
programului.  
In Regulamentul de Subvenționare al Producătorilor Agricoli pentru anul 2017-2021 a fost 
introdusă măsura 1.9 „Stimularea activităților de pormovare pe piețele externe” 
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Programul, deși elaborat așa și nu a fost aprobat în termenii stabiliți. Deja după finalizarea procesului de elaborare au fost re-examinate obiectivele programului, ceea ce a condus la tergiversarea 
procesului de aprobare. La momentul de față este creat Grupu pentru elaborarea Programului. Totodată, deși au înregistrate anumite creșteri ai exportului producției agroalimentare (+3,5% în 2016 față 
de 2015), programul nu a avut vreun impact asupra rezultatelor date. Termenul pentru realizarea a fost strămutat pentru anul 2018. 

 

Acțiunea 5 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
X 
 

   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Elaborarea și 
promovarea programului 
național de management 
integrat de protecție a 
plantelor 

2017 Pericol redus de 
contaminare a produselor 
agricole cu organisme 
dăunătoare 

2016 
A fost elaborat Programul Național de Protecție Integrată a Plantelor pentru anii 2017-
2027. 
A fost remis spre aprobare Guvernului.  

Acțiunea este raportată ca și realizată. Programul a fost elaborat și avizat de toate instituțiile interesate, urmând să fie aprobat până la finalului anului 2017.  Programul a fost aprobat prin HG la 
24/01/2018.  

 

Acțiunea 6 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
X 
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Elaborarea sistemului de 
calitate privind protecția 
juridică și utilizarea 
indicațiilor geografice 
protejate, denumirilor de 
origine protejate și 
specialităților 
tradiționale garantate în 
domeniul agroindustrial 

2016 
 

Creşterea producerii şi a 
comercializării produselor 
înregistrate, procente 

2015 
 A fost aprobată delimitarea ariilor geografice vitivinicole pentru producerea vinurilor cu 
indicație geografică protejată.  
Au fost create 4  asociații de producători de produse vitivinicole cu indicație geografică 
protejată.  
Au fost aprobate un șir de acte normative și legislative de protecție a indicațiilor 
geografice și denumirilor de origine.  
2016 
Punerea în funcționarea a Sistemului de Calitate: IGP; DOP și marca „Wine of Moldova” 
2 denumiri de origine protejate în RM și UE 
4 Indicații Geografice au fost înregistrate la AGEPI 
6244 de ha de viță de vie cu IGP 
4 Caiete de sarcini  omologate și înregistrate la AGEPI pentru IGP a altor tipuri de 
producție 

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Au fost aprobate normele necesare pentru asigurarea implementării Sistemului de calitate privind protecția juridică și utilizarea indicatorilor geografici. Au fost atinse careva rezultate în ceea ce privește 
înregistrarea denumirilor de origine protejate. Totuși numărul acestora este relativ mic în cifre absolute, ceea ce complică procesul de evaluarea obiectivă a progresului activității. Totodată, trebuie de 
menționat că indicatorii stabiliți în Planul de Acțiuni nu permite evaluarea cantitativă a progreselor, astfel concluziile pot fi făcute doar în baza rezultatelor atinse fără posibilitatea raportării acestora la un 
indicator cantitativ concret  

 

Acțiunea 7 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
X 
 

   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Consolidarea 
capacităților Agenției de 
Intervenție și Plăți pentru 
Agricultură privind 
administrarea măsurilor 
de susținere în domeniul 
agricol și al dezvoltării 
rurale, în conformitate cu 
rigorile Uniunii Europene 

2018 
 

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 

2015 
Soft-ul AIPA on-line perfecționat, lansarea procesului de colectare on-line a cererilor.  
2016 
Manuale de proceduri privind activitatea internă ale Direcțiilor și Oficiilor Teritoriale 
responsabile de gestionarea fondului de subvenționare instruiți.  
5 Manuale de proceduri elaborate.  
A fost aprobată legea cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli.  
Noua structură organizatorică a AIPA a fost elaborată 
A fost elaborată Strategic TIC și politica de securitatea pentru AIPA.  
Au fost pregătite manualele de procedură a funcțiilor din cadrul AIPA.  
Au fost analizate necesitățile de instruire ale angajaților AIPA.  
A fost dezvoltat și implementat un program de instruire și perfecționare profesională a 
personalului AIPA.  

Acțiunea este raportată ca fiind realizată, au fost implementate toate activitățile preconizate, inclusiv elaborarea bazei legislative în domeniul subvenționării, a fost pus în funcțiune sistemul de colectare 
on-line a cererilor de subvenționare și a fost redefinită structura AIPA și instruit personalul acesteia. 
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Acțiunea 8 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

X   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Facilitarea modernizării 
fermelor zootehnice în 
vederea respectării 
cerințelor comunitare de 
calitate și siguranță a 
produselor de origine 
animală 

2017 
 

 Creşterea volumului 
producţiei din carne şi 
lapte, procente 

 

 Creşterea capacităţilor 
de export a producţiei 
din carne şi lapte, 
procente 

 

2014 
47 338 mii MDL oferite drept subvenții pentru fermierii care au investit în dezvoltarea 
fermelor și zootehniei. În total au fost modernizate sau înființate 111 de ferme 
zootehnice.  
2015 
67 de ferme create și/sau modernizate au beneficiat de subvenții în valoare de 10 558 mii 
MDL 
2016 
 86 de ferme create și/sau  modernizate au beneficiat e subvenții în valoare de 32 404 mii 
MDL 

Deși în perioada 2014-2016 au fost oferite subvenții în valoare totală de 90 190 mii MDL pentru crearea și subvenționarea fermelor și mai mult de 202 de ferme au fost create/modernizate. Rata de 
debursare din sursele bugetare pentru realizarea măsurii date este de doar cca. 53% Totodată în perioada 2013-2016 volumul de lapte produs de către Întreprinderi și Gospodării Țărănești (fermieri) a 
crescut cu 15.5% , iar volumul de carne cu 30.2%. Totuși trebuie de menționat faptul că termenul de executare al acțiunii date a fost stabilit anul 2017, ceea ce  în combinare cu bugetul planificat  (992 mil 
MDL) diminuează șansele realizării cu succes a acțiunii în termenii stabiliți.  Totodată trebuie de menționat faptul că indicatorii stabiliți în Planul de Acțiuni nu permite evaluarea cantitativă a progreselor, 
astfel concluziile pot fi făcute doar în baza rezultatelor atinse fără posibilitatea raportării acestora la un indicator cantitativ concret 

 

 
 

Acțiunea 9 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
X 
 

   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Preluarea și 
implementarea 
sistemului de etichetare 
a cărnii de bovină, 
precum și a produselor 
din carne de bovină (UE 
EUROP), inclusiv 
elaborarea bazei legale și 
a aranjamentelor 
instituționale 

2016 
 

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

 Informaţia privind 
sistemul UE EUROP 
diseminată în sectorul 
privat  

 

2015 
  A fost elaborat proiectul Legii privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine și 
privind raportarea prețurilor acestora.  
2016 
A fost efectuată o analiză a lacunelor privind cadrul juridic orizontal referitor la siguranța 
alimentară și standardele de calitate 
Au fost desfășurate 4 ateliere de instruire  
Au fost elaborate ghiduri privind pericolele legate de siguranța alimentelor și punerea în 
aplicare a sistemelor GHP, GMP și HACCP la unitățile producătoare de carne, produse din 
carne 
2017  
A fost aprobată legea privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine 

Acțiunea este raportată ca fiind realizată. Indicatorii de bază au fost atinși.  

Acțiunea 10 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 

X   
Preluarea și 
implementarea 

2016 
 

 Capacităţile Agenţiei 
Naţionale pentru 

2016 
 A fost elaborat proiectul legii cu privire la controlul conformității cu cerinţele de calitate 
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sistemului de calitate și 
control al Uniunii 
Europene pe piața 
fructelor și legumelor 

Siguranţa Alimentelor de 
efectuare a controalelor 
oficiale specifice sînt 
dezvoltate 

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

pentru fructe şi legume proaspete 
2016 
Proiectul legii  cu privire la controlul conformității cu cerinţele de calitate pentru fructe şi 
legume proaspete a fost trimis la CNA pentru expertiza anticorupție.  
42 de inspector instruiți 
Dotarea cu 45 de seturi de utilaj necesare pentru controlul fructelor și legumelor în stare 
proaspătă  

 

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Acțiunea a înregistrat anumite progrese, fiind elaborată legea  cu privire la controlul conformității cu cerințele de calitate pentru fructe şi legume proaspete, precum și au fost instruiți 42 de inspectori, iar 
ANSA a fost dotată cu 45 de seturi de utilaj necesar pentru controlul fructelor și legumelor în stare proaspătă. Totuși proiectul de lege nu a fost aprobat în termenii stabiliți, precum și nu sunt date care să 
confirme diseminarea în sectorul privat a informației privind sistemul UE de calitate şi control pe piața fructelor şi legumelor.  

Acțiunea 11 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

X   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Crearea, în baza 
parteneriatului public-
privat, a Centrului 
Agroalimentar Chișinău 

2018 
 

 Creşterea accesului 
direct al fermierilor pe 
piaţa internă şi externă 

 Creşterea volumului 
comerţului intern şi 
extern, procente 

  
 

Nu există progrese, precum și deși termenul de realizare este 2018, activitatea este considerată că se află în întârziere pe motiv că niciun progres nu a fot înregistrat și nu există premise ale realizării 
activității către termenul stabilit.  

Acțiunea 12 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

Pro resul implementării:  
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Crearea, în baza 
parteneriatului public-
privat, a centrelor 
agroalimentare 
regionale, unde 
producătorii agricoli vor 
comercializa direct 
producția agricolă și vor 
beneficia de serviciile 
necesare pentru exportul 
producției 

2018 
 

Creşterea accesului direct 
al producătorilor agricoli 
către consumatori 
 

 2016 
A fost elaborat proiectul de dezvoltarea centrului „en-gros” de la Râșcani.  
 

R Î D RÎ 

 
 
 

X   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

La mometnul de față există doar un proiect de centru „en-gros” pentru Centrul de Rîșcani. Alte activități nu au fost realizate.  Deși termenul de realizare este 2018, activitatea este considerată că se află în 
întârziere pe motiv că niciun progres nu a fot înregistrat și nu există premise ale realizării activității către termenul stabilit. 

Acțiunea 13 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Crearea și/sau 
modernizarea 
infrastructurii 
postrecoltare în regiunile 
rurale 

2020 
 

Capacităţile postrecoltare 
pentru producţia 
agroalimentară în creştere 
cu 60% 
 

 2015 
În perioada 2014 – 2015 au fost finanțate proiecte de creare și/sau modernizare a 
infrastructurii postrecoltare în regiunile rurale în valoarea totală de 216 632 mii MDL.  
185 de unități postrecoltare supuse subvenționării au fost înregistrate 
2016 
260 de unități de postrecoltare create și/sau modernizate înregistrate.  
108 766 mii MDL debursate în calitate de subvenții.  
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. 

Implementarea acțiunii se desfășoară în regim normal, există progrese atât în ceea ce privește implementarea din surse bugetare, cât și din surse externe de finanțare. Rata de debursare pentru 
implementrea măsurii date din surse bugetare este de 173%. Totodată trebuie de menționat faptul că indicatorii stabiliți în Planul de Acțiuni nu permite evaluarea cantitativă a progreselor, astfel 
concluziile pot fi făcute doar în baza rezultatelor atinse fără posibilitatea raportării acestora la un indicator cantitativ concret 

Acțiunea 14 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

X   
Asigurarea fondului 
genetic cu material 
biologic cu randament 

2017 
 

Suficienţa de resurse 
genetice naţionale 
asigurată  

2015 
În perioada 2014-2015 au fost achitate subvenții în valoare de 71 379 mii MDL 
Au fost achiziționate animale de rasă pură în număr de: 
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înalt de productivitate vaci donatoare de embrioni cu productivitatea de cel puțin 9000 kg de lapte pe lactație 
– 183 capete; 
vaci primipare, junci si juninci cu vârsta de cel puțin 12 luni - 1171 capete; 
scrofițe neînsămânțate cu vârsta de 6-8 luni - 3236 capete; 
berbeci și țapi cu vârsta de 6-20 luni - 114 capete; 
mătci de albine cu vârsta de cel mult 3 luni – 1495 bucăți; 
forme parentale de pui cu vârsta de o zi – 10576 bucăți.  
2016 
Au fost achiziționate 2465 animale și 1418 mătci de albine de rasă pură 
Au fost achitate subvenții în valoare de 22 884 mii MDL.  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Implementarea acțiunii se desfășoară în regim normal, există progrese atât în ceea ce privește implementarea din surse bugetare, cât și din surse externe de finanțare. Numărul total animale de rasă pură 
achiziționate se ridică la 22 196 unități, în timp ce rata de deburare din surse bugetare se ridică la 76% din totalul planificat. Totuși trebuie de menționat faptul că termenul de executare al acțiunii date a 
fost stabilit anul 2017, ceea ce  în combinare cu bugetul planificat (441.5 mil MDL) diminuează șansele realizării cu succes a acțiunii în termenii stabiliți  Totodată trebuie de menționat faptul că indicatorii 
stabiliți în Planul de Acțiuni nu permite evaluarea cantitativă a progreselor, astfel concluziile pot fi făcute doar în baza rezultatelor atinse fără posibilitatea raportării acestora la un indicator cantitativ 
concret.  

Acțiunea 15 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
X 
 

   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Implementarea 
principiului e-Agricultură 
prin dezvoltarea și 
implementarea 
sistemelor 
informaționale 
automatizate din 
sectorul animal 
 

2020 
 

Siguranţa lanţului 
alimentar şi furajer 
îmbunătăţită 

2015 
A fost elaborat și aprobat Registrul de Stat al Animalelor 
Au fost instruiți toi operatorii, inclusiv 69 de operatori teritorial, 190 de medici 
veterinari oficiali, 57 agenți economici, 11 colaboratori vamali.  
2016 
Sistemul de Identificare și Trasabilitate a Animalelor modificat în Registrul de Stat al 
Animalelor  
Registrul este funcțional și activează în regim normal sub administrarea CIA.   

Acțiunea este raportată ca fiind realizată, chiar dacă la momentul de față CIA continue colectarea și înregistrarea în sistem a informației relevante. Au fost realizate toate lucrările tehnice și administrative 
necesare pentru implementarea cu succes a intervenției. Având în vedere faptul că termenul de realizare al activității este 2020, este de așteptat ca acțiunea să fie realizată fără mari probleme.  

Acțiunea 16 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
X 
 

   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

Implementarea 
principiului e-Agricultură 
prin dezvoltarea și 
implementarea 
sistemelor 
informaționale 
automatizate din 

2020 
 

Eficienţa lanţului alimentar 
şi furajer îmbunătăţită 

2015 
A fost elaborat și dat pus în funcțiune Sistemul Informațional Automatizat de colectare 
a informației privind mersul lucrărilor agricole în Republica Moldova   
Prin intermediul Direcțiilor Agricole Raionale și oficiilor teritoriale CIA este asigurată 
colectarea informației în 24 de raioane ale țării. 
2016 
A fost oferit accesul suplimentar în aplicație pentru Direcțiile Agricole Raionale Florești, 
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sectorul vegetal Criuleni, Basarabeasca, Cantemir, Hîncești, Ialoveni. La momentul actual, CIA asigură 
autentificarea în sistem la peste 150 de utilizatori (operatori CIA, MAIA, DAR). 
Prin intermediul Direcțiilor Agricole Raionale și Oficiilor Teritoriale CIA, colectarea 
informației este posibilă din practic toate raioanele țării. 

D – În desfășurare 
RÎ – Realizat cu întârziere 

Acțiunea este raportată ca fiind realizată, chiar dacă la momentul de față CIA continue colectarea și înregistrarea în sistem a informației relevante. Au fost realizate toate lucrările tehnice și administrative 
necesare pentru implementarea cu succes a intervenției. Având în vedere faptul că termenul de realizare al activității este 2020, este de așteptat ca acțiunea să fie realizată fără mari probleme.  

Acțiunea 17 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
X 
 

   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Implementarea 
principiului e-Agricultură 
prin dezvoltarea și 
implementarea 
sistemelor 
informaționale 
automatizate din 
sectorul alimentar 

2020 
 

 Marketingul produselor 
agroalimentare 
îmbunătăţit pe piaţa 
internă şi externă 

 Riscurile privind 
managementul 
produselor 
agroalimentare reduse 

2015 
A fost elaborat Sistemul Informațional Automatizat Registrul Digital Agricol 
Pe parcursul anului 2015, SIA „RDA” a trecut în faza de testare operațională. În acest 
scop, au fost organizate o serie de ședințe de testare în cadrul cărora: 
a) s-a verificat corespunderea soluției software cu documentul de Specificații 
Funcționale (testarea de validare); 
b) au fost actualizate și revăzute unele funcționalități care nu corespundeau 
documentului de Specificații Funcționale, precum și cele ale căror procese de business 
s-au modificat între timp; 
c) a fost testată aplicația în conformitate cu cazurile de testare realizate împreună cu 
elaboratorul, dar și pe diferite scenarii de testare pozitive și negative; 
d) au fost realizate teste de performanță și de securitate a aplicației; 
e) pe parcursul dezvoltării, întru asigurarea principiului interoperabilității, SIA RDA a 
fost integrat cu următoarele servicii guvernamentale comune și sisteme informaționale 
M-Pass, M-Log, M-Sign, M-Notify, SIA RSA și SI RUA 
 
 2016 

 Au fost organizate ședințe de testare a SIA LIMS 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.  

 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.  

Acțiunea poate fi considerată drept realizată, chiar dacă la momentul de față CIA continue colectarea și înregistrarea în sistem a informației relevante. Au fost realizate toate lucrările tehnice și 
administrative necesare pentru implementarea cu succes a intervenției. Având în vedere faptul că termenul de realizare al activității este 2020, este de așteptat ca acțiunea să fie realizată fără mari 
probleme.  
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Acțiunea 18 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
X 
 

   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Implementarea 
principiului e-Agricultură 
prin dezvoltarea și 
implementarea 
sistemelor 
informaționale 
automatizate din 
sectorul resurselor și 
infrastructurii agricole 

2020 
 

Digitalizarea și ingineria 
proceselor operaționale 
asigurate 

2015 
A fost create și pus în funcțiune Registrul Utilajului Agricol. De asemenea, a fost 
executată dezvoltarea și testarea noului sistem. Au avut loc 8 sesiuni de instruire, în 
cadrul cărora au fost instruite toate cele 37 oficii teritoriale ale CIA, inclusiv 40 
inspectori INTEHAGRO.  

Acțiunea poate fi considerată drept realizată, chiar dacă la momentul de față CIA continue colectarea și înregistrarea în sistem a informației relevante. Au fost realizate toate lucrările tehnice și 
administrative necesare pentru implementarea cu succes a intervenției. Având în vedere faptul că termenul de realizare al activității este 2020, este de așteptat ca acțiunea să fie realizată fără mari 
probleme.  
 

Acțiunea 19 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
X 
 

   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Implementarea 
principiului e-Agricultură 
prin dezvoltarea și 
implementarea 
sistemelor 
informaționale 
automatizate de 
management intern 

2020 
 

Creșterea calității elaborării 
și implementării sistemelor 
informaționale în 
agricultură 

2015 
A fost inițiat și elaborat SIA  Administrarea Patrimoniului Agricol de Stat.  
A fost testat sistemul în cadrul Universității Agrare și MECAGRO.  
2016 
Au fost instruiți peste 100 de operatori ai Sistemului.  
CIA a început înregistrarea activităților.  
Au fost înregistrate cca 4500 de activități.  

Acțiunea poate fi raportată ca fiind realizată, chiar dacă la momentul de față CIA continuă colectarea și înregistrarea în sistem a informației relevante. Au fost realizate toate lucrările tehnice și 
administrative necesare pentru implementarea cu succes a intervenției. Având în vedere faptul că termenul de realizare al activității este 2020, este de așteptat ca acțiunea să fie realizată fără mari 
probleme.  

Acțiunea 20 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

Pro resul implementării:  
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Elaborarea și 
implementarea Planului 
de acțiuni ce va asigura 
restructurarea și 
modernizarea sistemului 
de laboratoare din 
domeniul lanțului 
alimentar și a hranei 
pentru animale (în 
domeniul sănătății 
animalelor, fitosanitar, 
controlului calității 
produselor alimentare, 
monitorizării reziduurilor 
de pesticide și 
conținutului de nitrați și 
identificarea 
organismelor modificate 
genetic (OMG), alte 
domenii) 

2018 
 

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

2015 
Cu suportul Proiectului Agricultura Competitivă a Moldovei (MAC-P), au fost realizate 
următoarele: 
a) finalizată reconstrucția blocului administrativ al Agenției Naționale pentru siguranța 
Alimentelor; 
b) finalizate lucrările de proiectare a Laboratorului din Bălți și organizată licitația 
pentru reconstrucția dată; 
c) proiectat blocul laboratorului de încercări calitatea şi sănătate a plantelor, furajelor 
și produselor alimentare Cahul, iar construcția este efectuată în proporție de 90%. 
Compania contractată nu poate obţine aprobările necesare pentru conectările la 
reţele, din motiv ca la moment nu a fost definitivat statutul laboratorului dat și 
obținute actele privind proprietatea clădirii de către ANSA; 
d) selectate companiile pentru construcția a 4 Puncte de Inspecție la Frontieră: 
construcția PIF Tudora - finalizată la nivel de 95 %, PIF Criva - 85 %, PIF Leușeni - 25 %, 
PIF Giurgiulești - 30%; 
e) instruirea personalul serviciului veterinar şi fitosanitar de la punctele de inspecţie la 
frontieră - circa 60 persoane. 
A fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la reorganizarea unor 
întreprinderi de stat, fiind, astfel, creată Î.S. „Centrul Național de Verificare și 
Certificare a Producției Vegetale și Solului”, prin fuziunea a 4 întreprinderi de stat. 
2016 
A fost aprobat Planul de acțiuni privind acreditarea laboratorului Sănătatea Animală 
din cadrul IP CRDV 
 Au fost procurate echipamente, chituri, materiale de referință, consumabile de 
laborator pentru asigurarea testărilor conform Programelor naționale de 
monitorizarea și supraveghere.  
A fot elaborat și aprobat planul de instruiri ai colaboratorilor IPCRDV.  
Au fost date în exploatare trei Posturi de control sanitar-veterinar și fitosanitar 
moderne, echipate și dotate conform cerințelor Uniunii Europene, în vederea 
efectuării controalelor sanitar-veterinare 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. 

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Acțiunea se realizează cu respectarea termenilor. Majoritatea activităților planificate au fost deja realizate, iar cele rămase sunt pe cale a fi realizate în perioada imediat următoare. Astfel, activitatea 
urmează să fie realizată în proporție de 100% către anul 2018 – termenul stabilit.   
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Acțiunea 21 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Mecanizarea complexă și 
retehnologizarea 

proceselor tehnologice 
de producere și 

procesare a strugurilor 

2020 Creşterea nivelului de 
asigurare tehnică şi 
tehnologică a procesului de 
producere şi procesare a 
strugurilor, în scopul măririi 
calităţii producţiei vinicole 

 

2015:  
Cu suportul Programul „Restructurarea sectorului vitivinicol”, distribuite agenţilor 
economici din domeniu, surse financiare în mărime de cca 10,6 milioane euro, care 
echivalează cu circa 182,6 milioane lei.  
Au fost înregistrate spre subvenționare 481 de unități de utilaj și tehnică agricolă 
aferente producerii și procesării strugurilor. 
2016: 
Utilaj de producere şi procesare a strugurilor subvenționat – 52 de unități. 

Deși s-au realizat anumite progrese pe direcția de suport a procurărilor de tehnică agricolă aferente producerii și procesării strugurilor, progresul poate fi analizat doar în evoluție comparativ cu 
indicatorul de referință, în baza numărului de unități tehnice noi existente în perioada 2013-2017, cât și analizând dinamica valorii investițiilor în aceeași perioadă.  

 

Acțiunea 22 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Înființarea a 24,5 mii ha 
de plantații viticole 
moderne, cu 
productivitate înaltă 

2020 Cota suprafeţelor viticole 
renovate cu soiuri noi de 
înaltă calitate, hectare 
 

2014-2015: 
Plantații viticole pe o suprafaţa totală 3,5 mii ha create, în mare parte cu susținerea 
de stat.  
2016: 
subvenționate 566 ha plantaţii viticole noi înfiinţate în 2016. 
6244 ha sunt plantații cu IGP 
 
Realizări donatori: 
Restructurarea și înființarea plantațiilor de viță de vie soiuri tehnice 
Mecanizarea și tehnologizarea proceselor viticole 
Reutilarea si modernizarea fabricilor de prelucrare a strugurilor si de producere a 
vinului  
Reutilarea industriilor conexe (producerea sticlei, ambalaje din carton, etc.)  
Reutilarea, echiparea și modernizarea laboratoarelor pentru testarea calității vinului, 
instituțiilor de învățămînt care pregătesc cadre pentru sectorul vitivinicol, 
laboratoarelor universitare 

În perioada 2014-2016 au fost înființate 10 310 ha plantații viticole, ceea ce constituie 42% din valoarea propusă în acțiune. Totodată trebuie de menționat faptul că indicatorii stabiliți în Planul de Acțiuni 
nu permite evaluarea cantitativă a progreselor, astfel concluziile pot fi făcute doar în baza rezultatelor atinse fără posibilitatea raportării acestora la un indicator cantitativ concret. 

 

Acțiunea 23 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 

 X  Facilitarea creării, 
recunoașterii și 

2020  Cota producţiei produse 2015:  
- În cadrul Priectului „Agricultura Competitivă” (MAC-P) au fost debursate surse 
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funcționării grupurilor de 
producători agricoli 

de către producătorii 
asociaţi, procente  

 Creşterea volumului 
vînzărilor culturilor cu 
valoare înaltă  (în ţară şi 
exportată) de către 
grupurile de producători,  
procente 

financiare în valoare totală de 289 286 mii MDL. Suma include și activități legate de 
Finalizarea acțiunilor specificate de siguranța alimentelor în vederea apropierii de 
cențele UE privind măsurile sanitare și fitosanitare (SPS). Respectiv valoare concret 
debursată pentru crearea și recunoașterea grupurilor de producători nu poate fi 
identificată.  
- Au fost organizate : i) 1 seminar național; ii) 35 de seminare regionale; iii) 577 
seminare la nivel local în domeniul formării și funcționării gurpurilor de producători 
agricoli.  
- Au fost create 24 de grupuri de producători.  
 
2016: 
- Au fost create 6 grupuri de producători (minimodule) de plantații viticole destinate 
producției industriale a strugurilor de masă pentru export.  
- A fost elaborat proiectul revizuit al Regulamentului de recunoaştere a grupurilor de 
producători, care urmeazăa fi aprobat prin Ordinul MAIA. 
- 35 de grupuri de producători create cu suportul Proiectul „Agricultura Competitivă” 
- 14 grupuri de producători recunoscute 
- 319 beneficiari și grupuri de producători au fost finanțați din sursele Proiectului 
„Agricultura Competitivă”.  
 

 

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

 

Acțiunea 24 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
X 
 

   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

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

2017  Creşterea nivelului de 
asigurare a siguranţei 
produselor alimentare 

 

 Creşterea volumului 
comerţului extern, 
procente 

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. 
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. 

Conform rapoartelor SNDAR, SIA RASFF apare să fie elaborat și implementat, în condițiile în care ANSA prezintă lista notificărilor RASFF în care Republica Moldova a fost vizată pentru anul respectiv.  

 

Acțiunea 25 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
X 
 

   
Instruirea producătorilor 
agricoli în domeniul 
implementării sistemelor 

2017 Creşterea volumului 
producţiei agroalimentare 
conforme sistemelor de 

78 de producători agricoli / ÎAA au participat în instruiri cu privire la standardele de 
calitate în 2015 
84 de producători agricoli / ÎAA au participat în instruiri cu privire la standardele de 
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de management al 
calității și siguranței 
alimentelor (HACCP, GAP 
și ISO) 

management al calităţii şi 
siguranţei alimentelor 

calitate în 2016 
5 producători agricoli au obținut certificate ISO 22000 și 2 producători agricoli au 
obținut certificate GlobalGap  
5 producători agricoli au obținut certificate ISO 22000 și 4 producători agricoli au 
obținut certificate ISO 90001 
 
Conform datelor furnizate de ANSA, în anul 2016, sunt înregistrați 10 producători: 
4 - unități de producere a alimentelor de origine animală: 
SA ,,Basarabia Nord“, Fabrica Oloi Pank, SRL ,,Pan Car Lean”, SRL ,,Mavita” 
4 – producători în curs de certificare din sectorul animal: 
SRL ,,REDIAGRO”, SRL,,Lapmol”,  SRL ,,Porco Bello”, SRL„Carnprodlux” 
2 - producători în proces de certificare din sectorul non-animal: 
SRL ,,Castel Mimi”, SA ,,Dionysos Mereni. 
 

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Rezultatele raportate sunt aliniate la acțiunea 25. 162 producători agricoli beneficiind de instruiri în aplicarea standardelor de calitate, în anii 2015-2016, și 16 producători agricoli au primit certificate de 
calitate. Raportând datele existente la anul 2014, când existau doar 2 unități care dețineau certificate internaționale  de calitate putem constata că au fost atinse rezultate majore în acest domeniu, iar 
intervenția poate fi considerată drept realizată. Totodată trebuie de menționat faptul că indicatorii stabiliți în Planul de Acțiuni nu permite evaluarea cantitativă a progreselor, astfel concluziile pot fi 
făcute doar în baza rezultatelor atinse fără posibilitatea raportării acestora la un indicator cantitativ concret. 

 
 

Acțiunea 26 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
X 
 

   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

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

2016 Creşterea volumului 
exporturilor 
agroalimentare, procente 

 Exportul de produse agroalimentare are o valoare de 1,0 miliarde USD, având o 
creștere de 32 mil. USD sau 3,5%. 

 Elaborat Programul de promovare a produselor autohtone.  

 Personalul din cadrul diferitor Direcții și reprezentanții asociațiilor de producători 
instruiți privind experiența altor țări în promovare. Programul respectiv este în 
curs de elaborare.  

 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.  

 7000 fermieri 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, 



 
 
 

111 
Evaluarea intermediară și revizuirea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 

 

mărindu-şi productivitatea şi calitatea producţiei pe pieţele de export. 

Acțiunea este raportată ca fiindca realizată în termenul propus și a înregistrat un progres pozitiv, nivelul exporturilor  produselor agroalimentare sporind cu 3,5%. 

 
 
 

Acțiunea 27 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
X 
 

   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Promovarea și adoptarea 
legii privind principiile de 
subvenționare a 
producătorilor agricoli 

2016 Cota producătorilor agricoli 

mici ─  beneficiari de 
subvenții 

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

Acțiunea este raportată ca fiind realizată în termenul preconizat. 

 

OBIECTIV SPECIFIC 1.2.  Facilitarea accesului la pieţele de capital, de inputuri şi outputuri pentru fermieri 

Acțiunea 28 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Elaborarea şi 
promovarea cadrului 
normativ-legal privind 
instituirea Fondului de 
garantare a creditelor 
agricole 

2018  Cota beneficiarilor 
Fondului de garantare a 
creditelor agricole creat, 
procente 

 Creşterea volumului 
investiţiilor în lanţul 
agroalimentar, procente 

Studiu privind instituirea Fondului de Garantare a creditelor agricole efectuat. 

Activitatea este în curs de derulare, Fondul de garantare a creditelor agricole încă nefiind înființat. Din informațiile primite în cadrul interviiurilor se constată că nu există careva progrese vizibile în ceea 
ce privește crearea Fondului de Garantare. De asemenea intervievații au identificat un șir de probleme capitale care împiedică dezvoltarea acestuia și anume: i)lipsa voinței politice; ii) lipsa viziunii clare 
cu privire la modul de participare a statului în acest Fond; iii) sistem bancar puțin probabil apt de a susține crearea Fondului 
 

Acțiunea 29 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 

 X  
Asigurarea pieţei interne 
cu seminţe de calitate 

2020 Creşterea volumului de 
seminţe de calitate utilizat 

În Republica Moldova activează în jur de 727 producători agricoli specializați în 
producerea materialului semincer de calitate. În 2016 sunt înregistrați 54 de agenți 



 
 
 

112 
Evaluarea intermediară și revizuirea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 

 

în producere, procente de agenți producători înregistrați de material semincer. În 2016, suprafața totală 
cultivată cu semințe a constituit 1 517 930 ha, către 2017 suprafața s-a redus la 1 143 
000 ha.  

 

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 
RÎ – Realizat cu întârziere   

Suprața totală cultivată cu semințe  de calitate s-a diminuat de la 1 517 300 ha la 1 143 000 ha, în condițiile în care suprafața totală a terenurilor însemânțate se ridică la 1 520 000 ha. Astfel se constată 
o scădere a ratei de însămânțare material semincer de calitate de la 99.8% la 75.8%. Totuși, este imposibil de stabilit dacă scăderea ratei este cauzată de insuficiența de material semincer sau de lipsa 
finanțelor pentru achiziționarea aestuia. Totodată trebuie de menționat faptul că indicatorii stabiliți în Planul de Acțiuni nu permite evaluarea cantitativă a progreselor, astfel concluziile pot fi făcute doar 
în baza rezultatelor atinse fără posibilitatea raportării acestora la un indicator cantitativ concret. 

 
 

Acțiunea 30 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute   Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere  

Stimularea creditării 
producătorilor agricoli, 
inclusiv a gospodăriilor 
casnice,  de către băncile 
comerciale şi instituţiile 
financiare nebancare 
 

2020 Sporirea veniturilor 
producătorilor agricoli,  
procente 
 

Conform datelor de la AIPA: 
Valoarea surselor financiare accesate de către producătorii agricoli a constituit 1 865 
126 499 lei. 
În 2016, au fost acordate credite preferențiale și granturi în valoare de aprox. 30 
milioane USD (circa 548 mln MDL), finanțate din proiecte externe. 

Valoarea totală a creditolor contratate de către fermieri se ridică la cca 2.4 mlrd MDL. Totodală trebuie de menționat faptul că indicatorii stabiliți în Planul de Acțiuni nu permite evaluarea cantitativă a 
progreselor, astfel concluziile pot fi făcute doar în baza rezultatelor atinse fără posibilitatea raportării acestora la un indicator cantitativ concret. 

 

OBIECTIV SPECIFIC 1.3.  Reformarea sistemului  nvăţăm ntului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor de extensiune rurală  n sectorul a roalimentar şi crearea sistemului de informare inte rat  n 
a ricultură 

Acțiunea 31 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

X   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

Elaborarea şi 
promovarea Strategiei de 
ameliorare a sistemului 
de cercetare-dezvoltare 
agroalimentară a 
Republicii Moldova pînă 
în anul 2020 

2017 Sistemul de cercetare-
dezvoltare în domeniul 
agroalimentar ajustat la 
cele mai bune practici 
europene 

Grupul de lucru responsabil de reformarea sistemului de cercetare-dezvoltare 
agroalimentară a Republicii Moldova creat.  
Efectuată o analiză a situației curente în domeniul de cercetare-dezvoltare 
agroalimentară a Republicii Moldova (fiind identificate și necesitățile de reformare 
ale acestuia), și structura sistemului de cercetare-inovare din alte state.  
Elaborat Conceptul privind structura organizatorică a sistemului de cercetare-
dezvoltare și extensiune în domeniul agroalimentar al Republicii Moldova. 
Elaborat Proiectul de Concept al Strategiei de ameliorare a sistemului de cercetare-
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dezvoltare agroalimentară a R.Moldova până în 2020. 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, publicat pe pagina web a MAIA, a fost prezentat la 
ședința Consiliului Tehnico-Științific. A fost remis pentru avizare instituțiilor 
interesate. 

RÎ – Realizat cu întârziere  

Acțiunea este în curs de desfășurare, urmează să fie solicitată informație suplimentară privind progresul implementării acțiunii și etapa de lucru asupra Proiectului de Concept al Stategiei de ameliorare a 
sistemului de cercetare-dezvoltare agroalimentară a Republicii Moldova până în 2020. La momentul desfășurării  evaluării (ianuarie 2018) Documentul nu a fost aprobat.  

 

Acțiunea 32 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere  

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

2018 Cel puţin 70% din 
organizaţiile din domeniul 
cercetare-dezvoltare în 
agricultură vor fi 
modernizate 

Trei instituții dotate cu echipament modern în 2016: 
Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul 
Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău 
Colegiul Agroindustrial din Ungheni 
În 2017 alte 5 instituții dotate cu echipament modern.  
Instituţiile de cercetare-dezvoltare au fost dotate cu echipamente în valoare de 2 641 
802 MDL 
Valoarea totală a investițiilor  

8 din 8 instituții au fost dotate cu echipament modern.  Totalul investițiilor se ridică la 17.4 mln MDL din surse bugetare și la 41.3 mln MDL din surse externe. Rata debursărilor este de 12% din suma 
planificată. Totuși având în vedere faptul că în PA SNDAR suma respectivă a fost trecută la compartimentul cheltuiei neacoperite, identificarea surselor poate fi considerat un succes.  

 

Acțiunea 33 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute  Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere   

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

2020  Tehnologii know-how 
transpuse 

 

 Creşterea  calităţii  şi 
eficienţei producţiei 
agroalimentare 

Au fost încheiate acorduri de colaborare dintre UASM cu alte instituții din 
străinătate; studii, masterate peste hotare; schimburi de experiență; proiecte 

comune cu rezultate benefice.  

Rezultatel importnate au fost atinse, totuși în urma interviurilor au fost evidențiată un șir de probleme printre care: bariera lingvistică (lipsa cunoașterii limbilor străine moderne); probleme de 
coincidență a intereselor experților internaționali și a savanților din țară; lipsa unei viziuni și a capitalului uman, inclusiv o bază didactică bună.  
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Acțiunea 34 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
X 
 

   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere  

Crearea centrelor de 
excelenţă în baza 
organizaţiilor din 
domeniul cercetare-
dezvoltare şi a 
instituţiilor de învăţămînt 
în agricultură, 
restructurate 

2020  Capacităţi de educaţie, 
instruire, cercetare şi 
pregătire profesională 
bazată pe competenţe, 
îmbunătăţite 

 Tehnologii moderne şi 
cele mai bune practici 
diseminate 

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”  
I.P. ”Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”. 

În perioada evaluată au fost restructurate trei instituții de învățământ mediu de specialitate și create două Centre de Excelență, în vederea pregătirii forţei de muncă competente şi calificate, conform 
Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului  vocaţional/tehnic pentru anii 2013-2020.  

 

Acțiunea 35 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere   
 

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

2020 Creşterea ratei 
producătorilor agricoli care 
au beneficiat de servicii de 
extensiune rurală,  
procente 

2015: 

 Reţeaua SER, formată din 35 prestatori de servicii (PS), cu un număr total de 430 
consultanţi, din care 350 consultanţi locali amplasaţi pe lângă primării şi 80 
consultanţi regionali, inclusiv 10 consultanţi în marketing agricol. 

 Consultanții reţelei SER au prestat peste 340 mii ore/servicii consultative, dintre 
care: 184,5 mii ore/servicii de ordin tehnologic (53,7%); 61,3 mii ore/servicii de 
ordin financiar - economic (17,8%); 55,7 mii ore/servicii de marketing agricol 
(16,2%); și 42,2 mii ore/servicii de ordin juridic (12,3%). 

 SER este prezent direct în 386 localităţi ale Republicii Moldova (peste 26% din 
totalul satelor pe republică sau 41% din totalul primăriilor existente). 

 Beneficiarii SER au cultivat şi îngrijit aproape 312,7 mii ha de culturi cerealiere, 
tehnice şi furajere (pondere de cca 25% pe ţară), 44,8 mii ha plantaţii horti-
viticole (pondere de 20% din plantaţii horticole şi cca 18,5% viticole pe ţară), cca 
10,9 mii ha de culturi legumicole şi cartofi (pondere de cca 20% pe ţară) în câmp 
deschis, peste 260 ha în tren protejat (culturi în 2 cicluri) și cca 218,6 ha în teren 
temporar protejat. 

 Datorită SER, în sectorul zootehnic au fost fondate 1037 ferme de tip familial. 

 Valoarea totală a surselor financiare sub formă de investiţii, credite şi granturi 
atrase de consultanţii SER, pentru producători agricoli şi antreprenori rurali 
patronați a fost de cca 552,8 milioane lei. 

 Cu suportul consultanţilor SER, au fost create 356 de afaceri în agricultură, 83 
afaceri non agricole şi 18 centre de servicii zoo-veterinare şi magazine agricole, 
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care au generat 1627 locuri de muncă. 
2016: 

 309459 beneficiari ai serviciilor de extensiune rurală înregistrați. 

 Instruiți primii candidați la funcția de Consultant financiar în agricultură și 
dezvoltare rurală. 

Majoritate indicatorilor au fost atinși, acțiunea se realizează cu succes și există toate premizile să fie realizată în termenii stabiliți.  

 

Acțiunea 36 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute  Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
X 
 

   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Elaborarea planului de 
restructurare a 
instituţiilor de învăţămînt 
mediu de specialitate din 
domeniul agricol 

2016 Orientarea instituţiilor de 
învăţămînt mediu de 
specialitate către cerințele 
pieței 

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” 

În vederea atinerii rezultatelor scontate în urma implementării prezente acțiuni au fost restructurate mai multe instituții de învățământ mediu de specialitate în domeniul agricol, în vederea orienătrii 
acestora către cerințele pieței. În perioada evaluată au fost restructurate trei instituții de învățământ mediu de specialitate și create două Centre de Excelență, în vederea pregătirii forţei de muncă 
competente şi calificate, în corespundere cu cerinţele actuale şi viitoare ale pieţei muncii (conform Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului  vocaţional/tehnic pentru anii 2013-2020).  

 

Acțiunea 37 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
X 
 

   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere  

Modernizarea bazei 
material-didactice pentru 
învăţămîntul superior şi 
mediu de specialitate şi 
superior 
 

2017 Cel puţin 50% din 
instituţiile de învăţămînt 
mediu şi superior vor fi 
modernizate 

În anul 2016 a continuat modernizarea bazei material – didactice pentru 
învățămîntul superior și mediu de specialitate. Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova cu suportul Programului Tempus și a surselor proprii, au investit  
1956487 lei.  
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). 

Majoritate indicatorilor au fost atinși.  
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OBIECTIV GENERAL 2.   ASIGURAREA GESTIONĂRII DURABILE A RESURSELOR NATURALE ÎN AGRICULTURĂ 

OBIECTIV SPECIFIC 2.1.  Sprijinirea practicilor de  estionare a terenurilor a ricole şi a apei 

Acțiunea 38 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Implementarea 
proiectelor de 
consolidare a terenurilor 
agricole  
 

2020  Structura agricolă a 
terenurilor îmbunătăţită, 
prin reducerea 
numărului parcelelor de 
terenuri, hectare  

 Cota terenurilor 
consolidate din totalul 
terenurilor, procente 

2015: 
Executate proiecte de consolidare a terenurilor agricole în valoare totală de 648,4 
mii lei. 
Înregistrate 4560 cote de teren echivalent și formate suprafețe consolidate 
pentru prelucrare agro-tehnică eficientă. 
2016: 
La situația din 01.09.2016 erau consolidate 940201,80 ha 
 

Un total de 23 de proiecte de consolidare a terenurilor au fost implementate. La 01.09.2016 un total de 940201 ha erau consolitate ceea ce reprezintă cca. 61% din totalul terenurilor. Totodală trebuie 
de menționat faptul că indicatorii stabiliți în Planul de Acțiuni nu permite evaluarea cantitativă a progreselor, astfel concluziile pot fi făcute doar în baza rezultatelor atinse fără posibilitatea raportării 
acestora la un indicator cantitativ concret. 

 

Acțiunea 39 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

  X 

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 
RÎ – Realizat cu întârziere 

Elaborarea şi 
promovarea Codului 
Funciar al Republicii 
Moldova, inclusiv 
perfectarea bazei 
tehnico-metodologice 
privind implementarea 
activităţilor de 
consolidare a terenurilor 
agricole 

2017 Realizarea politicilor 
statului în domeniul funciar 

Proiectul Codului funciar în redacție nouă a fost elaborat și definitivat, și remis 
spre examinare și avizare tuturor instituțiilor și ministerelor interesate.  
Documentul a fost transmis către Ministerul Justiției pentru expertiza juridică. La 
fel, a fost publicat pe pagina web a MAIA. 

Termenul de realizare a acțiunii a fost extins din 2016 până în 2017. Codul Funciar a fost completat prin Legea Nr. 80 din 05.05.2017.  Urmează să fie solicitată informația privind progresul legislației.   

 

Acțiunea 40 
Termen de 

implementare 
Rezultate scontate Rezultate obținute 

Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

Extinderea suprafeţelor 2020 Productivitatea agricolă 2015: 
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de terenuri agricole 
irigate 

 

mărită 
 
Efectele calamităţilor 
naturale reduse 

 Suprafața irigata în anul 2015 a constituit circa 21000 ha 

 Cca 1000 producători dispun de sisteme de irigare 

 Cu suportul Proiectului 2KR, 128 sisteme de irigare pentru circa 1800 ha de 
teren agricol 

2016:  
Sisteme centralizate de irigare revitalizate:  

 prin picurare – 125 unități; 

 prin aspersiune – 39 unități. 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

 Suprfața totală irigată se ridică în anul 2017 la cca. 27 800 ha. Totodată au fost revitalizate sau construite 125 de sisteme centralizte de irigare prin picurare, și 39 de sisteme de irigare prin 
aspersiune.  

 

OBIECTIV SPECIFIC 2.2.  Sprijinirea tehnologiilor de producție prietenoase mediului, a produselor ecologice, inclusiv a biodiversității 

Acțiunea 41 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Dezvoltarea tehnologiilor 
de prelucrare minimală a 
solului, inclusiv 
organizarea seminarelor 
privind avantajele 
sistemului de lucrare a 
solului de tip No-
till/Mini-till  

2020 Creșterea cu până la 10% 
anual a suprafețelor 
cultivate cu utilizarea 
practicilor de management 
durabil al terenurilor, 
procente 

2015: 

 teren agricol cultivat sub tehnologia No-till/Mini-till constituie cca 
84000 ha, cu 20000 ha mai mult ca in 2014 

 113 cereri de finanțare, cca 16 mln LMD 
2016:  

 teren agricol cultivat sub tehnologia No-till/Mini-till in creștere cu 
53530 ha 

 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 

Acțiunea este în continua derularea, pentru anii 2015 și 2016 obiectivele propuse sunt respectate. 24% din bugetul planificat în PA SNDAR a fost debursat.  

 

Acțiunea 42 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
X 
 

   

R – Realizat 

Efectuarea studiului de 
prefezabilitate privind 
înființarea laboratoarelor 
în domeniul biosecurității 

 

2017 Necesitățile privind 
îmbunătățirea capacităților 
în domeniul tehnologiilor 
de biosecuritate, 
identificate 

2015:  
1 laborator în proces de acreditare 
Implementarea Sistemului Informațional de Management al Laboratorului  
2 laboratoare evaluate 
91,2% din efectivul de bovine acoperit cu procedura de diagnositcare și 
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clasificare duăp statutul de sănătate.  
100% Diagnositicarea animalelor prin efecutarea controllui bolilor infecțioase.  
2016: 
51,6% din efectivul de bovine acoperit cu procedura de diagnositcare și 
clasificare duăp statutul de sănătate 
3108 examene de laborator pentru controlul , înregistrarea și încercarea 
produselor famaceutice de uz veterinar.  

 
Inaugurarea Laboratorului de Biologie Moleculara 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere  
 
 

Deși acțiunea prevedea doar elaborarea unui studiu de prefezabilitate, au fost realizate un șir de acțiuni post proiect, precum și a fost inaugurat Laboratorul de Biologie Moleculară, iar alte 
laboratoare au fost acreditate sau dotate cu echipamentul necesar. 

 

Acțiunea 43 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere  

Dezvoltarea şi 
promovarea sistemului 
de agricultură ecologică 

2020 Creşterea cu 60% a 
suprafeţelor terenurilor 
destinate agriculturii 
organice, procente 
 

2015:  
a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de profil 
privind examinarea cererilor de solicitare şi utilizare a mărcii naţionale 
„Agricultura Ecologică – Republica Moldova” 
în proces de elaborare este proiectul Hotărîrii Guvernului pentru 
implementarea legii cu privire la producția ecologică, modificată și completată 
conform Regulamentelor CE. 
2016:  
39 agenți economici înregistrați in organismele de inspecție și certificare 
suprafața cultivată de agenții economici, înregistrați în agricultura ecologică, 
constituie 1072,88 ha 

Acțiunea este implementată cu respectarea termenilor din PA SNDAR.  Totodală trebuie de menționat faptul că indicatorii stabiliți în Planul de Acțiuni nu permite evaluarea cantitativă a 
progreselor, astfel concluziile pot fi făcute doar în baza rezultatelor atinse fără posibilitatea raportării acestora la un indicator cantitativ concret. 
 

Acțiunea 44 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

Îmbunătăţirea eficienţei 
energetice şi creşterea 
utilizării resurselor 
regenerabile de energie 
 

2020 Creşterea cu 7500 ha a 
suprafeţelor cu culturi 
energetice 
 

2015: 

 Cu suportul Proiectului Guvernului Japoniei „Utilizarea eficientă a 
combustibilului solid din biomasă”, au fost instalate 24 cazane pe biomasă în 
obiectele de menire socială şi 1 cazan pentru efectuarea cercetărilor de 
consum 

 În cadrul Fondului de Eficiență Energetică: 191 proiecte în proces de 
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implementare, cu o valoare totală de 437 mln lei 

 Parteneriat între Proiectul „Energie și Biomasă” și Agenția pentru Eficiență 
Energetică: 350 cereri depuse, dintre care 107 beneficiari au primit deja 
subvențiile. 

 Concursul „Vouchere Inovaționale” – 11 proiecte selectate, 4000 euro fiecare, 
topic – eficiență energetică și utilizarea resurselor regenerabilă de energie 
2016:  

 Fondul pentru Eficiență Energetică a valorificat suma de 45,63 milioane lei 
pentru implementarea a 245 proiecte (faza de implementare – 180 proiecte, 
post-implementare – 65 proiecte). 

 Proiectele de eficiență energetică „Energie și Biomasă în Moldova” cu un 
buget de 9,41 milioane euro acordați de UE și implementat de PNUD 

 Lansarea Programului de subvenționare a cazanelor pe biomasă, fiind 
recepționate 262 dosare de la persoane fizice și 15 de la persoane juridice. 

 Semnarea contractului Consolidarea capacității de producție locală a 
sistemelor solare de energie termică în R. Moldova”, cu bugetul total de 246 
743 Euro  

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere  

Acțiunea este implementată cu respectarea termenilor din PA SNDAR. Un șir larg de proiecte au fost inițiate în domeniul eficienței energetice, iar tendințele sugerează creștere continuă a acestora.  

 

Acțiunea 45 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere  

Reabilitarea fâșiilor 
forestiere de protecție a 
câmpurilor agricole 

2020 2199 ha de perdele 
forestiere reabilitate 
 
50 000 ha de teren protejat 
de fâșiile anti-eroziune 
robuste, reabilitate cu 
suportul Proiectului 
Agricultura Competitivă 
(MAC-P) 

2015: 

 cu suportul Proiectului Agricultură Competitivă, au fost reabilitată o 
suprafață de 700 ha a perdelelor forestiere de protecție 

2016:  

 în cadrul Proiectului MAC-P, au fost reabilitate 1910 ha fășii forestiere de 
protecție 

 Au fost vizitate 904 sectoare de fâșii forestiere de protecție, cu o 
suprafață totală de 1865,16 ha. A fost oferită consultanță tehnică pentru 65 
primării în procesul planificării și reabilitării fășiilor forestiere. 

 

Acțiunea a înregistrat o dinamică pozitivă a implementării. La moment a fost atinsă o rată de 84% din lucrările planificate.  Termenii și indicatorii de performanță sunt respectați.  

 

OBIECTIV SPECIFIC 2.3.  Sprijinirea adaptării şi atenuării efectelor schimbărilor climatice asupra producţiei a ricole 

Acțiunea 46 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

Identificarea şi 
înregistrarea în Catalogul 

2020 Cota soiurilor noi de 
semințe rezistente la 

2016:  
207 soiuri noi de plante, introduse in Catalog, dintre care 28 – autohtone 
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soiurilor de plante al 
Republicii Moldova a 
soiurilor noi de seminţe, 
înalt productive şi  
rezistente la condiţiile 
nefavorabile ale 
mediului, şi transferul 
acestor tehnologii 
producătorilor locali de 
seminţe 

secetă, procente și 179 – din alte țări 
 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere  

În Catalog au fost introduse 207 soiuri noi de plante, ceea ce indică o dinamică pozitivă. Totodală trebuie de menționat faptul că indicatorii stabiliți în Planul de Acțiuni nu permite evaluarea 
cantitativă a progreselor, astfel concluziile pot fi făcute doar în baza rezultatelor atinse fără posibilitatea raportării acestora la un indicator cantitativ concret. 

 

Acțiunea 47 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

X   

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere  

Diversificarea şi 
promovarea 
mecanismelor de 
asigurare a riscurilor în 
agricultură, inclusiv 
elaborarea şi 
promovarea Legii privind 
acordarea despăgubirilor 
în caz de calamități 
naturale în agricultură 

2017 Efecte reduse ale 
calamităților naturale 
asupra producției agricole 
 

2016:  
Elaborarea proiectului Legeii privind calamitățile naturale, prin care se 
preconizează crearea cadrului legal pentru instituirea unui mecanism de 
abordare a riscurilor în agricultură 
MAIA a elaborat și remis Guvernului spre aprobare Regulamentul privind 
modul de acordare a suportului financiar producătorilor agricoli în scopul 
diminuării consecințelor înghețurilor târzii din primăvara anului 2016  
 

Legea privind calamitățile naturale nu a fost adoptată. Alte acte normative/legislative în domeniu nu au fost elaborate.   

 

Acțiunea 48 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere  

Implementarea 
sistemelor de protecție a 
culturilor agricole contra 
condițiilor climatice 
nefavorabile (înghețuri, 
grindină etc.) 

2020 Veniturile fermierilor 
asigurate împotriva 
riscurilor 

2015:  
a fost elaborat și aprobat Ghidul privind metodologia aprecierii gradului de 
compromitere a culturilor agricole şi prejudiciilor cauzate de căderile de 
grindină pe teritoriul Republicii Moldova  
2016:  
104 producătorilor agricoli au solicitat subvenționarea riscurilor în 
agricultură  
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Comparativ cu anul 2014 numarul agricultorilor care-si asigura terenurile a scazut de 3 ori, de la 229 la 83 de producatori, iar suprafata terenurilor asigurate a scazut de 5 ori de la 25 168 ha la 5800 
ha. Astfel se constată o descreștere substanțială a interesului agricultorilor ceea ce reprezintă un faliment în realizarea acțiunii date. Totodală trebuie de menționat faptul că indicatorii stabiliți în 
Planul de Acțiuni nu permite evaluarea cantitativă a progreselor, astfel concluziile pot fi făcute doar în baza rezultatelor atinse fără posibilitatea raportării acestora la un indicator cantitativ concret. 

 

OBIECTIV GENERAL 3.   ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE TRAI ÎN MEDIUL RURAL 

OBIECTIV SPECIFIC 3.1.  ALOCAREA INVESTIȚIILOR PENTRU INFRASTRUCTURA FIZICĂ ŞI DE SERVICII DIN MEDIUL RURAL 

Acțiunea 49 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 
RÎ – Realizat cu întârziere 

Acordarea asistenței 
tehnice pentru 
elaborarea și 
implementarea acțiunilor 
privind dezvoltarea 
infrastructurii publice 
rurale cu caracter 
economic, inclusiv 
modernizarea și/sau 
construcția segmentelor 
de drum și poduri care 
sporesc accesul 
producătorilor 
agricoli/agenților 
economici la zonele de 
producere, procesare și 
comercializare a 
produselor agricole 

2020 Creşterea accesului la 
infrastructura publică 
rurală 
 
Condiţiile de trai în 
regiunile rurale 
îmbunătăţite 
 

2016:  
52 de proiecte de investiții în active fizice agricole efectuate în 2016, 
vizând 1051 angajați cu program deplin, 79% din care sunt femei 
3 producători agricoli au beneficiat de suport financiar, pentru reabilitarea 
drumurilor și podurilor de acces la unitățile agricole. 
 
 

În periaoada 2014-2017 au fost investite 81 337 919 MLD în dezvoltarea infrastructurii locale. Totuși, reieșind din informațiile oferite de instrumentele de evaluare aplicate (interviuri și chestionare) 
se constată că impactul practic nu este unul major, iar dezvoltarea rurală rămâne a fi o problemă și provocare majoră.  Totodală trebuie de menționat faptul că indicatorii stabiliți în Planul de 
Acțiuni nu permite evaluarea cantitativă a progreselor, astfel concluziile pot fi făcute doar în baza rezultatelor atinse fără posibilitatea raportării acestora la un indicator cantitativ concret. 

 

Acțiunea 50 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

Modernizarea şi/sau 
construcția rețelelor de 
alimentare cu apă 
potabilă şi pentru irigare, 
pentru dezvoltarea 
activităților de 

2020 Ameliorarea stării de 
sănătate a ecosistemelor 
acvatice 
 
Creșterea oportunităților 
pentru dezvoltarea 

2015:  
au fost construite 393 km de rețea de apeduct. 
cu suportul Fondului Provocările Mileniului, au fost reabilitate 10 sisteme 
centralizate de irigare, ce acoperă o suprafață de 12 mii ha. 
 Totodată, au fost create 10 Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, 
ce întrunesc peste 6000 de fermieri 
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antreprenoriat în 
domeniul  agroalimentar 
 

afacerilor 2016:  
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. 

D – În desfășurare 
RÎ – Realizat cu întârziere 

Acțiunea dată face parte din categoria acțiunilor care se bucură de investiții în cadrul unor proiecte și program naționale complimentare SNDAR-ului. Respectiv evaluarea progresului implementării 
acțiunii date nu poate fi făcută în mod obiectiv fără luarea în calcul a realizărilor atinse în cadrul programelor complimentare. Totuși, reieșind din informațiile oferite de instrumentele de evaluare 
aplicate (interviuri și chestionare) se constată că impactul practic nu este unul major, iar dezvoltarea infrastructurii rurală rămâne a fi o problemă și provocare majoră.  Totodală trebuie de 
menționat faptul că indicatorii stabiliți în Planul de Acțiuni nu permite evaluarea cantitativă a progreselor, astfel concluziile pot fi făcute doar în baza rezultatelor atinse fără posibilitatea raportării 
acestora la un indicator cantitativ concret. 

 

Acțiunea 51 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

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

2020 Diminuarea nivelului de 
poluare şi riscurile pentru 
sănătatea publică  

2016: 

 proiectul moldo-român „Crearea și funcționarea laboratoarelor 
pentru determinarea reziduurilor de pesticide pentru produsele 
animale și non-animale” este în proces de derulare 

  
 

Implementarea intervenției se derulează greu. Totodală trebuie de menționat faptul că indicatorii stabiliți în Planul de Acțiuni nu permite evaluarea cantitativă a progreselor, astfel concluziile pot fi 
făcute doar în baza rezultatelor atinse fără posibilitatea raportării acestora la un indicator cantitativ concret. 

 

OBIECTIV SPECIFIC 3.2.  Creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă  n domeniul nona ricol şi sporirea veniturilor  n mediul rural 

Acțiunea 52 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 
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Facilitarea creării şi 
dezvoltării serviciilor de 
agroturism în regiunile 
rurale 

2020 Creşterea numărului de 
turişti naţionali şi 
internaţionali în domeniul 
agroturismului 

  
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Urmează fi implementat începând cu 2017. Urmează să fie inclus va măsură de subvenționare de către AIPA. În anul 2017 conform MADRM au fost create 50 de locuri de muncă.  Totodală 
trebuie de menționat faptul că indicatorii stabiliți în Planul de Acțiuni nu permite evaluarea cantitativă a progreselor, astfel concluziile pot fi făcute doar în baza rezultatelor 
atinse fără posibilitatea raportării acestora la un indicator cantitativ concret. 
 

Acțiunea 53 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 
RÎ – Realizat cu întârziere 
 
 

Stimularea producţiilor 
tradiţionale, 
meşteşugăreşti, de 
formare  profesională 
 

2020 Cota activităţilor 
meşteşugăreşti, de formare 
profesională, procente 

2015: 
produsele tradiționale și meșteșugărești ale meșterilor populari din 
Republica Moldova au fost expuse în cadrul a 22 expoziții organizate atât pe 
teritoriul țării, cât și peste hotarele acesteia 
2016: 
Ministerul Economiei în cooperare cu ODIMM a subvenționat costul de 
participare pentru 88 antreprenori în sumă estimativă de      169000 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. 

Acțiunea este în decurs de implementare cu respectarea termenilor de realizare. Meșterii populari din Moldova participă la tot mai multe expoziții locale și internaționale. Totodală trebuie de 
menționat faptul că indicatorii stabiliți în Planul de Acțiuni nu permite evaluarea cantitativă a progreselor, astfel concluziile pot fi făcute doar în baza rezultatelor atinse fără posibilitatea raportării 
acestora la un indicator cantitativ concret. 

 

Acțiunea 54 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

Facilitarea accesului la 
informaţii privind 
oportunităţile de 
dezvoltare a afacerilor 
 

2020 Creşterea gradului de 
informare privind 
oportunităţile de 
dezvoltare a afacerilor în 
rândul populaţiei din 
Republica Moldova 

2015: 
Prin prisma “Gestiunea Eficientă a Afacerii” au fost organizate 27 seminare 
de instruire, fiind instruiți în domeniul antreprenoriatului 797 agenți 
economici. Au fost acordate și 1280 consultații antreprenoriale. 
a fost organizat târgul locurilor de muncă pentru tineri 
a fost organizată vizita de studiu in Polonia, pentru 15 antreprenori din 
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domeniul industriei textile (Ministerul Economiei & ODIMM)  
 Rezidenții incubatoarelor de afaceri au beneficiat de 17 sesiuni de instruire 
antreprenorială 
2016:  
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. 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere  

Implementarea acțiunii este realizată cu respectarea termenilor stabiliți.   

 

Acțiunea 55 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

Facilitarea dezvoltării 
întreprinderilor din 
sectorul rural 

2020 Creșterea numărului 
beneficiarilor de programe 
de suport implementate de 
Organizația pentru 
Dezvoltarea 
Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii 

 

2015: 

a fost lansat incubatorul de afaceri din Cimișlia, în cadrul căreia activează 
19 companii (47 locuri de muncă create)  
a fost lansat ”Proiectul Promovarea antreprenoriatului pentru dezvoltarea 
mediului rural”, 14 întreprinderi participante la competiție au obținut 
granturi de până la 2000 Eur 
2016:  

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. 
În anul 2016, au fost create 2325 întreprinderi noi mici și mijlocii. 

Implementarea acțiunii este rarportată ca fiind realizată cu respectarea termenilor stabiliți.   

 

OBIECTIV SPECIFIC 3.3.  Stimularea implicării comunităţii locale  n dezvoltarea rurală 

Acțiunea 56 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 
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Organizarea 
concursurilor şi 
diseminarea bunelor 
practici 

2020 Inițiative noi dezvoltate în 
regiuni 

 2016: 

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.  

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere 

 

Implementarea acțiunii este rarportată ca fiind realizată cu respectarea termenilor stabiliți. Totodală trebuie de menționat faptul că indicatorii stabiliți în Planul de Acțiuni nu permite evaluarea 
cantitativă a progreselor, astfel concluziile pot fi făcute doar în baza rezultatelor atinse fără posibilitatea raportării acestora la un indicator cantitativ concret. 

 

Acțiunea 57 Termen de 
implementare 

Rezultate scontate Rezultate obținute Pro resul implementării:  

R Î D RÎ 

 
 
 

 X  

R – Realizat 

Î  - Întârzie 

D – În desfășurare 

RÎ – Realizat cu întârziere  

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) 

2020 Creșterea oportunităților 
de angajare în mediul rural 

2016:  

A fost creat Grupul de Inițiativă privind mecanismele Programului UE-
LEADER 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) 
.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. 

 Implementarea acțiunii este raportată ca fiind realizată cu respectarea termenilor stabiliți.  Totodală trebuie de menționat faptul că indicatorii stabiliți în Planul de Acțiuni nu permite evaluarea 
cantitativă a progreselor, astfel concluziile pot fi făcute doar în baza rezultatelor atinse fără posibilitatea raportării acestora la un indicator cantitativ concret. 



 
 
 

126 
Evaluarea intermediară și revizuirea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 

 

 
Anexa 2 Studiu de caz 

 # 1 #2 

 Ferma  de Animale 
Fabrica procesare a produselor lactate 

 

Ferma de Animale88 

FORMA DE PROPRIETATE Societate Răspundere Limitată Gospodărie Țărănească 

RAIONUL  Comrat Strășeni 

ANUL ÎNFIINȚĂRII 2008 2011 

DOMENIUL DE ACTIVITATE Fermă de Bovine 
Fabrică de procesare a laptelui 

Fermă de Bovine 

NUMARUL DE ANGAJAȚI Aprox 100 angajați Aprox 20 angajați 

MANAGEMENTUL CALITĂȚII  ISO 9001 
ISO 22000 

n/a 

                                                           

 

 
88

 Imagine simbol 
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PRODUCTIVITATE 32-33l lapte /zi 20-21 l lapte /zi 

SUBVEȚII OBȚINUTE Aprox 12 mln MDL Aprox  300 mii MDL 

SCOPUL SUBVEȚIILOR 
ATRASE 

Utilaj Agricol 
Utilaj pentru fermă 

Achiziționarea animalelor 

Utilaj Agricol 

ALTE FINANȚĂRI Credite  n/a 

PRINCIPALELE PROBLEME 
IDENTIFICATE 

Limitările impuse de noul regulament de subvenționare 
( plafonarea fermelor mari), disproporționalitatea față de 

volumul investițiilor 
Disponibilitatea terenurilor agricole 

Lipsa muncitorilor calificați 

Regimul fiscal neprietenor fermelor mici/agenților 
economici mici 

Regim de creditare neprietenos 
Condiții relativ dificile pentru subvenționare  

Prețul mic al laptelui 

PLANURI DE DEZVOLTARE  Extinderea fermei /Construcția unui grajd nou Achiziționarea animalelor de prăsilă 

 

CONSTATĂRI :  

Volumul considerabil al investițiilor necesare afacerilor din domeniul zootehnic lipsa unor alternative de finanțare pentru sectorul dat (programe asistență 
tehnică/granturi, altele.) și influențează ritmul de dezvoltare al acestora. 

Structura neuniforma a sectorului (întreprinderi mari care produc și procesează, ferme mici, procesatori, intermediari) determină existența necesitărilor 
diferite pentru nivele diferite. 

Costul ridicat al producției ( dependența de nutreț, boli, standarde ale calității și siguranței alimentelor) versus costul mic al laptelui.  
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Anexa 3 Analiza per măsuri a sinergiei 
Tabelul 1. Nivelul coerenței măsurilor  n responsabilitatea MDARM din PA al Strate iei de dezvoltare IMM 2020 și a celor din SNDAR 

Obiectiv specific Măsura Nivelul de 
coerență 

 

 

 

5.2. Asigurarea dezvoltării 
infrastructurii de suport a 
IMM-urilor în regiuni 

5.2.1. Crearea consiliilor pe filieră de produs, organizarea producătorilor şi oferirea accesului 
producătorilor agricoli la reţeaua de servicii de extensiune rurală (2012-2014) 

Înalt 

5.2.2. Îmbunătăţirea şi sporirea capacităţilor postrecoltare, de procesare a producţiei agricole a IMM-
urilor din localităţile rurale (2012-2014) 

Înalt 

5.2.1. Crearea grupurilor de producători agricoli în regiunile rurale Înalt 

5.2.2. Îmbunătăţirea şi sporirea capacităţilor de procesare a producţiei agricole a IMM din localităţile 
rurale 

Înalt 

5.2.3. Reutilarea și modernizarea fabricilor de prelucrare a strugurilor și de producere a vinului Înalt 

8.1. Adaptarea cadrului 
normativ-legal de 
reglementare a IMM-urilor 
verzi 

8.1. Ajustarea cadrului legal vizînd dezvoltarea antreprenoriatului la aquis-ul comunitar privind 
energetica, agricultura 

Scăzut 

 

 

 

 

 

8.2. Îmbunătăţirea accesului 
la finanţare a IMM-urilor 
verzi 

8.2.1. Elaborarea şi implementarea unui program de acordare a granturilor pentru susţinerea IMM-
urilor în implementarea principiilor economiei verzi 

 

Înalt 

8.2.2. Folosirea mijloacelor Fondului  de stat de garantare a creditelor pentru susţinerea financiară a 
IMM-urilor,  care produc produse ecologice şi  promovarea lor  pe  pieţele externe 

Mediu 

8.2.4. Atragerea asistenţei financiare sub formă de credite preferenţiale şi granturi, oferite de 
organizaţiile naţionale şi internaţionale pentru dezvoltarea IMM-urilor de produse ecologice 

Scăzut 

8.3. Dezvoltarea sistemelor 
de formare şi informare a 
IMM-urilor verzi. 

8.3.5. Consolidarea procesului de informare şi consultare pentru potenţialii antreprenori şi IMM-urile 
verzi prin: 

a) elaborarea broşurilor, ghidurilor şi pliantelor;  

Mediu 
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Promovarea în societatea 
de business a culturii din 
domeniul economiei verzi 

b) promovarea bunelor  practici prin intermediul televiziunii, radioului, presei scrise şi  
media de socializare online;  

c) promovarea conceptului „Green Office” 
8.3.6. Instituirea în cadrul Concursului naţional anual „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM”  a 
nominalizării „Cea mai bună întreprindere verde”   

Scăzut 

 

Tabelul 2. Nivelul coerenței măsurilor  n responsabilitatea MDARM din PA al Strate iei de mediu 2023 și a celor din SNDAR  

Obiectiv specific Acțiune Nivelul de 
coerență 

1. Asigurarea condiţiilor de bună 
guvernare şi eficientizare a 
potenţialului instituţional şi 
managerial în domeniul 
protecţiei mediului pentru 
atingerea obiectivelor de mediu 

4. Includerea capitolului „protecţia solului” în proiectul Codului funciar  şi elaborarea  
mecanismului de implementare a acestui capitol 

Scăzut 

6. Elaborarea proiectului de lege privind securitatea biologică, în conformitate cu prevederile 
Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind 
diseminarea deliberativă în mediu a organismelor modificate genetic 

Scăzut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Asigurarea utilizării raţionale,  
protecţiei şi conservării 

60. Identificarea apelor naturale poluate sau care ar putea fi afectate, desemnarea zonelor 
vulnerabile la nitraţi şi elaborarea planurilor de acţiuni şi a codurilor de bună practică ecologică 
pentru aceste zone 

Scăzut 

69.  Reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate, supuse alunecărilor şi folosite pentru 
extragerea substanţelor minerale utile 

Scăzut 

70. Restabilirea fîşiilor de protecţie a terenurilor agricole şi crearea carcasei naturale de 
conservare a solurilor prin conectarea acestora la masivele forestiere existente 

Înalt 

71. Diminuarea impactului deşertificării solurilor prin implementarea tehnologiilor resurso-
productive 

Mediu 

72. Îmbunătăţirea infrastructurii de irigare prin extinderea şi reabilitarea a 11 sisteme de irigare Înalt 

73. Elaborarea sistemului de subvenţii şi subsidii care să contribuie la utilizarea raţională şi 
protecţia resurselor de sol 

Înalt 

87. Crearea mecanismului de responsabilizare a  beneficiarilor de terenuri împădurite, ierboase, 
de zone umede  şi crearea stimulentelor şi instrumentelor economice în suportul asigurării 

Mediu 
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resurselor naturale 

 

gestionării durabile şi protecţiei acestora 

89. Elaborarea mecanismului de aplicare a Legii privind biosecuritatea Scăzut 

90. Crearea, dotarea şi acreditarea laboratorului în vederea identificării şi detectării 
organismelor modificate genetic 

Înalt 

7. Crearea sistemului de 
management integrat al calităţii 
aerului, reducerea emisiilor de 
poluanţi în atmosferă cu 30% 

pînă în anul 2023 şi a gazelor cu 
efect de seră cu cel puţin 20% 
pînă în anul 2020, comparativ cu 
scenariul liniei de bază 

112. Evacuarea şi distrugerea deşeurilor de pesticide, inclusiv din categoria poluanţilor organici 
persistenţi, acumulate pe teritoriul ţării din perioada sovietică 

Scăzut 

 

 

Tabelul 3. Nivelul coerenței măsurilor relevante din PA al Strategiei de mediu 2023 și a celor din SNDAR 

Obiectiv specific Acțiune Autoritatea 
responsabilă 

Nivelul de 
coerență 

2.Integrarea  principiilor 
de protecţie a mediului, 
dezvoltare durabilă şi 
dezvoltare economică 
verde, 

de adaptare la 
schimbările climatice  în 
toate sectoarele 
economiei naţionale 

31. Integrarea prevederilor  de protecţie a mediului, dezvoltare  economică verde şi 
de adaptare la schimbările climatice în documentele de politici sectoriale şi în 
legislaţia relevantă 

Ministerul 
Mediului; 

autorităţile 
administraţiei 

publice centrale 

 

Scăzut 

6.2.  Asigurarea accesului 
pînă în anul 2023  a circa 
80% din populaţie la 
sisteme şi servicii sigure 

65. Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă şi  canalizare şi asigurarea 
accesului, pînă în anul 2023,  a circa 80% din populaţie la sisteme şi servicii sigure de 
alimentare cu apă şi canalizare şi  dezvoltarea sistemelor regionale de alimentare cu 
apă  şi canalizare Soroca–Bălţi, Vadul lui Vodă–Chişinău–Străşeni–Călăraşi, Prut–

Ministerul 
Mediului; 

Ministerul 

Înalt 
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de alimentare cu apă şi  a 
circa 65 % la sisteme şi 
servicii de canalizare 

Leova–Basarabeasca–Cimişlia şi Ceadîr-Lunga Dezvoltării 
Regionale şi 
Construcţiilor 

 

6.3. Îmbunătăţirea 
calităţii solurilor şi  
reconstrucţia ecologică de 
terenuri degradate, 
afectate de alunecări şi a 
fîşiilor de protecţie a 
terenurilor agricole în 
proporţie de 100%, 
precum şi gestionarea 
durabilă şi protecţia 
resurselor minerale utile 

74. Decontaminarea terenurilor contaminate istoric cu pesticide, inclusiv din 
categoria poluanţilor organici persistenţi 

Ministerul 
Sănătăţii; 

Ministerul 
Mediului; 

autorităţile 
administraţiei 
publice locale 

Scăzut 

 

Tabelul 4. Nivelul coerenței măsurilor relevante din PA al Strategiei de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor 2020 și a celor din SNDAR 

Obiectiv specific Acțiune Autoritatea 
responsabilă 

Nivelul de 
coerență 

Îmbunătăţirea sistemului de 
dezvoltare a forţei de muncă pentru 
sectoarele prioritare orientate spre 
export /  

Accelerarea implementării 
prevederilor esenţiale din Strategia 
de dezvoltare a învăţămîntului 
vocaţional tehnic pe anii 2013-2020 
şi a altor acţiuni orientate spre 
dezvoltarea forţei de muncă în 
sectoarele prioritare identificate în 
prezenta Strategie 

25. Instituirea şi dezvoltarea centrelor de excelenţă de pregătire 
profesională,  întîietate urmînd a se oferi sectoarelor prioritare 
identificate în prezenta Strategie 

Ministerul 
Educației 

Înalt 

31. Continuarea  modernizării tehnologice a şcolilor profesionale care 
pregătesc specialişti pentru sectoarele prioritare identificate în prezenta 
Strategie 

Ministerul 
Educației 

Înalt 
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Consolidarea legăturilor dintre 
investiţiile străine directe şi 
economie 

54. Introducerea şi instituţionalizarea (cu finanţare pe bază permanentă) 
a unui program de suport pentru furnizorii autohtoni privind obţinerea 
certificatelor de calitate (ISO, VDA, QS), instruirea personalului cu funcţii 
de conducere  pentru asigurarea comenzilor din partea investitorilor 
străini, obţinerea de finanţări cu costuri reduse pentru achiziţionarea de 
tehnologii, îmbunătăţirea abilităţilor de vînzări şi a marketingului etc. 

MIEPO Mediu 

 

 

 

Sporirea capacităţilor de export ale  
producătorilor autohtoni /  

Dezvoltarea instrumentelor de 
sprijin financiar pentru exportatori 

61. Elaborarea, instituţionalizarea şi finanţarea unui program permanent 
de dezvoltare a exportatorilor din Moldova, menit să faciliteze (inclusiv 
prin cofinanţare sau subvenţii) inovaţiile, achiziţionarea tehnologiei, 
accesul la serviciile de consultanţă în afaceri, îmbunătăţirea 
competenţelor de vînzare şi marketing, creşterea şi asigurarea calităţii 
produselor, crearea site-urilor web corporative în diferite limbi străine, 
precum şi participarea la evenimentele investiţionale şi de comerţ 
externe etc. 

MIEPO Înalt 

68. Sporirea vizibilităţii asociaţiilor şi uniunilor industriale, a grupurilor de 
producători şi exportatori; sprijinirea schimbului internaţional de 
experienţă pentru beneficiarii/membrii acestora 

MIEPO Scăzut 

Consolidarea capacităţilor 
instituţiilor naţionale în scopul 
atragerii, menţinerii, dezvoltării 
investiţiilor şi promovării 
exporturilor /  

Consolidarea diplomaţiei 
economice  în domeniul promovării 
investiţiilor străine directe 

80. Identificarea pieţelor-ţintă de export, cu asigurarea prezenţei 
operaţionale a diplomaţiei economice pe teritoriul acestora 
(reprezentanţii Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a 
Exportului din Moldova în străinătate/ataşaţii economici/consultanţii 
locali) 

MIEPO Înalt 
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Anexa nr. 4 Logica intervenției, versiunea actuală 

OG 1 
Obiectiv general Obiective specifice Nevoi/ probleme Actiuni Rezultate asteptate Indicator de progres 

OG1. Cresterea 
competitivitatii 
sectorului agroalimentar, 
prin restructurarea si 
modernizarea pietei 

OS 1.1. Modernizarea 
lanţului a ro-alimentar  n 
vederea creșterii 
competitivității și  n scopul 
conformării la cerinţele UE 
privind si uranţa 
alimentelor şi cerinţele de 
calitate 

1. Ponderea limitata a investitiilor si 
slaba finantare a sectorului 
Prolema cu mai multe fatete. Ea se 
refera la 2 probleme (vezi 
reformularea mai jos) 
1.1. Cresterea nivelului investitiilor in 
agricultura  
1.2. Asigurarea unei  finantari 
nadecvate a sectorului (tine de OS 1.2 
- tb. inclusa acolo) 

1. Promovarea și adoptarea legii privind principiile 
de subvenționare a producătorilor agricoli  
Actiunea raspunde nevoii 1.2 privind asigurarea 
unei finantari adevate a sectorului. În plus, dat 
fiind ca adoptarea legii este independenta de 
strategie, strategia s-ar putea concentra pe 
sprijinirea altor actiuni pentru imbunatatirea 
accesului la finantare. 
 
Sunt necesare actiuni pentru prima parte a nevoii 
identificate (1.1. cresterea nivelului investitiilor in 
agricultura) - ex. acordarea de facilitati fiscale 
pentru atragerea de investitii, actiuni de 
promovare, stabilirea de parteneriate etc. 

Cota producătorilor agricoli mici   
bene ciari de subvenții  
Rezultatul nu reflecta actiunea 
propusa, care are in vedere doar 
promovarea si adoptarea legii. 
Reformulare: Crearea cadrului legal 
privind principiile de subventionare 
a producatorilor agricoli 

Lege adoptată 

2. Dezechilibru intre importuri si 
exporturi ca valoare adaugata 
2 probleme:  
2.1. Se refera la productia cu valoare 
redusa (rezolvarea ei poate contribui 
si la reducerea importurilor) ; 
problema este mentionata si la nr. 8.  
Reformulare: Cresterea valorii 
adaugate a productiei agricole 
2.2. Nevoia de dezvoltare a unor 
politici de export adecvate 
(exporturile cu valoare redusa sunt un 
rezultat).  
Reformulare: 

1. Elaborarea si implementarea poli cii privind 
promovarea exporturilor produselor 
agroalimentare din Republica Moldova, re ectată 
în documentele de poli ci naţionale şi sectoriale 
Actiunea raspunde nevoii 2.2 

1. Piete externe noi identificate (ok) 
2. Cresterea exportului produselor 
agro-alimentare (rezutlat prea 
ambitios: nu depinde doar de 
adoptarea politicii, tine si de 
calitatea productiei, eficienta 
productiei etc.) 

Document de politici elaborat 
si implementat 

2. Creşterea capacităţilor producătorilor agricoli în 
domeniul valorii adăugate şi a marke ngului 
produselor agroalimentare  
Actiunea raspunde nevoii 2.1, sau poate fi vorba 
doar de cresterea capacitatii pentru accesul pe 
pietele externe (conform indicatorilor definiti); in 
acest caz, se impune reformularea actiunii 

Creşterea volumului exporturilor 
agroalimentare, procente  
Nu reprezinta un rezultat direct, 
fiind influentat si de alti factori. 
Un rezultat mai adecvat actiunilor 
sprijinite ar fi  'Capacitate 
consolidata a producatorilor 
agricoli in domeniul  marketingului 
produselor alimentare' 

1. Numărul producătorilor 
agricoli instruiţi  
2. Numărul producătorilor 
agricoli – par cipanţi la 
evenimentele promoţionale 

3. Adaptarea la preferintele unor 
piete si consumatori in cautare de 
produse sigure si de calitate 
2 probleme. Reformulare necesara 
3.1. Îmbunatatirea calitatii produselor 
agricole, in coformitate cu normele 

1. Elaborarea sistemului de calitate privind 
protecţia juridică şi u lizarea indicaţiilor geogra ce 
protejate, denumirilor de origine protejate şi 
specialităţilor tradiţionale garantate în domeniul 
agroindustrial  
Actiunea raspunde nevoii 3.1 

Creşterea producerii şi a 
comercializării produselor 
înregistrate, procente   
Nu reprezinta un rezultat direct. 
Revizuire 

1. Sistemul de calitate 
funcţional  
2. Numarul produselor noi 
inregistrate in registrul 
national si al UE 
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de calitate si siguranta ale UE  
3.2. Adaptarea productiei la 
preferintele consumatorilor in 
continua schimbare si la  tendinte 
comerciale globale (nevoie oarecum 
neclara, care nu este in concordanta 
cu actiunile si rezultatele) - se poate 
vorbi de facilitarea accesului pe piata 
a fermierilor si actiunile ar putea fi 
cuplate cu cele aferente nevoii 4. 

2. Elaborarea si promovarea programului national 
integrat de protectie a plantelor 
Actiunea raspunde nevoii 3.1 

Pericol redus de contaminare a 
produselor agricole cu organisme 
dăunătoare 

Program elaborat şi promovat 

3. Consolidarea capacitatilor APIA privind 
administrarea masurilor de sustinere in domeniul 
agricol si al dezvoltarii rurale, in conformitate cu 
rigorile UE 
Actiunea raspunde nevoii 3.1 

Capacitate îmbunătățită a APIA de 
administrare a măsurilor de 
susținere în domeniul agricol și al 
dezvoltării rurale, în conformitate 
cu rigorile UE 

1. Nr. evenimente instruire 
2. Nr persoane instruite / 
certificate 

4. Sprijinirea înfiinţarii de plantaţii viticole 
moderne, cu productivitate înaltă 
Actiunea raspunde nevoii 3.2. Ar putea fi avuta in 
vedere pentru a raspunde nevoii 5. 

Creșterea suprafeţelor viticole 
renovate cu soiuri noi de înaltă 
calitate 

Suprafaţa plantaţiilor viticole 
noi înfiinţate, hectare a (țintă: 
24,5 mii ha) 

5. Crearea, în baza parteneriatului public-privat, a 
Centrului Agroalimentar Chişinău    
Actiunea raspunde altei nevoi, cea cu lantul de 
producatori 

1. Creşterea accesului direct al 
fermierilor pe piaţa internă şi 
externă 
2. Creşterea volumului comerţului 
intern şi extern 

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

6. 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 
tine de alta nevoie, cea cu lantul de producatori 
(nevoia 4). 

Creşterea accesului direct al 
producătorilor agricoli către 
consumatori 

Numărul centrelor 
agroalimentare regionale 
create 
Numărul utilizatorilor centrelor 
agroalimentare regionale, 
persoane fizice sau juridice 

7. Implementarea principiului e-Agricultură prin 
dezvoltarea şi implementarea sistemelor 
informaţionale automatizate din sectorul animal 
Toate actiunile privind implementarea principiuliui 
e-Agricultura (actiunile 7-11) pot fi grupate intr-
una singura 'Implementarea sistemului e-
Agricultura' 

Siguranţa și eficiența lanţului 
alimentar şi furajer îmbunătăţite 

Sisteme informaţionale 
elaborate şi funcţionale 
In cazul in care unim toate 
actiunile de acelasi tip intr-o 
singura categorie de actiuni, 
putem totusi sa avem 
indicatori separati pentru 
monitorizarea progreselor la 
nivel sectorial (ex. sisteme 
elaborate si funcționale în 
sectorul animal/ vegetal/ 
alimentar/ resurse și 
infrastructura agricola/ 
management intern) 
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8. Implementarea principiului e-Agricultură prin 
dezvoltarea şi implementarea sistemelor 
informaţionale automatizate din sectorul vegetal 
(vezi mai sus) 

Eficienţa lanţului alimentar şi 
furajer îmbunătăţită (vezi mai sus) 

Sisteme informaţionale 
elaborate şi funcţionale (vezi 
mai sus) 

9. Implementarea principiului e-Agricultură prin 
dezvoltarea şi implementarea sistemelor 
informaţionale automatizate din sectorul 
alimentar  (vezi mai sus) 

Siguranţa lanţului alimentar şi 
furajer îmbunătăţită(vezi mai sus) 

Sisteme informaţionale 
elaborate şi funcţionale (vezi 
mai sus) 

10. Implementarea principiului e-Agricultură prin 
dezvoltarea şi implementarea sistemelor 
informaţionale automatizate din sectorul 
resurselor şi infrastructurii agricole  (vezi mai sus) 

Eficienţa lanţului alimentar şi 
furajer îmbunătăţită (vezi mai sus) 

Sisteme informaţionale 
elaborate şi funcţionale (vezi 
mai sus) 

11. Implementarea principiului e-Agricultură prin 
dezvoltarea şi implementarea sistemelor 
informaţionale automatizate de management 
intern (vezi mai sus) 

1. Marketingul produselor 
agroalimentare îmbunătăţit pe 
piaţa internă şi externă 
2. Riscurile privind managementul 
produselor agroalimentare reduse 

Sisteme informaţionale 
elaborate şi funcţionale (vezi 
mai sus) 

4. Lipsa de coordonare pe orizontală 
și pe ver cală a lanțurilor de 
aprovizionare, structura slab 
dezvoltată a organizațiilor de 
producători  
Prolema. Reformulare necesara 

1. Crearea şi/sau modernizarea infrastructurii 
postrecoltare în regiunile rurale, în scopul 
digitalizării si ingineriei proceselor operationale 
Acțiunea nu pare sa raspunda nevoii identificate. E 
mai mult legata de cresterea eficientei si valorii 
adaugate a productiei (nevoia 5). In varianta 
revizuita a LI, actiunea va fi mutata pentru a 
raspunde acestei nevoi. 

Digitalizarea și ingineria proceselor 
operaționale asigurate 

Sisteme informaţionale 
elaborate şi funcţionale 

2. Facilitarea creării, recunoaşterii şi funcţionării 
grupurilor de producători agricoli (acțiunea trebuie 
definita mai specific - ex. elaborarea legislatiei, 
sprijin pentru infiintarea/ funcționarea grupurilor 
de producatori/ sprijinirea participarii la 
evenimente de networking etc) 

1. Cresterea producţiei produse de 
către producătorii asociaţi 
2. Creşterea volumului vînzărilor 
culturilor cu valoare înaltă  (în ţară 
şi exportată) de către grupurile de 
producători,  procente  
Cel de al doilea rezultat depinde si 
de alti factori, in vederea cresetrea 
valorii adaugate a productiei (vezi 
nevoile identificate mai sus - nevoia 
2.1 si nevoia 5 - si actiunile definite 
pentru a raspunde acestora) 

1. Nr grupuri de producători 
înregistrate cu suportul MAC-P 
(tinta: 60) 
2. Numărul producătorilor 
asociaţi sau cooperaţi în 
diverse forme 
3. Ordinul ministrului 
agriculturii şi industriei 
alimentare  privind procedurile 
de recunoaştere a grupurilor 
de producători aprobat (nu 
este definita o actiune in acest 
sens. Va trebui inclusa daca se 
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doreste pastrarea 
indicatorului) 

5. Poziția dominantă a culturilor cu 
valoare redusă în producția agricolă în 
detrimentul culturilor cu valoare 
înaltă 
Problema mentionata sub o alta 
forma si la pct. 2.1 de mai sus. Ar tb. 
pastrat in intregime aici și propuse 
actiuni in consecinta. 
Reformulare necesara, intrucat este 
mentionata problema, nu nevoia. 

1. Elaborarea şi inițierea implementării 
strategiilor/programelor de dezvoltare pentru 
ramurile strategice ale sectorului agroalimentar, 
inclusiv în domeniile: zootehnic vegetal, vinicol si 
viticol si acvaculturii 
Foarte vaga actiunea,ea ar trebui insotita de 
masuri  pentru cresterea valorii adaugate in 
domeniile vizate 

Creşterea valorii adăugate pentru 
principalele produse 
agroalimentare 
Rezultat prea ambitios. Daca se 
mentine doar dezvoltarea 
strategiilor, rezultatul poate avea in 
vedere 'Cadru legal imbunatatit 
pentru dezvoltarea secotrului agro 
alimentar' 

Strategii/ programe de 
dezvoltare elaborate şi 
iniţierea implementării 

6. Producție animalieră fragmentată 
și ineficientă 
OK (este definita ca o problema. 
Totodata, ea se constitutie si intr-o 
cauza a importurilor mari, respectiv a 
dezechilibrelor balantei comerciale).  
Reformulare: necesitatea eficientizării 
productiei si reducerea fragmentarii 

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

1. Creşterea volumului producţiei 
din carne şi lapte, procente 
2. Creşterea capacităţilor de export 
a producţiei din carne şi lapte, 
procente 

Numărul  fermelor zootehnice 
create şi/sau modernizate 

2. 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 
Actiunea este legata mai degraba de sistemul de 
calitate (nevoia 3.1 si nevoia 8). 
Actiunile vor trebui sa fie definite astfel incat sa 
contribuie la atingerea rezultatelor prevăzute (ex. 
elaborarea și implementarea legii; actiuni pentru 
consolidarea capacității ANSA; diseminarea 
informatiilor privind sistemul UE EUROP) 

1. Capacităţile Agenţiei Naţionale 
pentru Siguranţa Alimentelor de 
efectuare a controalelor oficiale, 
dezvoltate 
2. Informaţia privind sistemul UE 
EUROP diseminată în sectorul 
privat 
Actiunea prevazuta nu are legatura 
cu rezultatele asteptate 

Lege elaborată şi aprobată 
Numărul  inspectorilor instruiţi 

3. Asigurarea fondului genetic cu material biologic 
cu randament înalt de productivitate 

Suficienţa de resurse genetice 
naţionale asigurată 
Rezultat prea ambitios. O 
posiblitate de reformulare ar fi 
'cresterea gradului de dotare cu 
resurse genetice nationale'. 

Numărul animalelor de rasă 
pură achiziţionate 

7. Nivel scăzut de procesare al 
produselor alimentare 
Si aceasta problema reprezinta o 
cauza a productiei si exporturilor cu 
valoare redusa. Tb. cumulata cu pb. 
2.1 

1. Mecanizarea complexă şi retehnologizarea 
proceselor tehnologice de producere şi procesare 
a strugurilor 
Reformulare necesara, pentru clarificarea 
actiunilor sprijinite 
Pot fi promovate si alte actiuni pentru cresterea 
valorii produselor alimentare, nu doar in ceea ce 
priveste producerea si procesarea strugurilor. 

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

Numărul unităţilor  de utilaj şi 
tehnică nouă 
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8. Respectarea normelor de siguranta 
si calitate a alimentelor 
Problema inclusa si mai sus, la nr. 3.1. 
 Ar trebui pastrata de sine statator; 
reformulare necesara. 

1. Definitivarea şi aprobarea listelor privind Acquis 
Communautaire al UE în domeniul agriculturii şi 
dezvoltării rurale şi a măsurilor sanitare și 
fitosanitare (SPS) ce urmează a fi transpus în 
legislaţia naţională 

Priorităţile privind armonizarea 
legislaţiei naţionale la cea 
comunitară, definite 

Liste conforme anexelor la 
Acordul de Asociere şi Acordul 
de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător (DCFTA)  dintre 
Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană,  aprobate 

2. Elaborarea şi promovarea actelor normative şi 
legislative în domeniul agriculturii şi dezvoltării 
rurale şi a măsurilor sanitare și fitosanitare (SPS), 
în conformitate cu anexele la Acordul de Asociere 
şi la Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător, încheiate între Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană 

Standardele şi cerinţele  în 
domeniul marketingului, siguranţei 
alimentare şi controlului calităţii, 
adaptate la rigorile UE şi 
internaţionale 

Numărul actelor normative şi 
legislative aprobate şi 
promovate, conforme 
Acordului de Asociere şi 
Acordului de Liber Schimb 
Aprofundat şi Cuprinzător 
(DCFTA)  dintre Republica 
Moldova şi Uniunea 
Europeană,  aprobate 

3. Preluarea şi implementarea sistemului de 
calitate şi control al Uniunii Europene pe piaţa 
fructelor şi legumelor (nu este inclusa in prima 
actiune?/ separarea intre actiuni nu este clara, par 
ca se suprapun/ Denumirea actiunii nu este in 
concordanta cu rezultatul asteptat si indicatorii 
definiti - in varianta revizuita a LI, vom reformula 
actiunea pt a fi in concordanta cu rezultatele/ 
indicatorii 

1. Capacităţile Agenţiei Naţionale 
pentru Siguranţa Alimentelor de 
efectuare a controalelor oficiale 
specifice sînt dezvoltate 
2. Informaţia privind sistemul UE de 
calitate şi control pe piaţa fructelor 
şi legumelor diseminată în sectorul 
privat 
Rezultatele astptate nu reflecta 
actiunile prevazute 

Lege elaborată şi aprobată 
Numărul inspectorilor instruiţi 
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4. Elaborarea şi implementarea Planului de acţiuni 
ce va asigura restructurarea şi modernizarea 
sistemului de laboratoare din domeniul lanţului 
alimentar şi a hranei pentru animale (în domeniul 
sănătăţii animalelor, fitosanitar, controlului 
calităţii produselor alimentare, monitorizării 
reziduurilor de pesticide şi conţinutului de nitraţi şi 
identificarea organismelor modificate genetic 
(OMG), alte domenii) 

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

1. Plan de acţiuni elaborat 
2. Reţeaua de laboratoare 
restructurată, funcţională şi 
acreditată 
3. Lucrări de reconstrucţie a 
Laboratorului siguranţă 
alimentară Bălti şi reabilitarea 
Laboratorului de siguranţă 
alimentară al Centrului 
Republican de Diagnostic 
Veterinar  (Cahul) 
4. Echipament şi instruire 
pentru personal asigurate 
5. Laboratorul naţional de 
referinţă al Centrului 
Republican de Diagnostic 
Veterinar  acreditat 
6. Patru puncte de Inspecţie la 
Frontieră funcţionale (Leuşeni, 
Criva, Tudora, Giurgiuleşti) 
7. Laboratorul privind controlul 
conţinutului de nitraţi în 
produsele alimentare de 
origine vegetală dotat, 
acreditat şi funcţional 
 
1. Ar trebui restrans nr 
indicatorilor 
2. Iindicatorii nu reflecta 
actiunile sprijinite (o parte 
dintre indicatori reprezinta de 
fapt actiuni - ex. I 3, I5, I 6, I7) 
3. Indicatorii vor reflecta spre 
ex. 'nr laboratoare reabilitate / 
acreditate'; 'nr. puncte de 
inspecție la frontieră 
funcționale' 

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

1. Creşterea nivelului de asigurare a 
siguranţei produselor alimentare 
2. Creşterea volumului comerţului 
extern, procente  
Rezultatele preconizate nu depind 
doar de actiunea sprijinita. 
Rezultatul ar suna cam ca 
indicatorul 

Sistemul naţional RASFF creat, 
implementat şi încorporat în 
sistemul UE 
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6. Instruirea producătorilor agricoli în domeniul 
implementării sistemelor de management al 
calităţii şi siguranţei alimentelor (HACCP, GAP şi 
ISO) 
Vezi si comentariile de la indicatori: se poate avea 
in vedere sprijinirea fermelor si unitatilor de 
procesare, in vederea implementarii sistemelor de 
management al calitatii si sigurantei alimentelor. 

Creşterea volumului producţiei 
agroalimentare conforme 
sistemelor de management al 
calităţii şi siguranţei alimentelor 
Rezultatul preconizat nu depinde 
doar de actiunea sprijinita.  
Rezultat sugerat: Abilitati 
imbunatatite ale producatorilor 
agricoli in domeniul sistemelor de 
management al calitatii 

Numărul fermelor şi unităţilor 
de procesare ce 
implementează sistemele de 
management al calităţii şi 
siguranţei alimentelor (HACCP, 
GAP şi ISO) 
1. nu reflecta actiunea. 
Implementarea sistemelor in 
ferme prespune acreditarea in 
acest sens. Sprijinul prevăzut 
nu acopera acest domeniu, 
insa ar putea fi inclus daca se 
doreste (si atunci poate fi 
pastrat si indicatorul) 
2. Exemplu indicator 'Nr 
participanti la cursuri', 'Nr 
participanti certificati' 

OS 1.2. Facilitarea 
accesului la finanțare, 
precum și a accessului la 
piețele de capital, de 
inputuri şi outputuri 
pentru fermieri 

1. Dependenta de preturile 
inputurilor (fer lizanți, combustibili, 
tehnologie, material semincer etc.), 
care face ca agricultura să  e supusă 
vola lității prețurilor internaționale și 
instabilității prețurilor de ieșire. 
Reprezinta un efect, normal de altfel, 
intalnit in orice industrie --- solutiile 
pot viza cresterea capacitatii de 
productie de material semincer la 
nivel intern, insa aceasta nu rezolva 
problema costurilor combustibililor, 
spre ex.. În acest sens, trebuie avuta 
in vedere cresterea productivitatii.   
Totodată, se poate avea in vedere 
facilitarea accesului pe piata de 
capital, la instrumente complexe de 
reducere a riscurilor 

1. Asigurarea pieţei interne cu seminţe de calitate 
Revizuire: Sprijinirea producatorilor în vederea 
productiei de seminte de calitate 
 
Pot fi introduse actiuni pentru facilitarea accesului 
pe piețele de capital și a accesului la instrumente 
complexe de reducere a riscurilor 

Creşterea volumului de seminţe de 
calitate utilizat în producere, 
procente (rezultatul nu reflecta 
asigurarea unui raspuns la 
volatilitatea preturilor 
internationale) 
Revizuire: Cresterea productiei de 
seminte de calitate la nivel national 

Numărul de producători de 
seminţe de calitate 
Suprafaţa cultivată cu seminţe 
de calitate, hectare 

2. Ponderea limitată a inves țiilor în 
agricultură și slaba  nanțare a 
sectorului  
2 probleme care trebuie separate. 
Ramanem numai cu cea de a doua 
parte a problemei (slaba finantare a 
sectorului) --- reformulare: 
'Asigurarea unei finantari adecvate a 

1. Elaborarea şi promovarea cadrului normativ-
legal privind instituirea Fondului de garantare a 
creditelor agricole 

1. Cota beneficiarilor Fondului de 
garantare a creditelor agricole 
creat, procente 
2. Creşterea volumului investiţiilor 
în lanţul agroalimentar, procente 
Rezultatul 2 depinde de mai multi 
factori 

1. Numărul actelor normative 
elaborate şi promovate 
2. Fond  de garantare a 
creditelor agricole instituit şi 
funcţional 
1. e un singur cadru legal, nu? 
Ar tb. spus 'cadru legal 
elaborat și promovat' 
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sectorului'. 
Nevoia va include si aspectele 
mentionate in cadrul problemei 1.2 
(partea privind slaba finantare a 
sectorului) 

2. Stimularea creditării producătorilor agricoli, 
inclusiv a gospodăriilor casnice,  de către băncile 
comerciale şi instituţiile financiare nebancare 

Sporirea veniturilor producătorilor 
agricoli,  procente (nu reflecta 
actiunea) 
Revizuire: Îmbunătățirea accesului 
la credite pentru producătorii 
agricoli, inclusiv pentru 
gospodăriile casnice 

1. Numărul beneficiarilor de 
credite 
2. Valoarea surselor financiare 
accesate de către producătorii 
agricoli, lei 

OS 1.3. Reformarea 
sistemului  nvățământului, 
cercetărilor ș inți ce şi 
serviciilor de extensiune 
rurală  n sectorul 
a roalimentar şi crearea 
sistemului de informare 
inte rat  n a ricultură 

1. Sistem de învățământ și de 
cercetare agricolă neadaptate 
realităților curente  
Reformulare: Necesitarea reformării 
sistemului de învățământ și cercetare 
agricolă 

1. Elaborarea şi promovarea Strategiei de 
ameliorare a sistemului de cercetare-dezvoltare 
agroalimentară a Republicii Moldova pînă în anul 
2020 

Sistemul de cercetare-dezvoltare în 
domeniul agroalimentar ajustat la 
cele mai bune practici europene 
Rezultat mult prea ambitios. Nu 
reflecta actiunea. 
Posibil: 'Cadru legal îmbunătățit cu 
privire la ameliorarea sistemului de 
C-D agroalimentar' 

Strategie elaborată şi 
promovată 

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

Modernizarea a cel puţin 70% din 
organizaţiile din domeniul 
cercetare-dezvoltare în agricultură 

1. Numărul instituţiilor 
asigurate cu echipament 
tehnologic modern 
2. Valoarea mijloacelor 
financiare utilizate pentru 
dotarea instituţiilor de 
cercetare-dezvoltare, lei 

3. Dezvoltarea cooperării internaţionale între 
instituţiile cercetare-dezvoltare din agricultură şi 
partenerii internaţionali, în scopul schimbului de 
know-how 
Pentru atingerea rezultatelor propuse, este 
necesara o actiune care sa aiba in vedere 
acordarea de sprijin pentru transpunerea 
tehnologiilor de know-how 

1. Tehnologii know-how transpuse 
(revizuire: Cresterea nivelului 
tehnologic al institutiilor de C-D din 
agricultura, ca urmare a cooperarii 
internationale) 
2. Creşterea  calităţii  şi eficienţei 
producţiei agroalimentare (rezultat 
mult prea ambitios) 

1. Numărul organizaţiilor 
dotate cu echipament modern  
2. Valoarea tehnicii şi 
echipamentului asigurat 
instituţiilor, lei  
Indicatorii pot fi mentinuti 
daca se introduce actiunea 
privind sprijinul pentru 
achizitionarea tehnologiilor. 
Altfel, putem vorbi doar de 'nr. 
de parteneriate create'. 

4. Crearea centrelor de excelenţă în baza 
organizaţiilor din domeniul cercetare-dezvoltare şi 
a instituţiilor de învăţămînt în agricultură, 
restructurate 
(nu este foarte clar sprijinul acordat - se are in 
vedere dotarea cu tehnologie, instruire, pregatire 
profesionala, sustinerea activitatilor de cercetare?) 

1. Capacităţi de educaţie, instruire, 
cercetare şi pregătire profesională 
bazată pe competenţe, 
îmbunătăţite 
2. Tehnologii moderne şi cele mai 
bune practici diseminate 

1. Nr centre de excelenţă 
create (min 2) 
2. Numărul beneficiarilor de 
centre de excelenţă 
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5. Creşterea capacităţilor serviciilor de extensiune, 
inclusiv reorientarea acestora către cerinţele pieţei 
actiunea e mai degraba legata de adaptarea la 
preferintele consumatorilor 

Creşterea ratei producătorilor 
agricoli care au beneficiat de 
servicii de extensiune rurală,  
procente 
nivel la inceputul implementarii 
strategiei: 0 

Numărul beneficiarilor  de 
servicii de extensiune rurală 
printre  producătorii agricoli 
activi 

6. Elaborarea planului de restructurare a 
instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate din 
domeniul agricol 

Cadru de reglementare creat 
pentru orientarea instituţiilor de 
învăţămînt mediu de specialitate 
către cerinţele pieţei 

Plan de restructurare, elaborat 
şi aprobat 
1. nr planuri SAU nr. institutii 
sprijnite (in cazul in care se are 
in vedere acordarea de sprijin 
pentru restructurare) 

7. Modernizarea bazei material-didactice pentru 
învăţămîntul superior şi mediu de specialitate şi 
superior 

Cel puţin 50% din instituţiile de 
învăţămînt mediu şi superior vor fi 
modernizate 
Reformulare: 'Modernizarea a cel 
putin 50% dintre instituțiile de 
invatamant' 

Numărul instituţiilor de 
învăţămînt mediu şi superior 
beneficiare de suport 
si % din total 

 

OG 2 

Obiectiv general Obiective specifice Nevoi/ probleme Actiuni Rezultate asteptate Indicator de progres 

OG 2. Asigurarea gestionarii 
durabile a resurselor in 

agricultura 

OS 2.1. Sprijinirea prac cilor 
de  es onare a terenurilor 

a ricole şi a apei 

1. Produc vitatea scăzută a 
terenurilor, structură duală și 
fragmentată a exploatațiilor 
agricole (reformulare necesara) 

1. Implementarea proiectelor de 
consolidare a terenurilor agricole 
(actiunea necesita detaliere. Ce se are 
in vedere: sprijin pentru asocierea 
producatorilor, bonificatii pentru 
exploatatii de o anumita dimensiune?) 
Pare oricum ca tine de eficientizarea 
productiei, nu de limitarea degradarii 
terenurilor 

1. Structura agricolă a terenurilor 
îmbunătăţită, prin reducerea 
numărului parcelelor de terenuri, 
hectare  
2. Cota terenurilor consolidate din 
totalul terenurilor, procente 
(indicator) 

1. Numărul proiectelor 
implementate 
2. Suprafaţa terenurilor agricole 
consolidate, hectare 

2. Elaborarea şi promovarea Codului 
Funciar al Republicii Moldova, inclusiv 
perfectarea bazei tehnico-metodologice 
privind implementarea activităţilor de 
consolidare a terenurilor agricole 
(inversare pozitie, in ordinea 
importantei, consolidarea nu pare 
posibila fara legea asta) 

Realizarea politicilor statului în 
domeniul funciar 
Reformulare: Crearea cadrului legal pt 
consolidara terenurilor 

1. Codul Funciar elaborat şi 
aprobat 
2. Baza tehnico-metodologică 
elaborată, aprobată şi 
implementată  
3. Numărul instrucţiunilor 
elaborate şi implementate (nu 
cred ca isi mai are rostul, atata 
timp cat avem codul si baza 
metodogica elaborate) 
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2. Stare precara a sistemului de 
irigare si suprafete mici de 
terenuri irigate  
Formularea indica problema cu 
care ne confruntam, trebuie 
reformulata ca nevoie 
Problema este legata si de 
nevoia de adaptare la 
schimbarile climatice. Mutat la 
OS 2.3 

1. Extinderea suprafeţelor de terenuri 
agricole irigate (acesta reprezinta un 
rezultat; acțiunea are in vedere 
instalarea, modernizarea de 
echipamente de irigare) 

1. Productivitatea agricolă mărită 
2. Efectele calamităţilor naturale 
reduse 
Rezultatele asteptate pot avea in 
vedere: 
1. extinderea suprafetei irigate 
2. Reducerea expunerii la efectele 
negative ale calamităților naturale 

1. Suprafaţa terenurilor irigate, 
hectare 
2. 11 sisteme centralizate de 
irigare revitalizate (reformulare: 
Sisteme centralizate de irigare 
revitalizate - tinta: 11) 

OS 2.2. Sprijinirea 
tehnologiilor de productie 

prietenoase mediului, a 
produselor ecologice, inclusiv 

a biodiversitatii 

1. Respectarea normelor de 
siguranță și calitate a alimentelor  
Nevoia corespunde si OS 1.1. Pe 
de alta parte, actiunea vizata are 
in vedere imbunatatirea 
capacitatii in domeniul 
biodiversitatii, nu norme de 
calitate si siguranta a 
alimentelor. 
Actiune mutata la OS 1.1., nevoia 
6 
 
Alte nevoi: dezvoltarea 
agriculturii ecologice; sprijinirea 
utilizării unor tehnologii 
prietenoase cu mediul 

1. Efectuarea studiului de 
prefezabilitate privind înfiinţarea 
laboratoarelor în domeniul 
biosecurităţii 
 
 
Actiunile pot viza sustinerea cresterii 
productiei de produse ecologice și, 
respectiv dotarea cu tehnologii 
prietenoase mediului. 

Necesitățile privind îmbunătăţirea 
capacităților în domeniul tehnologiilor 
de biosecuritate, identificate 

Studiu de prefezabilitate efectuat 



 
 
 

143 
Evaluarea intermediară și revizuirea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 

 

2. Scaderea calitatii solului, 
eroziunea (reformulare 
necesara) 
Tine de sprijinirea practicilor de 
gestionare a terenurilor (mutat 
la OS 2.1) 

1. Dezvoltarea tehnologiilor de 
prelucrare minimală a solului (se are in 
vedere si sprijinirea fermierilor pentru 
implementarea acestor tehnologii sau 
ce fel de sprijin este este vizat in cadrul 
acestei actiuni?) 
Organizarea de seminarii privind 
avantajele sistemului de lucrare a 
solului de tip No-till/Mini-till 

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

1. Suprafeţe cultivate prin 
utilizarea tehnologiei No- till/Mini-
till, hectare (indicatorul poate fi 
mentinut doar daca este inclusa si 
actiunea de sprijin a fermierilor 
pentru implementarea noilor 
tehnologii) 
2. Numărul seminarelor organizate 
3. Suprafaţa loturilor 
demonstrative, hectare (doar daca 
este sprijinita infiintarea de loturi 
demonstrative) 
4. 300 fermieri aplică tehnologii 
No-till şi practici de management 
durabil al terenurilor (vezi 
comentariul 1) 
5. Numărul de granturi alocate 
producătorilor agricoli care aplică 
practici de management durabil al 
terenurilor (indicatorului nu ii este 
asociata nici o actiune; trebuie 
introdusa daca se doreste 
mentinerea acestui indicator) 

3. Reabilitarea fîşiilor forestiere de 
protecţie a cîmpurilor agricole 

1. 2199 ha de perdele forestiere 
reabilitate 
2. 50 000 ha de teren protejat de 
fîşiile anti-erozionale robuste, 
reabilitate cu suportul Proiectului 
Agricultura Competitivă (MAC-P) 
Acestia reprezinta indicatori.  
Rezultatele au in vedere 'cresterea 
suprafetei de perdele forestiere 
reabilitate' si, respectiv 'cresterea 
suprafetei de teren protejat de fîșiile 
anti-erozionale robuste'. 

Zona de influenţa a fîşiilor de 
protecţie, hectare 
vezi indicatorii definiti la rezultate, 
inclusiv tintele stabilite 

3. Insuficienta biodiversitate in 
mediul rural  
 
Reformulare necesara (acum 
este evidentiata problema) 

1. Dezvoltarea şi promovarea sistemului 
de agricultură ecologică (Suna mai 
degraba ca obiectiv. Trebuie specificat 
exact ce actiuni va include) 

Creşterea cu 60% a suprafeţelor 
terenurilor destinate agriculturii 
organice, procente 

1. Numărul agenţilor economici şi 
fermieri încadraţi în agricultura 
ecologică 
2. Suprafaţa destinată agriculturii 
organice, hectare  
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2. Îmbunătăţirea eficienței energetice şi 
creşterea utilizării resurselor 
regenerabile de energie 
Actiunea are in vedere 'sustinerea 
culturilor energetice', iar rezultatul 
asteptat vizeaza atat cresterea 
suprafetelor cu culturi de acest tip, cat 
si imbuntatirea eficientei energetice si 
cresterea utilizarii RES 
Alte actiuni posibile: protejarea 
speciilor; conservarea si refacerea 
biodiversitatii in anumite zone; 
reducerea efectelor produse de speciile 
invazive asupra biodiversitatii; 
imbunatatirea bazei de cunostinte si 
sustinerea unor activitati de promovare 
a importantei biodiversitatii 

Creşterea cu 7500 ha a suprafeţelor 
cu culturi energetice  

1. Numărul proiectelor 
implementate 
2. Suprafaţa culturilor energetice, 
hectare 

OS 2.3. Sprijinirea adaptarii si 
atenuarii efectelor 

schimbarilor climatice asupra 
productiei agricole 

1. Dependenta agriculturii de 
conditiile climatice si riscuri 
naturale 

1. Identificarea şi înregistrarea în 
Catalogul soiurilor de plante al 
Republicii Moldova a soiurilor noi de 
seminţe, înalt productive şi  rezistente 
la condiţiile nefavorabile ale mediului, şi 
transferul acestor tehnologii 
producătorilor locali de seminţe 

Cota soiurilor noi de seminţe 
rezistente la secetă, procente 
Creterea utilizarii cotelor noi de 
seminte rezistente la seceta 

Numărul soiurilor noi de seminţe 
rezistente la secetă înregistrate în 
Catalogul soiurilor de plante al 
Republicii Moldova 

Sprijin pentru Diversificarea şi 
promovarea mecanismelor de asigurare 
a riscurilor în agricultură, inclusiv 
pentru elaborarea şi promovarea Legii 
privind acordarea despăgubirilor în caz 
de calamităţi naturale în agricultură 

Efecte reduse ale calamităţilor 
naturale asupra producţiei agricole 

Numărul actelor normative şi 
legislative elaborate şi promovate 

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

Veniturile fermierilor asigurate 
împotriva riscurilor 
Rezultat prea ambitios. Eventual 
putem avea ceva de genul  
"Extinderea sistemelor de protectie a 
culturilor agricole contra conditiilor 
climatice nefavorabile" 

1. Numărul producătorilor agricoli 
care şi-au asigurat riscurile în 
agricultură 
2. Suprafața culturilor agricole 
protejată, hectare 
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2. Nevoia de adaptare la 
schimbarile climatice 

Identificarea şi înregistrarea în 
Catalogul soiurilor de plante al 
Republicii Moldova a soiurilor noi de 
seminţe, înalt productive şi  rezistente 
la condiţiile nefavorabile ale mediului, şi 
transferul acestor tehnologii 
producătorilor locali de seminţe 
(dublata, vezi mai sus) 

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 

Diversificarea şi promovarea 
mecanismelor de asigurare a riscurilor 
în agricultură, inclusiv elaborarea şi 
promovarea Legii privind acordarea 
despăgubirilor în caz de calamităţi 
naturale în agricultură (dublata, vezi 
mai sus) 

Efecte reduse ale calamităţilor 
naturale asupra producţiei agricole 

Efecte reduse ale calamităţilor 
naturale asupra producţiei agricole 

Implementarea sistemelor de protecţie 
a culturilor agricole contra condiţiilor 
climatice nefavorabile (îngheţuri, 
grindină etc.) (dublata, vezi mai sus) 

Veniturile fermierilor asigurate 
împotriva riscurilor 

1. Numărul producătorilor agricoli 
care şi-au asigurat riscurile în 
agricultură 
2. Suprafața culturilor agricole 
protejată, hectare 
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OG 3  
Obiectiv general Obiective specifice Nevoi/ probleme Actiuni Rezultate asteptate Indicator de progres 

OG 3. Îmbunătățirea 
nivelului de trai  n mediul 
rural 

OS 3.1. Alocarea investitiilor 
pentru infrastructura fizica si de 
servicii in mediul rural 
Reformulare: Cresterea 
investitiilor in infrastructura 
fizica si de servicii in mediul 
rural, inclusiv in scopul 
dezvoltarii activitatilor 
economice 

1. Calitatea scazuta a 
vietii in mediul rural 
Reformulare necesara 
Nevoie formulata 
mult prea larg (tb. 
identificata mai clar, 
dpdv. al problemelor 
aparute, pt a putea 
defini actiunile 
necesare) 
Avand in vedere OS 
definit, nevoia este 
cea de 'crestere a 
investitiilor in 
infrastructura fizica si 
de servicii din mediul 
rural' 

1. Acordarea asistenței tehnice pentru elaborarea 
și implementarea acțiunilor privind dezvoltarea 
infrastructurii publice rurale cu caracter 
economic, inclusiv modernizarea şi/sau 
construcţia segmentelor de drum şi poduri care 
sporesc accesul producătorilor agricoli/agenţilor 
economici la zonele de producere, procesare şi 
comercializare a produselor agricole 
(reformulare: Sprijin pentru dezvoltarea 
infrastructurii publice rurale cu caracter 
economic, inclusiv modernizarea şi/sau 
construcţia segmentelor de drum şi poduri care 
sporesc accesul producătorilor agricoli/agenţilor 
economici la zonele de producere, procesare şi 
comercializare a produselor agricole) 
 
Introducerea altor actiuni, conform celor 
mentionate la sectiunea privind rezultatele 
asteptate (investitii in infrastructura sociala, 
investitii in infrastructura de educatie etc.) 

1. Creşterea accesului la 
infrastructura publică rurală 
2. Condiţiile de trai în regiunile 
rurale îmbunătăţite  
Cel de al doilea rezultat este 
prea ambitios; pentru 
atingerea sa sunt necesare si 
alte actiuni - ex. investitii in 
infrastructura sociala, investitii 
in infrastructura de educatie, 
atragerea persoanlului 
medical, social si dezvoltarea 
competentelor acestora, etc. 
Avand in vedere OS definit, 
este recomandata 
introducerea unor astfel de 
actiuni. 

1. Volumul surselor financiare investite 
în infrastructura fizică, lei 
2. Lungimea segmentelor de drum şi 
poduri construite sau modernizate, km 
alti indicatori de output, dupa caz, in 
functie de decizia de a introduce sau nu 
alte actiuni 

2. Modernizarea şi/sau construcţia reţelelor de 
alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, 
pentru dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat 
în domeniul  agroalimentar 
Activitatea include mai multe fatete: alimentarea 
cu apa a populatiei, alimentare cu apa pentru 
irigatii, alimentare cu apa a locatiilor pentru noi 
afaceri. Acestea ar trebui separate, pentru a fi cat 
mai clar scopul interventiei (infrastructura pentru 
irigatii ar putea fi inclusa alaturi de investitiile 
prevazute pt irigatii in cadrul OS 2.1) 

1. Ameliorarea stării de 
sănătate a ecosistemelor 
acvatice (nu are legatura cu 
activitatile propuse) 
2. Creșterea oportunităților 
pentru dezvoltarea afacerilor 
(rezultat mult prea ambitios, 
actiunea propusa contribuind 
la acesta doar de o maniera 
marginala) 

Lungimea reţelelor de alimentare cu 
apă potabilă şi pentru irigare, construite 
sau modernizate, km 

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

Diminuarea nivelului de 
poluare şi riscurile pentru 
sănătatea publică (rezultat 
prea ambitios, influentat si de 
alti factori in afara celor 
abordati prin actiunea 
propusa) 
Revizuire: Infrastructura de 
gestionare a deseurilor 

Numărul şi capacitatea proiectelor 
iniţiate (2 indicatori separati) 
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imbunatatita 

OS 3.2.Creşterea ocuparii forţei 
de muncă  n domeniul 
nona ricol şi sporirea 
veniturilor  n mediul rural 
(obiectivul este cresterea 
ocuparii, prin crearea de noi 
oporturnitati de ocupare a fortei 
de munca) 

2. Declinul ratei 
ocuparii fortei de 
munca in agricultura 
reformulare ca 
nevoie: Cresterea 
oportunitatilor de 
ocupare a fortei de 
munca in mediul rural 

1. Facilitarea creării şi dezvoltării serviciilor de 
agroturism în regiunile rurale 
Sprijin pentru dezvoltarea agroturismului (ex. 
spatii de cazare) 

Creşterea numărului de turişti 
naţionali şi internaţionali în 
domeniul agroturismului 
(destul de ambitios, ar putea 
avea in vedere 'Servicii si 
facilitati dezvoltate in 
domeniul agroturismului') 

1. Numărul afacerilor create sau 
dezvoltate 
2. Numărul locurilor de muncă nou 
create 

2. Stimularea producţiilor tradiţionale, 
meşteşugăreşti, de formare  profesională  
Recomandare: separare pe cele doua tipuri de 
activitati: sprijin pentru dezvoltarea serviciilor, 
formare profesionala 

Cota activităţilor 
meşteşugăreşti, de formare 
profesională, procente 
Reformulare: Cresterea 
productiei traditionale si 
mestesugaresti 

Numărul  activităţilor meşteşugăreşti 
dezvoltate 
Valoare productie/ creștere % 
Nr. evenimente de formare 
Nr. persoane formate 

3. Facilitarea accesului la informaţii privind 
oportunităţile de dezvoltare a afacerilor (suna ca 
un obiectiv, necesita reformulare) 

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

1. Numărul consultaţiilor acordate / Nr 
evenimente organizate (defalcat pe 
regiuni, tip de reuniuni etc.) 
2. Numărul  persoanelor participante la 
evenimente de informare 

Facilitarea dezvoltării întreprinderilor din sectorul 
rural (domeniul agricol si non-agricol, Sprijin 
pentru diversificarea activitatilor si reducerea 
dependentei de agricultura?) 

Creşterea numărului 
beneficiarilor de programe de 
suport implementate de 
Organizaţia pentru Dezvoltarea 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
Sugestie modificare: Cresterea 
numarului de intreprinderi 
active in mediul rural / care 
deservesc populatia rurala 

1. Numărul  întreprinderilor create  
2. Numărul beneficiarilor programelor 
de stat de susţinere a întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

OS.3.3. Stimularea implicarii 
comunitatii locale in 
dezvoltarea rurala 

3. Declinul ratei 
ocuparii fortei de 
munca in agricultura 

1. Organizarea concursurilor şi diseminarea 
bunelor practici 

Iniţiative noi dezvoltate în 
regiuni 

Numărul concursurilor organizate 

2. 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) 

Creșterea oportunităților de 
angajare în mediul rural (nu 
reprezinta un rezultat direct al 
acestei activitati) 
Putem vorbi de o implicare 
crescuta / nr crescut de GAL-
uri/ nr de strategii dezvoltate/ 
nr de parteneriate create (în 
cazul in care se are in vedere 
un astel de sprijin) 

1. Numărul grupurilor-ţintă  create 
(indicatorul se refera la nr.de  GAL 
create?) 
2. Numărul  programelor de dezvoltare 
de nivel local 
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Anexa 5 Logia Intervenției restructurată  

OG 1 
Obiectiv general Obiective specifice  Probleme Nevoi de 

dezvoltare 
Actiuni Rezultate asteptate Indicator de progres 

OG1. Cresterea 
competitivitatii 
sectorului 
agroalimentar, 
prin 
restructurarea si 
modernizarea 
pietei 

OS 1.1. 
Modernizarea 
lanţului a ro-
alimentar  n 
vederea creșterii 
compe  vității și 
 n scopul 
conformării la 
cerinţele UE 
privind si uranţa 
alimentelor şi 
cerinţele de 
calitate 

1. Nivel scazut 
al investitiilor in 
agricultura 

1. Cresterea 
investitiilor in 
domeniul agricol 

1. Acordarea de facilitati fiscale pentru 
atragerea de investitii 
2. Actiuni de promovare 
3. Stabilirea de parteneriate  

Nr crescut de investitii nou atrase 
in agricultura 

Nr investitii noi 
Nr parteneriate 
Nr evenimente /acțiuni de promovare 

1. Poziția 
dominantă a 
culturilor cu 
valoare redusă 
în producția 
agricolă în 
detrimentul 
culturilor cu 
valoare înaltă 

2. Cresterea 
valorii adaugate a 
productiei 
agricole 

1. Elaborarea şi inițierea implementării 
strategiilor/programelor de dezvoltare 
pentru ramurile strategice ale sectorului 
agroalimentar, inclusiv în domeniile: 
zootehnic vegetal, vinicol si viticol si 
acvaculturii 

Cadru legal imbunatatit pentru 
dezvoltarea sectorului agro 
alimentar 

Strategii/ programe de dezvoltare elaborate 
şi iniţierea implementării 

2. Actiuni specifice care pot conduce la 
cresterea valorii adaugate in domeniile 
vegetal, vinicol, viticol si in acvacultura 

    

3. Sprijinirea înfiinţarii de plantaţii 
viticole moderne, cu productivitate înaltă 
Sprijinul poate fi extins si catre alte sub-
sectoare, nu doar viticultura: In cazul in 
care se includ astfel de activitati, vor fi 
asjustate corespunzator rezultatele 
asteptate si indicatorii. 

Creșterea suprafeţelor viticole 
renovate cu soiuri noi de înaltă 
calitate 

Suprafaţa plantaţiilor viticole noi înfiinţate, 
hectare a (țintă: 24,5 mii ha)  

4. Crearea şi/sau modernizarea 
infrastructurii postrecoltare în regiunile 
rurale, în scopul digitalizării si ingineriei 
proceselor operationale 

Digitalizarea și ingineria proceselor 
operaționale asigurate 

Sisteme informaţionale elaborate şi 
funcţionale 

3. Producție 
animalieră 
fragmentată și 
ineficientă 

Eficientizarea 
productiei 
animaliere si 
reducerea 
fragmentarii in 
acest sector 

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

1. Creşterea volumului producţiei 
din carne şi lapte 
2. Creşterea capacităţilor de export 
a producţiei din carne şi lapte 

1. Numărul  fermelor zootehnice 
modernizate 
2. Volumul producție de carne/ lapte 
3. Capacitatea de export a producției (carne/ 
lapte 

2. Asigurarea fondului genetic cu 
material biologic cu randament înalt de 
productivitate 

Cresterea gradului de dotare cu 
resurse genetice nationale 

Numărul animalelor de rasă pură 
achiziţionate 
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4. Nivel scăzut 
de procesare al 
produselor 
alimentare 

4. Cresterea 
gradului de 
procesare a 
produselor 
alimentare 

1. Sprijin pentru mecanizarea complexă şi 
retehnologizarea proceselor tehnologice 
de producere şi procesare a strugurilor 

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

1. Numărul unităţilor  de utilaj şi tehnică 
nouă 
2. Nr unitati de procesare sprijinite 

2. Alte actiuni pentru cresterea valorii 
produselor alimentare, nu doar in ceea 
ce priveste producerea si procesarea 
strugurilor. 

    

5. Lipsa de 
coordonare pe 
orizontală și pe 
ver cală a 
lanțurilor de 
aprovizionare, 
structura slab 
dezvoltată a 
organizațiilor de 
producători  

5. Crearea si 
consolidarea pe 
orizontala si pe 
verticala a 
lanturilor de 
aprovizionare 

1. Elaborarea si adoptarea Ordinului 
Ministrului agriculturii si industriei 
alimentare  privind procedurile de 
recunoaştere a grupurilor de producători 
aprobat  

Cadrul legal privind crearea si 
functionarea grupurilor de 
producatori aprobat 

Ordinul ministrului agriculturii şi industriei 
alimentare  privind procedurile de 
recunoaştere a grupurilor de producători 
aprobat 

2. Sprijin pentru crearea, recunoaşterea 
şi funcţionarea grupurilor de producători 
agricoli (acțiunea va trebuie definita mai 
specific - ex. elaborarea legislatiei, sprijin 
pentru infiintarea/ funcționarea 
grupurilor de producatori/ sprijinirea 
participarii la evenimente de networking 
etc) 

Cresterea producţiei realizate de 
către producătorii asociaţi 

1. Nr grupuri de producători înregistrate cu 
suportul MAC-P (tinta: 60) 
2. Numărul producătorilor asociaţi sau 
cooperaţi în diverse forme 

3. Crearea, în baza parteneriatului public-
privat, a Centrului Agroalimentar 
Chişinău                                                                                                  

1. Creşterea accesului direct al 
fermierilor pe piaţa internă şi 
externă 
2. Creşterea volumului comerţului 
intern şi extern 

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

4. 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 

Creşterea accesului direct al 
producătorilor agricoli către 
consumatori 

Numărul centrelor agroalimentare regionale 
create 
Numărul utilizatorilor centrelor 
agroalimentare regionale, persoane fizice sau 
juridice 

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

Creşterea ratei producătorilor 
agricoli care au beneficiat de 
servicii de extensiune rurală,  
procente 
(nivel la inceputul implementarii 
strategiei: 0) 

Numărul beneficiarilor  de servicii de 
extensiune rurală printre  producătorii 
agricoli activi 
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6. Dificultati 
privind 
respectarea 
normelor de 
siguranta si 
calitate a 
produselor 
agro-alimentare 

6. Imbunatatirea 
legislatiei si 
consolidarea 
capacitatii in 
domeniul calitatii 
si sigurantei 
alimentare 

1. Definitivarea şi aprobarea listelor 
privind Acquis Communautaire al UE în 
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale 
şi a măsurilor sanitare și fitosanitare 
(SPS) ce urmează a fi transpus în 
legislaţia naţională 

Priorităţile privind armonizarea 
legislaţiei naţionale la cea 
comunitară, definite 

Liste conforme anexelor la Acordul de 
Asociere şi Acordul de Liber Schimb 
Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA)  dintre 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană,  
aprobate 

2. Elaborarea şi promovarea actelor 
normative şi legislative în domeniul 
agriculturii şi dezvoltării rurale şi a 
măsurilor sanitare și fitosanitare (SPS), în 
conformitate cu anexele la Acordul de 
Asociere şi la Acordul de Liber Schimb 
Aprofundat şi Cuprinzător, încheiate 
între Republica Moldova şi UE 

Standardele şi cerinţele  în 
domeniul marketingului, siguranţei 
alimentare şi controlului calităţii, 
adaptate la rigorile UE şi 
internaţionale 

Numărul actelor normative şi legislative 
aprobate şi promovate, conforme Acordului 
de Asociere şi Acordului de Liber Schimb 
Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA)  dintre 
Republica Moldova şi UE,  aprobate 

3.1. Elaborarea si aprobarea legislatiei 
privind sistemul de calitate şi control al 
Uniunii Europene pe piaţa fructelor şi 
legumelor. 
3.2 Sprijin pentru dezvoltarea capacitatii 
ANSA de efectuare a controalelor oficiale 
specifice 
3.3. Diseminarea informațiilor pirvind 
sistemul UE de calitate si control pe piata 
fructelor si legumelor 

1. Capacităţile Agenţiei Naţionale 
pentru Siguranţa Alimentelor de 
efectuare a controalelor oficiale 
specifice sînt dezvoltate 
2. Informaţia privind sistemul UE de 
calitate şi control pe piaţa fructelor 
şi legumelor diseminată în sectorul 
privat 

1. Lege elaborată şi aprobată 
2. Numărul inspectorilor instruiţi 
3. Nr evenimente diseminare organizate 

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

Îmbunătățirea cadrului normativ 
privind sistemul de alerta rapida 
pentru produsele alimentare 

1. Sistemul naţional RASFF creat, 
implementat şi încorporat în sistemul UE  

5. Elaborarea si promovarea programului 
national integrat de protectie a plantelor 

Pericol redus de contaminare a 
produselor agricole cu organisme 
dăunătoare  

Program elaborat şi promovat  

6. 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 
Actiunile vor trebui sa fie definite astfel 
incat sa contribuie la atingerea 
rezultatelor prevăzute (ex. elaborarea și 
implementarea legii; actiuni pentru 
consolidarea capacității ANSA; 
diseminarea informatiilor privind 
sistemul UE EUROP) 

1. Capacităţile Agenţiei Naţionale 
pentru Siguranţa Alimentelor de 
efectuare a controalelor oficiale, 
dezvoltate 
2. Informaţia privind sistemul UE 
EUROP diseminată în sectorul 
privat 

Lege elaborată şi aprobată 
Numărul  inspectorilor instruiţi 
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7. Implementarea principiului e-
Agricultură prin dezvoltarea şi 
implementarea sistemelor 
informaţionale automatizate din sectorul 
animal/ vegetal/ alimentar/ resurse si 
infrastructura agricola/ management 
intern 

Siguranţa și eficiența lanţului 
alimentar şi furajer îmbunătăţite 

1. Sisteme informaţionale elaborate şi 
funcţionale pentru:  
- sectorul animal 
- sectorul vegetal 
- sectorul alimentar 
- resurse si infrastructura agricola 
- management intern 

8.1. Elaborarea sistemului de calitate 
privind protecţia juridică şi u lizarea 
indicaţiilor geogra ce protejate, 
denumirilor de origine protejate şi 
specialităţilor tradiţionale garantate în 
domeniul agroindustrial  
8.2. Sprijin pentru implementarea 
sistemului de calitate 

Cadru legal creat și funcțional 
privind protectia juridica si 
utilizarea indicatiilor geografice și 
denumirilor de origine protejate si 
specialitatilor traditionale 
garantate in domeniul 
agroindustrial 

1. Sistemul de calitate funcţional  (doar daca 
este sustinuta si implementarea sistemului) 
2. Numarul produselor noi inregistrate in 
registrul national si al UE  (doar daca este 
sustinuta si implementarea sistemului) 
Daca nu este sustinuta functionarea 
sistemului, 'nr acte normative elaborate'. 

9. Elaborarea şi implementarea Planului 
de acţiuni ce va asigura restructurarea şi 
modernizarea sistemului de laboratoare 
din domeniul lanţului alimentar şi a 
hranei pentru animale (în domeniul 
sănătăţii animalelor, fitosanitar, 
controlului calităţii produselor 
alimentare, monitorizării reziduurilor de 
pesticide şi conţinutului de nitraţi şi 
identificarea organismelor modificate 
genetic (OMG), alte domenii), inclusiv: 
    -  sprijin pentru lucrarile de 
reconstructie a Laboratorului siguranţă 
alimentară Bălti şi reabilitarea 
Laboratorului de siguranţă alimentară al 
Centrului Republican de Diagnostic 
Veterinar  (Cahul) 
   -  sprijin pentru acredtiarea 
Laboratorului naţional de referinţă al 
Centrului Republican de Diagnostic 
Veterinar 
   -  sprijin pentru dotarea, funcționarea si 
acreditarea Laboratorului privind 
controlul conţinutului de nitraţi în 
produsele alimentare de origine vegetală 
    - sprijin pentru dotarea/ functionarea 
punctelor de inspectie la frontiera 
(Leuseni, Criva, Tudora, Giurgiulesti) 

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

1. Plan de acţiuni elaborat 
2. Reţeaua de laboratoare restructurată, 
funcţională şi acreditată 
3. Puncte de inspectie la frontiera 
functionale 
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10. Efectuarea studiului de 
prefezabilitate privind înfiinţarea 
laboratoarelor în domeniul biosecurităţii 
(de vazut in ce masura nu se suprapune 
cu activitatea anterioara) 

Necesitățile privind îmbunătăţirea 
capacităților în domeniul 
tehnologiilor de biosecuritate, 
identificate 

Studiu de prefezabilitate efectuat 

11. Consolidarea capacitatilor APIA 
privind administrarea masurilor de 
sustinere in domeniul agricol si al 
dezvoltarii rurale, in conformitate cu 
rigorile UE 

Capacitate îmbunătățită a APIA de 
administrare a măsurilor de 
susținere în domeniul agricol și al 
dezvoltării rurale, în conformitate 
cu rigorile UE 

1. Nr. evenimente instruire 
2. Nr persoane instruite / certificate 

12. Instruirea producătorilor agricoli în 
domeniul implementării sistemelor de 
management al calităţii şi siguranţei 
alimentelor (HACCP, GAP şi ISO) 
Se pot avea in vedere actiuni de sprijinire 
a fermelor si unitatilor de procesare, in 
vederea implementarii sistemelor de 
management al calitatii si sigurantei 
alimentelor. 

Abilitati imbunatatite ale 
producatorilor agricoli in domeniul 
sistemelor de management al 
calitatii 

 'Nr participanti la cursuri', 'Nr participanti 
certificati' 

OS 1.2. Facilitarea 
accesului la 
finanțare, precum 
și a accesului pe 
pietele externe 
pentru fermieri si 
producatorii din 
sectorul agricol 

1. Dependenta 
de preturile 
inputurilor 
(fer lizanți, 
combustibili, 
tehnologie, 
material 
semincer etc.), 
care face ca 
agricultura să 
 e supusă 
vola lității 
prețurilor 
internaționale și 
instabilității 
prețurilor de 
ieșire. 

1. Reducerea 
dependentei de 
preturile 
inputurilor 
(fer lizanți, 
combustibili, 
tehnologie, 
material semincer 
etc.) 

1. Sprijinirea producatorilor în vederea 
productiei de seminte de calitate 

Cresterea productiei de seminte de 
calitate la nivel national 

Numărul de producători de seminţe de 
calitate 
Suprafaţa cultivată cu seminţe de calitate, 
hectare 

2. Actiuni pentru facilitarea accesului pe 
piețele de capital și a accesului la 
instrumente complexe de reducere a 
riscurilor 

    

2. Finantarea 
inadecvata a 
sectorului 
agricol 

2. Asigurarea unei 
finantari adecvate 
a sectorului 
agricol 

1. Elaborarea şi promovarea cadrului 
normativ-legal privind instituirea 
Fondului de garantare a creditelor 
agricole 

 Cota beneficiarilor Fondului de 
garantare a creditelor agricole 
creat, procente 

 
1. Fond  de garantare a creditelor agricole 
instituit şi funcţional 
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2. Stimularea creditării producătorilor 
agricoli, inclusiv a gospodăriilor casnice,  
de către băncile comerciale şi instituţiile 
financiare nebancare 

Îmbunătățirea accesului la credite 
pentru producătorii agricoli, 
inclusiv pentru gospodăriile casnice 

1. Numărul beneficiarilor de credite 
2. Valoarea surselor financiare accesate de 
către producătorii agricoli, lei 

3. Acces dificil 
al 
producatorilor 
agricoli pe 
pietele externe 

3. Necesitatea 
promovarii unei 
politici de export 
care sa faciliteze 
echilibrarea 
balantei 
comerciale 

1. Elaborarea si implementarea poli cii 
privind promovarea exporturilor 
produselor agroalimentare din Republica 
Moldova, re ectată în documentele de 
poli ci naţionale şi sectoriale 

1. Cadru legal privind promovarea 
exporturilor produselor alimentare 
elaborat 
2. Piete externe noi identificate  

1. Document de politici elaborat si 
implementat 
2. Nr. piete noi identificate 

2. Îmbunătățirea capacităţii 
producătorilor agricoli în domeniul 
marketingului produselor 
agroalimentare, în vederea creșterii 
exporturilor 

Capacitate consolidata a 
producatorilor agricoli in domeniul 
marketingului produselor 
alimentare 

1. Numărul producătorilor agricoli instruiţi  
2. Numărul producătorilor agricoli – 
par cipanţi la evenimentele promoţionale 

OS 1.3. 
Reformarea 
sistemului 
 nvățământului, 
cercetărilor 
ș inți ce şi 
serviciilor de 
extensiune rurală 
 n sectorul 
a roalimentar şi 
crearea sistemului 
de informare 
inte rat  n 
a ricultură 

1. Sistem de 
învățământ și 
de cercetare 
agricolă 
neadaptate 
realităților 
curente  

1. Necesitarea 
reformării 
sistemului de 
învățământ și 
cercetare agricolă 

1. Elaborarea şi promovarea Strategiei de 
ameliorare a sistemului de cercetare-
dezvoltare agroalimentară a Republicii 
Moldova pînă în anul 2020 

Cadru legal îmbunătățit cu privire la 
ameliorarea sistemului de C-D 
agroalimentar 

Strategie elaborată şi promovată 

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

Modernizarea a cel puţin 70% din 
organizaţiile din domeniul 
cercetare-dezvoltare în agricultură 

1. Numărul instituţiilor asigurate cu 
echipament tehnologic modern 
2. Valoarea mijloacelor financiare utilizate 
pentru dotarea instituţiilor de cercetare-
dezvoltare, lei 

3. Dezvoltarea cooperării internaţionale 
între instituţiile cercetare-dezvoltare din 
agricultură şi partenerii internaţionali, în 
scopul schimbului de know-how 
Pentru atingerea rezultatelor propuse, 
este necesara o actiune care sa aiba in 
vedere acordarea de sprijin pentru 
transpunerea tehnologiilor de know-how 

Cresterea nivelului tehnologic al 
institutiilor de C-D din agricultura, 
ca urmare a cooperarii 
internationale 

1. Numărul organizaţiilor dotate cu 
echipament modern  
2. Valoarea tehnicii şi echipamentului 
asigurat instituţiilor, lei  
Indicatorii pot fi mentinuti daca se introduce 
actiunea privind sprijinul pentru 
achizitionarea tehnologiilor. Altfel, putem 
vorbi doar de 'nr. de parteneriate create'. 
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4. Crearea centrelor de excelenţă în baza 
organizaţiilor din domeniul cercetare-
dezvoltare şi a instituţiilor de învăţămînt 
în agricultură, restructurate 
(nu este foarte clar sprijinul acordat - se 
are in vedere dotarea cu tehnologie, 
instruire, pregatire profesionala, 
sustinerea activitatilor de cercetare?) 

1. Capacităţi de educaţie, instruire, 
cercetare şi pregătire profesională 
bazată pe competenţe, 
îmbunătăţite 
2. Tehnologii moderne şi cele mai 
bune practici diseminate 

1. Nr centre de excelenţă create (min 2) 
2. Numărul beneficiarilor de centre de 
excelenţă  

5. Elaborarea planului de restructurare a 
instituţiilor de învăţămînt mediu de 
specialitate din domeniul agricol 

Cadru de reglementare creat 
pentru orientarea instituţiilor de 
învăţămînt mediu de specialitate 
către cerinţele pieţei 

Nr planuri SAU nr. institutii sprijnite (in cazul 
in care se are in vedere acordarea de sprijin 
pentru restructurare) 

6. Modernizarea bazei material-didactice 
pentru învăţămîntul superior şi mediu de 
specialitate şi superior 

Modernizarea a cel putin 50% 
dintre instituțiile de invatamant 

Numărul instituţiilor de învăţămînt mediu şi 
superior beneficiare de suport 
si % din total 

 

OG 2 
Obiectiv general Obiective 

specifice 
 Probleme Nevoi de 

dezvoltare 
Actiuni Rezultate asteptate Indicator de progres 

OG 2. Asigurarea 
gestionarii 
durabile a 
resurselor in 
agricultura 

OS 2.1. Sprijinirea 
prac cilor de 
 es onare a 
terenurilor 
a ricole şi a apei 

1. 
Produc vitatea 
scăzută a 
terenurilor, 
structură duală 
și fragmentată a 
exploatațiilor 
agricole  

1. Reducerea 
nivelului de 
fragmentare si 
degradare a 
terenurilor 
agricole 

1. Elaborarea şi promovarea Codului 
Funciar al Republicii Moldova, inclusiv 
perfectarea bazei tehnico-metodologice 
privind implementarea activităţilor de 
consolidare a terenurilor agricole  
Având in vedere indicatorul privind 'nr 
instructiunilor elaborate si 
implementate', trebuie introdusa si o 
actiune de sprijin pentru 
implementarea Codului Funciar, nu 
doar sprijin pentru elaborarea legislatiei 

Definitivarea cadrului legal privind 
consolidarea terenurilor  

1. Codul Funciar elaborat şi aprobat 
2. Baza tehnico-metodologică elaborată, 
aprobată şi implementată  
3. Numărul instrucţiunilor elaborate şi 
implementate  

2. Implementarea proiectelor de 
consolidare a terenurilor agricole  
Actiunea necesita detaliere. Ce se are in 
vedere: sprijin pentru asocierea 
producatorilor, bonificatii pentru 
exploatatii de o anumita dimensiune? 

1. Structura agricolă a terenurilor 
îmbunătăţită, prin reducerea 
numărului parcelelor de terenuri 

1. Numărul proiectelor implementate 
2. Suprafaţa terenurilor agricole 
consolidate, hectare 
3. Cota terenurilor consolidate din totalul 
terenurilor (%) 
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2. Scaderea 
calitatii solului, 
eroziunea 

2. Îmbunatatirea 
calitatii solului, 
prevenirea 
eroziunii 

1.1. Dezvoltarea tehnologiilor de 
prelucrare minimală a solului (se are in 
vedere si sprijinirea fermierilor pentru 
implementarea acestor tehnologii sau 
ce fel de sprijin este este vizat in cadrul 
acestei actiuni?) 
1.2. Organizarea de seminarii privind 
avantajele sistemului de lucrare a 
solului de tip No-till/Mini-till 

Creşterea cu pînă la 10% anual a 
suprafeţelor cultivate cu utilizarea 
practicilor de management durabil al 
terenurilo 

1. Suprafeţe cultivate prin utilizarea 
tehnologiei No- till/Mini-till, hectare 
(indicatorul poate fi mentinut doar daca 
este inclusa si actiunea de sprijin a 
fermierilor pentru implementarea noilor 
tehnologii) 
2. Numărul seminariilor organizate 
3. Suprafaţa loturilor demonstrative, 
hectare (doar daca este sprijinita 
infiintarea de loturi demonstrative) 
4. 300 fermieri aplică tehnologii No-till şi 
practici de management durabil al 
terenurilor (vezi comentariul 1) 
5. Numărul de granturi alocate 
producătorilor agricoli care aplică practici 
de management durabil al terenurilor 
(indicatorului nu ii este asociata nici o 
actiune; trebuie introdusa daca se doreste 
mentinerea acestui indicator) 

2. Eventual, de introdus alte masuri 
anti-degradarea terenurilor, sau masuri 
corective in cazul in care acestea nu 
sunt utilizate conform scopului 
inregistrat  

    

3. Sprijin pentru reabilitarea fîşiilor 
forestiere de protecţie a cîmpurilor 
agricole 

1. Cresterea suprafetei de perdele 
forestiere reabilitate  
2. cresterea suprafetei de teren 
protejat de fîșiile anti-erozionale 
robuste 

1. 2199 ha de perdele forestiere reabilitate 
2. 50 000 ha de teren protejat de fîşiile 
anti-erozionale robuste, reabilitate cu 
suportul Proiectului Agricultura 
Competitivă (MAC-P) 
3. Zona de influenţa a fîşiilor de protecţie, 
hectare 

OS 2.2. Sprijinirea 
tehnologiilor de 
productie 
prietenoase 

1. Insuficienta 
biodiversitate in 
mediul rural  

1. Cresterea 
biodiversitatii in 
mediul rural 

1. Sprijin pentru dezvoltarea şi 
promovarea sistemului de agricultură 
ecologică (de specificat exact ce actiuni 
va include) 

Creşterea cu 60% a suprafeţelor 
terenurilor destinate agriculturii 
organice, procente 

1. Numărul agenţilor economici şi fermieri 
încadraţi în agricultura ecologică 
2. Suprafaţa destinată agriculturii 
organice, hectare  
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mediului, a 
produselor 
ecologice, inclusiv 
a biodiversitatii 

2. Alte actiuni posibile: protejarea 
speciilor; conservarea si refacerea 
biodiversitatii in anumite zone; 
reducerea efectelor produse de speciile 
invazive asupra biodiversitatii; 
imbunatatirea bazei de cunostinte si 
sustinerea unor activitati de promovare 
a importantei biodiversitatii 

    

2. Nivel scazut 
al eficientei 
energetice si al 
utilizarii 
resurselor 
regenerabile de 
energie 

2. Îmbunătăţirea 
eficienței 
energetice şi 
creşterea utilizării 
resurselor 
regenerabile de 
energie 

1. Sustinerea culturilor energetice  Imbuntatirea eficientei energetice si 
cresterea utilizarii RES, prin creşterea 
cu  suprafeţelor cu culturi energetice  

1. Numărul proiectelor implementate 
2. Suprafaţa culturilor energetice, hectare 

2. Se poate avea in vedere introducerea 
altor actiuni specifice pentru 
promovarea si sustinerea utilizarii RES 

    

OS 2.3. Sprijinirea 
adaptarii si 
atenuarii 
efectelor 
schimbarilor 
climatice asupra 
productiei 
agricole 

1. Dependenta 
agriculturii de 
conditiile 
climatice si 
riscuri naturale 

1. Reducerea 
dependentei 
agriculturii de 
conditiile 
climatice 
nefavorabile si 
riscurile naturale 

1. Identificarea şi înregistrarea în 
Catalogul soiurilor de plante al 
Republicii Moldova a soiurilor noi de 
seminţe, înalt productive şi  rezistente 
la condiţiile nefavorabile ale mediului, şi 
transferul acestor tehnologii 
producătorilor locali de seminţe 

Creterea utilizarii cotelor noi de 
seminte rezistente la seceta 

Numărul soiurilor noi de seminţe 
rezistente la secetă înregistrate în 
Catalogul soiurilor de plante al Republicii 
Moldova 

2. Sprijin pentru diversificarea şi 
promovarea mecanismelor de asigurare 
a riscurilor în agricultură, inclusiv 
pentru elaborarea şi promovarea Legii 
privind acordarea despăgubirilor în caz 
de calamităţi naturale în agricultură 

Efecte reduse ale calamităţilor naturale 
asupra producţiei agricole 

Numărul actelor normative şi legislative 
elaborate şi promovate 

3. Sprijn pentru implementarea 
sistemelor de protecţie a culturilor 
agricole contra condiţiilor climatice 
nefavorabile (îngheţuri, grindină etc.) 

Extinderea sistemelor de protectie a 
culturilor agricole contra conditiilor 
climatice nefavorabile 

1. Numărul producătorilor agricoli care şi-
au asigurat riscurile în agricultură 
2. Suprafața culturilor agricole protejată, 
hectare 
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2. Stare precara 
a sistemului de 
irigare si 
suprafete mici 
de terenuri 
irigate  

2. Imbunatatirea 
sistemului de 
irigatie in vederea 
reducerii la 
efectele negative 
ale calamitatilor 
naturale 

1. Sprijin pentru extinderea suprafeţelor 
de terenuri agricole irigate (sprijin 
pentru achizitia/modernizarea, 
instalarea echipamentelor de irigare) 

1. Extinderea suprafetei irigate 
2. Reducerea expunerii la efectele 
negative ale calamităților naturale 

1. Suprafaţa terenurilor irigate, hectare 
2. Sisteme centralizate de irigare 
revitalizate (tinta: 11)  

 

OG 3 
Obiectiv general Obiective specifice  Probleme Nevoi de 

dezvoltare 
Actiuni Rezultate asteptate Indicator de progres 

OG 3. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai  n 
mediul rural 

OS 3.1. Cresterea 
investitiilor in 
infrastructura 
fizica si de servicii 
in mediul rural, 
inclusiv in scopul 
dezvoltarii 
activitatilor 
economice 

1. 
Infrastructura 
fizica si de 
servicii 
precara in 
mediul rural 

1. Cresterea 
investitiilor in 
infrastructura 
fizica si de 
servicii din 
mediul rural 

1. Sprijin pentru dezvoltarea 
infrastructurii publice rurale cu caracter 
economic, inclusiv modernizarea şi/sau 
construcţia segmentelor de drum şi 
poduri care sporesc accesul 
producătorilor agricoli/agenţilor 
economici la zonele de producere, 
procesare şi comercializare a 
produselor agricole) 

Creşterea accesului la infrastructura 
publică rurală 

1. Volumul surselor financiare investite în 
infrastructura fizică, lei 
2. Lungimea segmentelor de drum şi poduri 
construite sau modernizate, km 

2. Introducerea altor actiuni, precum: 
sprijin pentru investitii in infrastructura 
sociala, investitii in infrastructura de 
educatie etc. Astfel de actiuni ar avea 
un impact pozitiv si asupra OS 3.2 
privind cresterea ocuparii in mediul 
rural 

    

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

Modernizarea si extinderea retelelor 
de alimentare cu apa potabila 

Lungimea reţelelor de alimentare cu apă 
potabilă şi pentru irigare, construite sau 
modernizate, km 

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

Infrastructura de gestionare a 
deseurilor imbunatatita 

1. Numărul proiectelor iniţiate  
2. Capacitatea proiectelor initiate 
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agroalimentare 

OS 3.2.Creşterea 
ocuparii forţei de 
muncă  n 
domeniul 
nona ricol şi 
sporirea 
veniturilor  n 
mediul rural 

1. Declinul 
ratei ocuparii 
fortei de 
munca in 
agricultura 

1. Cresterea 
oportunitatilor 
de ocupare a 
fortei de munca 
in mediul rural 

1. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea 
serviciilor de agroturism în regiunile 
rurale (inclusiv: Sprijin pentru 
dezvoltarea infrastructurii de cazare in 
agroturism; Formare profesionala) 

Servicii si facilitati dezvoltate in 
domeniul agroturismului' 

1. Numărul afacerilor create sau dezvoltate 
2. Numărul locurilor de muncă nou create 
3. Nr. evenimente de formare 
4. Nr. persoane formate 

2. Stimularea producţiilor tradiţionale, 
meşteşugăreşti, de formare  
profesională (sprijin pentru dezvoltarea 
serviciilor, formare profesionala) 

 Cresterea productiei traditionale si 
mestesugaresti 

1. Numărul  activităţilor meşteşugăreşti 
dezvoltate 
2. Valoare productie/ creștere procentuala 
3. Nr. evenimente de formare 
4. Nr. persoane formate 

3. Activitati care vizeaza facilitarea 
accesului la informaţii privind 
oportunităţile de dezvoltare a afacerilor 
(evenimente, sesiuni de informare, 
creare website, etc.) 

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

1. Numărul consultaţiilor acordate / Nr 
evenimente organizate (defalcat pe regiuni, 
tip de reuniuni etc.) 
2. Numărul  persoanelor participante la 
evenimente de informare 

4. Facilitarea dezvoltării întreprinderilor 
din sectorul rural (domeniul agricol si 
non-agricol, Sprijin pentru diversificarea 
activitatilor si reducerea dependentei 
de agricultura?) 

Cresterea numarului de intreprinderi 
active in mediul rural / care deservesc 
populatia rurala 

1. Numărul  întreprinderilor create  
2. Numărul beneficiarilor programelor de stat 
de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii 

OS.3.3. Stimularea 
implicarii 
comunitatii locale 
in dezvoltarea 
rurala 

1. Implicare 
redusa a 
comunitatii 
locale in 
promovarea 
dezvoltarii in 
mediul rural 

1. Cresterea 
implicarii 
comunitatii 
locale in vederea 
promovarii unei 
dezvoltari socio-
economice 
echilibrate la 
nivel local 

1.1. 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) 
1.2. Se poate avea in vedere si 
acordarea de sprijin pentru dezvoltarea 
strategiilor/ programelor 

Implicare crescuta a comunitatii 
locale, pe baza crearii si functionarii 
grupurilor de actiune locala 

1. Numărul GAL create 
2. Numărul  programelor de dezvoltare de 
nivel local 

2. Organizarea concursurilor şi 
diseminarea bunelor practici 

Iniţiative noi dezvoltate în regiuni Numărul concursurilor organizate 
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Anexa 6 Matricea coerenței a obiectivelor SNDAR și țintelor ENPARD 

Acțiunea ENPARD Acțiunea PA SNARD Indicator de progres ENPARD Indicator de progras PAS SNARD 

1.1. Măsura "Servicii de 
consiliere și Instruire" 
inclusă în schemele anuale 
de subvenții AIPA pentru  
2016, 2017 

25. Instruirea producătorilor agricoli în 
domeniul implementării sistemelor de 
management al calităţii şi siguranţei 
alimentelor (HACCP, GAP şi ISO)  
 
26. Creşterea capacităţilor  producătorilor 
agricoli în domeniul valorii adăugate şi a 
marketingului produselor agroalimentare 

Cel puțin 500 de agricultori / ÎAA instruiți 
în 2016, +500 în 2017 

Numărul fermelor şi unităţilor de procesare ce 
implementează sistemele de management al 
calităţii şi siguranţei alimentelor  
 
Numărul producătorilor agricoli instruiţi 
Numărul  producătorilor agricoli – participanţi la 
evenimentele promoţionale 
 

1.2. Măsura "Investiții în 
intreprinderi agricole pentru 
a fi reorganizate și 
îmbunătățite conform 
standardelor UE" inclusă în 
schemele anuale de 
subvenții a AIPA pentru 
2016 

13. Crearea şi/sau modernizarea 
infrastructurii postrecoltare în regiunile rurale 
 
21. Mecanizarea complexă şi 
retehnologizarea proceselor tehnologice de 
producere şi procesare a strugurilor 

Min. 75 agricultori / Întreprinderi au 
primit subvenții pentru reorganizarea și 
îmbunătățirea holdingurilor conform 
standardelor UE până la finele lui 2016, + 
75 2017; 

Numărul unităţilor postrecoltare create şi/sau 
modernizate 
 
 
Numărul unităţilor  de utilaj şi tehnică nouă 
 

1.3. Măsura "Investiții în 
procesarea și marketingul 
produselor agricole" inclusă 
în schemele anuale de 
subvenții ale AIPA 

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

Min. 75 de agricultori / Întreprinderi care 
au primit subvenții pentru investiții în 
procesarea și marketingul produselor 
agricole până la finele lui 2016, +75 2017; 

Numărul producătorilor agricoli instruiţi 
 
Numărul  producătorilor agricoli – participanţi la 
evenimentele promoţionale 
 

1.4. Min. 30 membri 
constituie grupuri de 
producători create în 2016, 
2017 
 

23. Facilitarea creării, recunoaşterii şi 
funcţionării grupurilor de producători agricoli 

Min. 30 membri constituie grupuri de 
producători create în 2016, 2017 

60 grupuri de producători înregistrate cu suportul 
MAC-P 
 
Numărul producătorilor asociaţi sau cooperaţi în 
diverse forme 
 
Ordinul ministrului agriculturii şi industriei 
alimentare  privind procedurile de recunoaştere a 
grupurilor de producători aprobat 

1.5 Măsura "Pregătirea 
pentru implementarea 

41. Dezvoltarea tehnologiilor de prelucrare 
minimală a solului, inclusiv organizarea 

Min. 300 agricultori / Întreprinderi au 
primit subvenții pentru acțiuni în mediul 

Suprafeţe cultivate prin utilizarea tehnologiei No- 
till/Mini-till, hectare 
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acțiunilor privind mediul 
ambiant și mediul rural" 
inclusă în schemele anuale 
de subvenții a AIPA pentru 
2016 

seminarelor privind avantajele sistemului de 
lucrare a solului de tip No-till/Mini-till  
 
43. Dezvoltarea şi promovarea sistemului de 
agricultură ecologică 
 
44. Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi 
creşterea utilizării resurselor regenerabile de 
energie 
 
45. Reabilitarea fîşiilor forestiere de protecţie 
a cîmpurilor agricole 
 
48. Implementarea sistemelor de protecţie a 
culturilor agricole contra condiţiilor climatice 
nefavorabile (îngheţuri, grindină etc.) 
 
49. Acordarea asistenței tehnice pentru 
elaborarea și implementarea acțiunilor 
privind dezvoltarea infrastructurii publice 
rurale cu caracter economic 
 
50. Modernizarea şi/sau construcţia reţelelor 
de alimentare cu apă potabilă şi pentru 
irigare, pentru dezvoltarea activităţilor de 
antreprenoriat în domeniul  agroalimentar 
 
51. Dezvoltarea, modernizarea şi/sau crearea 
infrastructurii de gestionare a reziduurilor, în 
vederea sporirii siguranţei şi calităţii 
producţiei agroalimentare 
 
52. Facilitarea creării şi dezvoltării serviciilor 
de agroturism în regiunile rurale 
 

ambiant și mediul rural până la finele lui 
2016, +300 2017; 

 
Numărul seminarelor organizate 
 
Suprafaţa loturilor demonstrative, hectare 
300 fermieri aplică tehnologii No-till şi practici de 
management durabil al terenurilor 
 
Numărul de granturi alocate producătorilor 
agricoli care aplică practici de management durabil 
al terenurilor 
 
 
Numărul agenţilor economici şi fermieri încadraţi 
în agricultura ecologică 
 
Suprafaţa destinată agriculturii organice, hectare 
 
Numărul proiectelor implementate  
 
Suprafaţa culturilor energetice, hectare 
 
 
Zona de influenţa a fîşiilor de protecţie, hectare 
 
Numărul producătorilor agricoli care şi-au asigurat 
riscurile în agricultură 
Suprafața culturilor agricole protejată, hectare 
 
Volumul surselor financiare investite în 
infrastructura fizică, lei 
 
Lungimea segmentelor de drum şi poduri 
 
Lungimea reţelelor de alimentare cu apă potabilă 
şi pentru irigare, construite sau modernizate, km 
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Numărul şi capacitatea proiectelor initiate 
 
Numărul afacerilor create sau dezvoltate Numărul 
locurilor de muncă nou create 

1.6. Indicatorul 1.6 – 
Măsura "Îmbunătățirea și 
dezvoltarea infrastructurii 
rurale " inclusă în schemele 
anuale de subvenții a AIPA  

49. Acordarea asistenței tehnice pentru 
elaborarea și implementarea acțiunilor 
privind dezvoltarea infrastructurii publice 
rurale cu caracter economic 
 
50. Modernizarea şi/sau construcţia reţelelor 
de alimentare cu apă potabilă şi pentru 
irigare, pentru dezvoltarea activităţilor de 
antreprenoriat în domeniul  agroalimentar 
 
51. Dezvoltarea, modernizarea şi/sau crearea 
infrastructurii de gestionare a reziduurilor, în 
vederea sporirii siguranţei şi calităţii 
producţiei agroalimentare 
 
52. Facilitarea creării şi dezvoltării serviciilor 
de agroturism în regiunile rurale 

Min. 30 agricultori / Întreprinderi care au 
primit subvenții pentru îmbunătățirea și 
dezvoltarea infrastructurii rurale până la 
finele lui 2016, +30 2017; 

Volumul surselor financiare investite în 
infrastructura fizică, lei 
 
Lungimea segmentelor de drum şi poduri 
 
Lungimea reţelelor de alimentare cu apă potabilă 
şi pentru irigare, construite sau modernizate, km 
 
Numărul şi capacitatea proiectelor initiate 
 
Numărul afacerilor create sau dezvoltate 
 
Numărul locurilor de muncă nou create 

1.7. Trei reuniuni (3) 
regionale și una (1) la nivel 
central de consultări publice 
cu OSC privind noul program 
(schemele de subvenții) 
organizate în 2016, 2017 

27. Promovarea și adoptarea legii privind 
principiile de subvenționare a producătorilor 
agricoli 

Min. 100 reprezentanți ai OSC au 
participat și au fost consultați privind noul 
program la nivel central și regional în 
2016, +100 2017 

Promovarea și adoptarea legii privind principiile de 
subvenționare a producătorilor agricoli 

1.8. Publicații / materiale de 
vizibilitate privind regulile 
de aplicare la schema de 
subsidii AIPA elaborate și 
diseminate în regiuni și 
disponibile on-line pe 
website-ul AIPA în 2016, 
2017 (Comitetul creat se 

27. Promovarea și adoptarea legii privind 
principiile de subvenționare a producătorilor 
agricoli 

Materialele publicitare produse, 
diseminate și disponibile on-line pe pagina 
web AIPA în 2017 

Promovarea și adoptarea legii privind principiile de 
subvenționare a producătorilor agricoli 
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întrunește cel puțin de două 
ori în 2017) 

1.9. Crearea comitetului de 
Monitorizare a SNDAR 2014-
2020  

27. Promovarea și adoptarea legii privind 
principiile de subvenționare a producătorilor 
agricoli 

Cel puțin două întruniri a Comitetului de 
Monitorizare a SNDAR 2014-2020 

Promovarea și adoptarea legii privind principiile de 
subvenționare a producătorilor agricoli 

2.1. Bunele practici agricole 
pentru produsele de 
protecție a plantelor 
conform Codului 
Alimentarius și standardele 
UE elaborate și diseminate 
de Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentară 
(ANSA) în 2015; 

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

Elaborate și diseminate Numărul fermelor şi unităţilor de procesare ce 
implementează sistemele de management al 
calităţii şi siguranţei alimentelor (HACCP, GAP şi 
ISO) 

2.2 Bunele Practici Agricole, 
Analiza Pericolelor și 
Punctelor Critice de Control 
(HACCP), GlobalGap, Bunele 
Practici de Producție (GMP), 
standardele și certificarea 
ISO incluse ca factor 
determinant de 
subvenționare în cadrul 
schemelor de subvenții AIPA  

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

 
Cel puțin 100 producători agricoli 
adiționali instruiți în standardele de 
calitate  în 2015 
 
Cel puțin 10 producători agricoli obțin 
certificate în standarde de calitate sus-
menționate în 2017 
 
 

Numărul fermelor şi unităţilor de procesare ce 
implementează sistemele de management al 
calităţii şi siguranţei alimentelor (HACCP, GAP şi 
ISO) 

2.3. Cel puțin 100 
producători agricoli 
adiționali instruiți în 
standardele de calitate  în 
2016 
 

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

Cel puțin 100 producători agricoli 
adiționali instruiți în standardele de 
calitate  
 

Numărul fermelor şi unităţilor de procesare ce 
implementează sistemele de management al 
calităţii şi siguranţei alimentelor (HACCP, GAP şi 
ISO) 

2.4 Cel puțin 10 producători 
agricoli obțin certificate în 
standarde de calitate sus-
menționate în 2017 în 2015 
 

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

Cel puțin 5 producători agricoli obțin 
certificate în standarde de calitate sus-
menționate în 2015; 

Numărul fermelor şi unităţilor de procesare ce 
implementează sistemele de management al 
calităţii şi siguranţei alimentelor (HACCP, GAP şi 
ISO) 
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2.5 Cel puțin 8 producători 
agricoli obțin certificate în 
standarde de calitate sus-
menționate în 2016 .  

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

Cel puțin 10 producători agricoli obțin 
certificate în standarde de calitate sus-
menționate în 2016; 

Numărul fermelor şi unităţilor de procesare ce 
implementează sistemele de management al 
calităţii şi siguranţei alimentelor (HACCP, GAP şi 
ISO) 

3.1. Grupurile de 
producători (definite în 
Legea Republicii Moldova cu 
privire la: “Grupurile de 
Producători Agricoli și 
Asociațiile acestora” 
promulgată în 2014) create 
legal în 2015 

23. Facilitarea creării, recunoaşterii şi 
funcţionării grupurilor de producători agricoli 

Cel puțin 4 grupuri de producători 
(definite în Legea Republicii Moldova cu 
privire la: “Grupurile de producători 
agricoli și asociațiile acestora” promulgată 
în 2014) create legal în 2015, + 4 în 2017; 

60 grupuri de producători înregistrate cu suportul 
MAC-P 
 
Numărul producătorilor asociaţi sau cooperaţi în 
diverse forme 
 
Ordinul ministrului agriculturii şi industriei 
alimentare  privind procedurile de recunoaştere a 
grupurilor de producători aprobat 

3.2. Grupurile de 
producători (definite în 
Legea Republicii Moldova cu 
privire la: “Grupurile de 
Producători Agricoli și 
Asociațiile acestora” 
promulgată în 2014) create 
legal în 2016 

23. Facilitarea creării, recunoaşterii şi 
funcţionării grupurilor de producători agricoli 

Cel puțin 4 grupuri de producători 
(definite în Legea Republicii Moldova cu 
privire la: “Grupurile de producători 
agricoli și asociațiile acestora” promulgată 
în 2014) create legal în 2016, operaționale 
în 2017; 

60 grupuri de producători înregistrate cu suportul 
MAC-P 
 
Numărul producătorilor asociaţi sau cooperaţi în 
diverse forme 
 
Ordinul ministrului agriculturii şi industriei 
alimentare  privind procedurile de recunoaştere a 
grupurilor de producători aprobat 

3.3 Întreprinderi 
agroalimentare care fac 
comerț activ cu UE în 2017 

23. Facilitarea creării, recunoaşterii şi 
funcţionării grupurilor de producători agricoli                                                                                           

Minimum 5 întreprinderi agroalimentare 
care fac comerț activ cu UE 2016, 2017  

60 grupuri de producători înregistrate cu suportul 
MAC-P 
 
Numărul producătorilor asociaţi sau cooperaţi în 
diverse forme 
 
Ordinul ministrului agriculturii şi industriei 
alimentare  privind procedurile de recunoaştere a 
grupurilor de producători aprobat 

4.1. Elaborarea și aprobarea 
noilor curricule 
antreprenoriale agricole 
pentru colegiile agricole 

Acțiune relevantă în contextul obiectivului 
specific 1.3 din planul de acțiuni al strategiei 
dar fără o acțiune corespondentă.  
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post-secundare 
subordonate MAIA 2015; 
 

4.2. Minimum 500 studenți 
din cadrul colegiilor 
subordonate MARDM 
instruiți  privind noile 
programe de studii în 
antreprenoriatul agricol 
aprobate de MARDM (ex-
MAIA) în 2015 

Acțiune relevantă în contextul obiectivului 
specific 1.3 din planul de acțiuni al strategiei 
dar fără o acțiune corespondentă. 

Minimum 500 elevi, din cadrul colegiilor 
agricole subordonate MARDM, instruiți în  
2016, + 2017 în baza noilor programe de 
studii în antreprenoriatul agricol aprobate 
de MARDM în 2015 
 

 

5.1. Extinderea suprafeţelor 
de irigare în exploatațiile 
agricole  

40. Extinderea suprafeţelor de terenuri 
agricole irigate 

Suprafeţele de irigare în exploatațiile 
agricole extinse cu un minim de 2500 de 
hectare adiționale la sfârșitul anului 2015, 
+ 4 000 hectare în 2017; 

Suprafaţa terenurilor irigate, hectare 

5.2. Creșterea numărului de 
agricultori care utilizează 
sisteme de irigare în 
exploatațiile agricole 

40. Extinderea suprafeţelor de terenuri 
agricole irigate 

Creșterea numărului de agricultori care 
utilizează sisteme de irigare în 
exploatațiile agricole în 2015, +400  în 
2017 

Suprafaţa terenurilor irigate, hectare 

5.3 Creșterea numărului de 
agricultori care utilizează 
sisteme de irigare în 
exploatațiile agricole în 
2016 

40. Extinderea suprafeţelor de terenuri 
agricole irigate 

Suprafeţele de irigare în exploatațiile 
agricole extinse cu un minim de 3000 de 
hectare adiționale la sfârșitul anului 2016 

Suprafaţa terenurilor irigate, hectare 

5.4. Creșterea numărului de 
agricultori care utilizează 
sisteme de irigare în 
exploatațiile agricole în 
2016 

40. Extinderea suprafeţelor de terenuri 
agricole irigate 

Min. 300 agricultori adiționali care 
utilizează sisteme de irigare în 
exploatațiile agricole până la sfârșitul 
anului 2016 

Suprafaţa terenurilor irigate, hectare 

6.1. Extinderea suprafeţelor 
cu aplicarea tehnologiei 
“no-till” în 2015 

41. Dezvoltarea tehnologiilor de prelucrare 
minimală a solului, inclusiv organizarea 
seminarelor privind avantajele sistemului de 
lucrare a solului de tip No-till/Mini-till 

Creşterea suprafeţelor cu aplicarea 
tehnologiilor “no-till” cu 4000 hectare 
adiționale până la sfârșitul anului 2015 

Suprafeţe cultivate prin utilizarea tehnologiei No- 
till/Mini-till, hectare 
 
Numărul seminarelor organizate 
 
Suprafaţa loturilor demonstrative, hectare 
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300 fermieri aplică tehnologii No-till şi practici de 
management durabil al terenurilor 
 
Numărul de granturi alocate producătorilor 
agricoli care aplică practici de management durabil 
al terenurilor 

6.2 Extinderea suprafeţelor 
cu aplicarea tehnologiei 
“no-till” în 2016 

41. Dezvoltarea tehnologiilor de prelucrare 
minimală a solului, inclusiv organizarea 
seminarelor privind avantajele sistemului de 
lucrare a solului de tip No-till/Mini-till 

 Zona cu tehnologie “no-till” a crescut cu 
un min. de 7000 hectare adiționale până 
la sfârșitul anului 2016 

Suprafeţe cultivate prin utilizarea tehnologiei No- 
till/Mini-till, hectare 
 
Numărul seminarelor organizate 
 
Suprafaţa loturilor demonstrative, hectare 
300 fermieri aplică tehnologii No-till şi practici de 
management durabil al terenurilor 
 
Numărul de granturi alocate producătorilor 
agricoli care aplică practici de management durabil 
al terenurilor 

7.1. Competențele de 
dezvoltare rurală sunt clar 
definite și atribuite 
Ministerului Industriei 
Alimentare și Agriculturii  

Nu există o acțiune corespondentă.   

7.2.Investiții în activele fizice 
ale gospodăriilor agricole 
incluse în competența 
documentelor de suport a 
AIPA în 2015  

49. Acordarea asistenței tehnice pentru 
elaborarea și implementarea acțiunilor 
privind dezvoltarea infrastructurii publice 
rurale cu caracter economic 
 
50. Modernizarea şi/sau construcţia reţelelor 
de alimentare cu apă potabilă şi pentru 
irigare, pentru dezvoltarea activităţilor de 
antreprenoriat în domeniul  agroalimentar 
 
51. Dezvoltarea, modernizarea şi/sau crearea 
infrastructurii de gestionare a reziduurilor, în 

Incluse în măsurile de subvenționare – 
Numărul proiectelor de investiții în 
activele fizice ale gospodăriilor agricole 
lansate în 2016 sau 2017, finalizate până 
la finele anului 2017 

Volumul surselor financiare investite în 
infrastructura fizică, lei 
 
Lungimea segmentelor de drum şi poduri 
 
Lungimea reţelelor de alimentare cu apă potabilă 
şi pentru irigare, construite sau modernizate, km 
 
Numărul şi capacitatea proiectelor initiate 
 
Numărul afacerilor create sau dezvoltate 
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vederea sporirii siguranţei şi calităţii 
producţiei agroalimentare 
 

Numărul locurilor de muncă nou create 

7.3. Numărul și tipul în 
funcție de apartenența la 
gen a proiectelor de 
investiții agricole în active 
fizice lansate în 2016 

49. Acordarea asistenței tehnice pentru 
elaborarea și implementarea acțiunilor 
privind dezvoltarea infrastructurii publice 
rurale cu caracter economic 
 
50. Modernizarea şi/sau construcţia reţelelor 
de alimentare cu apă potabilă şi pentru 
irigare, pentru dezvoltarea activităţilor de 
antreprenoriat în domeniul  agroalimentar 
 
51. Dezvoltarea, modernizarea şi/sau crearea 
infrastructurii de gestionare a reziduurilor, în 
vederea sporirii siguranţei şi calităţii 
producţiei agroalimentare 
 

Min. 30 proiecte de investiții agricole în 
active fizice au fost lansate în 2016 
 
Min. 30 % din proiectele de investiții 
agricole în active fizice lansate în 2016 
vizează femeile 

Volumul surselor financiare investite în 
infrastructura fizică, lei 
 
Lungimea segmentelor de drum şi poduri 
 
Lungimea reţelelor de alimentare cu apă potabilă 
şi pentru irigare, construite sau modernizate, km 
 
Numărul şi capacitatea proiectelor initiate 
 
Numărul afacerilor create sau dezvoltate 
 
Numărul locurilor de muncă nou create 
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Anexa 7 Indicatorii de evaluare a SNDAR 

Existentenți 

OG 1 

Nr. d/o Obiectivele Indicatorii de progres Rezultatul  
scontat 

Indicatorii de impact Comentarii 

1. Creșterea competitivității 
sectorului agroalimentar, prin 
restructurarea şi 
modernizarea pieţei 

Valoarea reală a producției 
agricole brute (PAB), indice 
de valoare 

Creştere cu 25% Ponderea producţiei 
agricole brute în PIB 

- Rezultatul scontat nu este fundamentat 
- Indicatorul de impact nu acoperă aria obiectivului 

general 
 
Propunere 

- Stabilirea/corectarea dinamicii în funcție de 
contextul evoluției  

- Elaborarea unui sistem complex de indicatori de 
evaluare a competitivității 

- În scopul evaluării progreselor pe obiectiv se 
solicită elaborarea unui indicator agregat  

1.1. Modernizarea lanţului 
agroalimentar în scopul 
conformării la cerinţele UE 
privind siguranţa alimentelor 
şi cerințele de calitate  

Suma investiţiilor în active 
materiale pe termen lung, 
% 

Creștere cu 40% Ponderea investițiilor 
în active materiale pe 
termen lung 

- Indicatorul de impact se suprapune cu indicatorul 
de progres și nu acoperă realizarea obiectivului 
specific 

- Rezultatul scontat nu este corelat cu dinamica 
reală a investițiilor în domeniu 
 
Propunere 

- Stabilirea/corectarea dinamicii în funcție de 
contextul evoluției  

- Revederea indicatorului de impact  

1.2. Facilitarea accesului la piețele 
de capital, de inputuri și 
outputuri pentru fermieri  

Valoarea financiară totală a 
creditelor utilizate de 
fermieri, lei 

Creștere cu 60% Ponderea creditelor 
utilizate 

- Dificultăți de identificare a indicatorilor în cadrul 
statisticilor oficiale 

- Rezultate scontate fixate arbitrar 
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Numărul utilizatorilor pieței 
angro şi/sau a piețelor 
producătorilor, unități 

Creştere cu 50% Rata utilizatorilor de 
piețe angro 

- Indicatorii de impact nu reflectă integral 
realizarea obiectivului specific 
 
Propunere 

- Revederea setului de indicatori de progres a 
nivelelor scontate  

- Stabilirea/corectarea unor indicatori de impact 
măsurabili, capabilă să contribuie la realizarea 
obiectivului general 

Numărul producătorilor 
asociați sau cooperați în 
diverse forme, unități 

Creştere cu 50% Rata producătorilor 
asociați sau cooperați 

1.3. Reformarea sistemului 
învățământului, cercetărilor 
științifice şi serviciilor de 
extensiune rurală în sectorul 
agroalimentar şi crearea 
sistemului de informare 
integrat în agricultură 

Sursele financiare cheltuite 
pentru cercetări agricole, lei 

Creştere cu 50% Ponderea mijloacelor 
financiare utilizate 
pentru cercetările 
agricole 

- Dificultăți de identificare a indicatorilor în cadrul 
statisticilor oficiale 

- Rezultate scontate fixate arbitrar 
- Indicatorii de impact nu reflectă integral 

realizarea obiectivului specific 
 
Propunere 

- Revederea setului de indicatori de progres a 
nivelelor scontate  

- Stabilirea/corectarea unor indicatori de impact 
măsurabili, capabilă să contribuie la realizarea 
obiectivului general 

Numărul angajaţilor 
instruiţi conform 
specialităţii studiate, % 

Creştere cu 50% Rata angajaţilor 
instruiţi 

Numărul beneficiarilor  de 
servicii de extensiune rurală 
printre  producătorii 
agricoli activi, % 

Creştere cu 50% Rata producătorilor 
agricoli care au 
beneficiat de servicii 
de extensiune rurală 

 

OG 2 

Nr. d/o Obiectivele Indicatorii de progres 
Rezultatul  

scontat 
Indicatorii de impact Comentarii 

2. Asigurarea  gestionării 
durabile a resurselor 
naturale în agricultură 

Cota de teren utilizat în 
practici de gestionare 
durabilă din suprafaţa de 
teren agricol, % 

Creștere cu 70% Suprafața terenurilor 
pentru care au fost 
aplicate practici de 
gestionare durabilă 

- Dificultăți de identificare și de estimare a 
indicatorilor în cadrul statisticilor oficiale 

- Indicatorii de impact nu reflectă integral impactul 
determinat de indicatorii de progres 
 
Propunere 

- Diversificarea indicatorilor de progres 
- Elaborarea unui sistem complex de indicatori de 
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evaluare a competitivității 
- În scopul evaluării progreselor pe obiectiv se 
solicită elaborarea unui indicator agregat 

- Elaborarea unor baze de date privind deținătorii 
de terenuri agricole și metodele de exploatare a 
resurselor naturale 

- Revederea setului de indicatori de progres a 
nivelelor scontate 

2.1. Sprijinirea practicilor 
durabile de gestionare a 
terenurilor agricole şi a 
apei 

Reducerea numărului 
parcelelor de terenuri 
(consolidarea terenurilor) 
, ha 

Scădere cu 15% Suprafaţa terenurilor 
consolidate 

- Dificultăți de identificare și de estimare a 
indicatorilor în cadrul statisticilor oficiale 

- Statistici oficiale defectuoase privind suprafețele 
irigate 

- Impactul produs în urma activităților de 
consolidare a terenurilor ar presupune sporirea 
eficienței activităților agricole 

- Dinamică setată arbitrar 
 
Propunere 

- Asigurarea unor indicatori relevanți privind 
practicilor durabile de gestionare a terenurilor 
agricole 

- Identificarea unor indicatori de progres calitativi 
capabili să asigure realizarea obiectivului 

- Revederea setului de indicatori de impact 

Suprafaţa  terenurilor 
irigate, ha 

Creştere cu 50% Cota terenurilor 
irigate 

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

Suprafeţe cultivate prin 
utilizarea tehnologiei No- 
till, ha 

Creştere cu 100% Cota terenurilor 
cultivate 

- Statistici inaccesibile privind tehnologiilor de 
producție prietenoase mediului, a produselor 
ecologice, inclusiv a biodiversității 

- Utilizarea în calitate de indicatori de progres a 
unor expresii absolute 

- Exprimarea impactului exclusiv prin cote 
- Rezultate scontate exprimate absolut 
 

Propunere 
- Asigurarea unui sistem informațional privind 
tehnologiilor de producție prietenoase mediului 

- Diversificarea indicatorilor de progres 

Suprafaţa destinată 
agriculturii organice, ha 

Creştere cu 60% Cota terenurilor 
destinate agriculturii 
organice 

Suprafaţa culturilor 
energetice , ha 

3000 ha Cota culturilor 
energetice 

Suprafaţa terenurilor 
împădurite, inclusiv cu fîşii 
de protecţie, ha 

Creştere cu 7000 ha Cota terenurilor 
împădurite 
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- Revederea impactului asupra gestionării durabile 
a resurselor naturale în agricultură 

2.3. Sprijinirea adaptării şi 
atenuării efectelor 
schimbărilor climatice 
asupra producţiei agricole 

Cheltuieli pentru 
diminuarea consecinţelor 
schimbărilor  climatice, % 

Creştere cu 70% Ponderea 
cheltuielilor 
destinate diminuării 
schimbărilor 
climatice 

- Lipsa unor indicatori de evaluare a progreselor  
- Statistici inaccesibile privind efectele schimbărilor 

climatice 
- Dinamică nerelevantă a cheltuielilor 
- Impact restricționat la nivel de pondere a 

cheltuielilor 
 

Propunere 
- Diversificarea indicatorilor de progres și 

includerea unor indicatori de intensitate 
- Argumente pro dinamica de +70% 
- Impact restricționat 

 

OG 3 

Nr. 
d/o 

Obiectivele Indicatorii de progres 
Rezultatul  

scontat 
Indicatorii de impact Comentarii 

3. Îmbunătăţirea nivelului de 
trai în mediul rural 

Numărul persoanelor 
migrante din mediul rural 

Scădere cu 50% Rata persoanelor 
migrante din mediul 
rural 

- Indicatorul de progres nu reflectă calitatea vieții 
în mediul rural 

- Statisticile insuficiente privind migrația din 
mediul rural 

- Rezultat nerealizabil 
 
Propunere 

- Diversificarea indicatorilor de progres și 
includerea unor indicatori de intensitate 

- Revederea dinamicii 
- Completarea indicatorilor de impact cu indicatori 
ai structurii populației rurale după diverse criterii 

3.1. Alocarea investiţiilor pentru 
infrastructura fizică şi de 
servicii  din mediul rural  

Bani investiţi în 
infrastructura fizică, lei 

Creştere cu 70% Ponderea investiţiilor 
în infrastructura 
fizică 

- Statistici oficiale restrictive 
- Lipsa indicatorilor de progres a confruntărilor cu 
situația din mediul urban 
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- Utilizarea numai a valorilor absolute 
- Dinamici cu salturi excedentare 
- Indicatorul de progres nu reflectă calitatea vieții 
în mediul rural 
 
Propunere 

- Adaptarea indicatorilor de progres si a 
rezultatelor la situații realizabile 

- Diversificarea indicatorilor de progres și 
includerea unor indicatori de intensitate 

- Revederea indicatorilor de impact privind 
dezvoltarea infrastructurii și dezvoltarea rurală 

3.2. Creşterea oportunităţilor de 
ocupare a forţei de muncă 
în domeniul non-agricol şi 
sporirea veniturilor în 
mediul rural  

Numărul de micro-
întreprinderi nou 
înfiinţate în mediul rural, 
unităţi 

Creştere cu 25%  Ponderea micro-
întreprinderilor nou 
înfiinţate în mediul 
rural 

- Număr limitat de indicatori de progres 
- Statistici oficiale nediferențiate pe medii 
- Dificultăți de evaluare a impactului 

 
Propunere 

- Adaptarea la situații obiective și diversificarea 
indicatorilor de progres 

- Includerea unor indicatori de intensitate în 
evaluarea progreselor 

Numărul locurilor de 
muncă nou create şi a 
oportunităţilor de venituri 
în mediul rural, unităţi 

Creştere cu 50% Rata locurilor de 
muncă nou create 

3.3. Stimularea implicării 
comunităţii locale în 
dezvoltarea rurală 

Proiecte iniţiate de 
comunităţile rurale, 
unităţi 

Creştere cu 100%  Numărul proiectelor 
iniţiate de 
comunităţile rurale 

- Dificultăți de abordare valorică și calitativă a 
progreselor și impactului asupra dezvoltării rurale 

- Statistici oficiale inaccesibile 
- Dinamici arbitrare 

 
Propunere 

- Identificarea unor indicatori de natură valorică  
- Impactul asupra dezvoltării rurale va fi mult mai 

amplu 
- Identificarea unor indicatori măsurabili 
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Obiectivul general nr. 1: Creșterea competitivității sectorului agroalimentar, prin restructurarea și modernizarea pieței 

RESURSE / INPUT REZULTATE / OUTPUT 

- Suprafata insamintata, productia si roada medie pe culturi agricole, categorii de 
gospodarii, 1980-2016 

- Suprafata plantatiilor multianaule pe culturi si categorii de gospodarii, 1980-
2016 

 
- Cheltuieli pentru forta de munca pe activitati economice si componente, 2013-2016 
- Structura cheltuielilor pentru forta de munca pe activitati economice, 2013-2016 
-  

Mijloace fixe 
- Mijloace fixe - existente la sfirsitul anului, pe activitati economice, dupa valoarea 

initiala, 1995-2014 
- Structura mijloacelor fixe - existente la sfirsitul anului, pe activitati economice, 

dupa valoarea initiala, 1995-2014 
- Mijloace fixe existente la sfirsitul anului, pe activitati economice, dupa valoarea 

de bilant, 1995-2014 
- Structura mijloacelor fixe - existente la sfirsitul anului, pe activitati economice, 

dupa valoarea de bilant, 1995-2014 
-  

- Investitii in active materiale pe termen lung, pe tipuri de activitati economice, 
CAEM, Rev. 2, 2013-2016 

- Importul pe sectiuni si capitole, conform Clasificarii Standard de Comert 
International (CSCI) si grupe de tari, 2001-2016  

- Plantatii multianaule pe culturi si categorii de gospodarii, 1980-2016 
- Investitii in active materiale pe termen lung, pe tipuri de activitati economice, 

CAEM, Rev. 2, 2013-2016 

- Producția globala agricola in preturi curente pe ramuri ale agriculturii, categorii de 
gospodarii, 1990-2015  

- Producția pe culturi agricole, categorii de gospodarii, 1980-2016  
- Roada medie pe culturi agricole, categorii de gospodarii, 1980-2016 
- Producția plantatiilor multianaule pe culturi si categorii de gospodarii, 1980-2016 
- Roada medie a plantatiilor multianaule pe culturi si categorii de gospodarii, 1980-

2016 
 

- Castigul salarial mediu lunar brut si net pe activitati economice, sectoare si sexe, 
2013-2016 
 

Produsul Intern Brut (Pe categorii de resurse) 
- Volumul productiei, CAEM Rev.2, 1995-2015 
- Indicii volumului fizic ai volumului de productie pe activitati economice, CAEM 

Rev.2, anul precedent=100, 1996-2015 
- Contributia activitatilor economice la formarea volumului productiei, preturi 

curente, CAEM Rev.2, 1995-2015 
- Indicii-deflatori ai volumului productiei, CAEM Rev.2, 1995-2015 
- Consumul intermediar, CAEM Rev.2, 1995-2015 
- Indicii volumului fizic ai consumului intermediar pe activitati economice, CAEM 

Rev.2, anul precedent=100, 1996-2015 
- Contributia activitatilor economice la formarea consumului intermediar, preturi 

curente, CAEM Rev.2, 1995-2015 
- Indicii-deflatori ai consumului intermediar, CAEM Rev.2, 1995-2015 
- Produsul intern brut si valoarea adaugata bruta, CAEM Rev.2, 1995-2015 
- Indicii Produsului intern brut si valorii adaugate brute, CAEM Rev.2, 1996-2015 
- Indicii-deflatori ai Produsului intern brut si ai valorii adaugate brute, CAEM Rev.2, 

1995-2015 
- Contributia activitatilor economice la formarea PIB, preturi curente, CAEM Rev.2, 

1995-2015 
- Contributia activitatilor economice la formarea valorii adaugate brute, preturi 

curente, CAEM Rev.2, 1995-2015 

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT030/CNT030100.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT030/CNT030100.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT030/CNT030200.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT030/CNT030200.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT030/CNT030300.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT030/CNT030300.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT030/CNT030400.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT030/CNT030400.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010050.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010052.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010052.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010054.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010054.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010056.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010058.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010060.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010060.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010062.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010062.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010064.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010066.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010068.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010070.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010070.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010072.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010072.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010074.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010__Resurse__CAEM%20Rev%202/CNT010074.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
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Export / Import 
- Gradul de acoperire a importului pe secțiuni și capitole conform NM  
- Dinamica producției agricole și pe domenii / Indicii volumului fizic pe activități 

economice, 2013-2015 
- Comertul exterior pe sectiuni si capitole, conform Nomenclatorului Marfurilor (NM), 

1997-2016 
- Indicii valorii unitare pe sectiuni conform Nomenclatorului Marfurilor (NM) si grupe 

de tari, 2001-2016  
- Indicii volumului fizic pe sectiuni conform Nomenclatorului Marfurilor (NM) si 

grupe de tari, 2001-2016 
- Structura comertului cu amanuntul, 2014-2016 
- Comertul exterior pe sectiuni si capitole, conform Nomenclatorului Marfurilor 

(NM), 1997-2016 
- Indicii valorii unitare pe sectiuni conform Nomenclatorului Marfurilor (NM) si grupe 

de tari, 2001-2016 
- Indicii volumului fizic pe sectiuni conform Nomenclatorului Marfurilor (NM) si 

grupe de tari, 2001-2016 
- Raportul dintre indicii valorii unitare și a volumului fizic al importului și exportului 
pe secțiuni  

 

Obiectivul general nr. 2: Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură 

RESURSE / INPUT REZULTATE / OUTPUT 

- Numarul de intreprinderi, Numarul mediu de salariati, Venituri din vinzari 
după marimea intreprinderilor  (2014-2015) 

- Suprafata insamintata, Productia Roada medie, chintale/hectar pe culturi 
agricole  

- Active materiale pe termen lung intrate în Silvicultura si exploatare 
forestiera, mil. lei  

- Valoarea polițelor de asigurare contractate în domeniul Agricultură, în 
perioada 2013-2016 

- Numarul de intreprinderi, Numarul mediu de salariati, Venituri din vinzari 
după marimea intreprinderilor (2014-2015) 

- Suprafata insamintata, Productia Roada medie, chintale/hectar pe culturi 

-  Valoarea despăgubirilor achitate în perioada 2013-2016 
- Veniturile disponibile ale populatiei pe medii, 2006-2016 
- Veniturile disponibile ale populatiei dupa statutul socio-economic si medii, 

2006-2016 

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20NIV__NIV010/NIV010200.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20NIV__NIV010/NIV010400.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20NIV__NIV010/NIV010400.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9


 
 
 

174 
Evaluarea intermediară și revizuirea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 

 

agricole  
- Active materiale pe termen lung intrate în Silvicultura si exploatare 

forestiera, mil. lei  

 

Obiectivul general nr. 3: Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural 

RESURSE / INPUT REZULTATE / OUTPUT 

Populația și forța de muncă 
⁃  Populația după medii de reședință  
⁃  Structura populației rurale pe grupe de vârstă 
⁃  Balanța populației rurale, și deducerea soldului migrator 
⁃  Ratele de activitate, ocupare si somaj pe sexe, medii si trimestre, 2000-2017 
⁃  Numarul salariatilor pe activitati economice, sectoare si sexe, 2013-2016 
⁃  Castigul salarial mediu lunar brut si net pe activitati economice, sectoare si 

sexe, 2013-2016 
Investitii in active materiale pe termen lung 

⁃  Indicii investitiilor in active materiale pe termen lung, in profil teritorial, anul 
precedent = 100, 2012-2016 

⁃  Investitii in active materiale pe termen lung, pe tipuri de activitati 
economice, CAEM, Rev. 2, 2013-2016 

⁃  Structura investitiilor in active materiale pe termen lung pe tipuri de mijloace 
fixe, 2005-2016 

Mijloace fixe 
⁃  Mijloace fixe - existente la sfirsitul anului, pe activitati economice, dupa 

valoarea initiala, 1995-2014 
⁃  Structura mijloacelor fixe - existente la sfirsitul anului, pe activitati 

economice, dupa valoarea initiala, 1995-2014 
⁃  Mijloace fixe - existente la sfirsitul anului, pe activitati economice, dupa 

valoarea de bilant, 1995-2014 
⁃  Structura mijloacelor fixe - existente la sfirsitul anului, pe activitati 

economice, dupa valoarea de bilant, 1995-2014 

Nivelul de trai al populației 
Veniturile gospodariilor 

⁃  Veniturile disponibile ale populatiei pe medii, 2006-2016 
⁃  Veniturile disponibile ale populatiei dupa statutul socio-economic si medii, 

2006-2016 
Cheltuielile gospodariilor 

⁃  Cheltuielile de consum ale populatiei pe medii, 2006-2016 
⁃  Cheltuielile de consum ale populatiei dupa statutul socio-economic al 

gospodariei si medii, 2006-2016 
Conditii de trai 

⁃  Inzestrarea gospodariilor cu bunuri de folosinta indelungata pe medii (%), 
2006-2016 

⁃  Dotarea locuintelor cu comoditati pe medii, 2006-2016 
Locuinte și utilități publice 

⁃  Sisteme de alimentare cu apa in profil teritorial, 2008-2016 
⁃  Sisteme de canalizare in profil teritorial, 2008-2016  
⁃  Sisteme de canalizare dotate cu statii de epurare a apelor uzate in profil 

teritorial, 2008-2016  
⁃  Volumul de apa distribuita consumatorilor in profil teritorial, 2008-2016  

  

 

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20NIV__NIV010/NIV010200.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20NIV__NIV010/NIV010400.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20NIV__NIV010/NIV010400.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9


 
 
 

175 
Evaluarea intermediară și revizuirea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 

 

Anexa  8 INTERVIURI  

Ghid Interviu 

I. Holistice 

#  Tip răspuns Respondent 

1 În ce măsura programul a contribuit la realizarea priorităților ENPARD?  Închis(Valori 1-5)89 Grupul de 
Lucru(GL) 

2 Sunt prioritățile stabilite în program în continuare adecvate și coerente?  Deschis MADRM/GL 

3 Au fost prioritățile orizontale – șanse egale pentru femei și bărbați și 
protejarea mediului integrate corespunzător în formele de suport?  

Deschis GL 

4 Este modul în care sunt cuantificate obiectivele programului potrivit pentru a 
facilita monitorizarea și evaluarea programului?  

Deschis MADRM/GL 

5 În ce măsură instrumentele de implementare și monitorizare a programului 
sunt adecvate din punct de vedere al organizării, regularității și calității 
informației oferite? De ce? 

Închis (Valori 1-5) MADRM 

II. Sectoriale 

Ob. 1: Creşterea competitivităţii sectorului a roalimentar, prin restructurarea şi modernizarea pieţei 

6 Apreciați contribuția SNDAR la creșterea competitivității sectorului agricol  Închis 
(Valori 1-5) 

GL 

7 Cum apreciați competitivitatea sectorului agricol autohton raportat la media 
UE? 
 

Închis 
(Valori: mai înaltă / similară/mai 

joasă/ mult mai joasă) 

GL 

8 Care credeți că sunt principalele succese ale procesului de modernizare a 
sectorului agricol din 2014 până acum? 

Deschis GL 

9 Care credeți că sunt principalele insuccese ale procesului de modernizare a Deschis GL 

                                                           

 

 
89

 Unde 5 este valoarea maximă iar 1 valoarea minimă 
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sectorului agricol din 2014 până acum? 

10 Care considerați că sunt principalele priorități pentru a continua procesul de 
modernizare? 

Deschis MADRM/GL 

11 Apreciați  în ce măsură acțiunile incluse în planul de acțiuni SNDAR sunt 
suficiente pentru a asigura creșterea semnificativă a competitivității 
sectorului agricol moldovenesc? 

Închis 
(Valori  1-5) 

GL 

12 Ordonați descrescător următoarele sub-sectoare în funcție de nivelul lor de 
competitivitate? 

Închis 
( a)zootehnic (carne și lapte, 

conservarea resurselor genetice 
animale); b) vegetal (fructe și 
legume); c) vinicol și viticol; d) 

acvaculturii? 

GL 

13 Care este progresul în definitivarea și aprobarea listelor privind Acquis 
Communautaire al UE în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale și a 
măsurilor sanitare și fitosanitare (SPS) ce urmează a fi transpus în legislația 
națională? 

Deschis MADRM, 
ANSA 

14 Care sunt principalele obstacole și de ce implementarea acestei acțiuni 
întârzie? 

Deschis MADRM 

15 Care sunt progresele și obstacolele în inițierea implementării 
strategiilor/programelor de dezvoltare pentru ramurile strategice ale 
sectorului agroalimentar, inclusiv în domeniile: a) zootehnic (carne și lapte, 
conservarea resurselor genetice animale); b) vegetal (fructe și legume); c) 
vinicol și viticol; d) acvaculturii?  

Închis (Valori 1-5)/ 
Deschis 

MADRM 

16 Care sunt progresele și obstacolele în elaborarea programului privind 
promovarea exporturilor produselor agroalimentare din Republica Moldova?  

Deschis MADRM 

17 Care sunt principalele progrese în consolidarea capacității AIPA și ce mai 
rămâne de făcut?  

Deschis MADRM , AIPA 

18 Care sunt progresele și obstacolele în adopatarea legii cu privire la controlul 
de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructe şi legume proaspete? 
Ce acte normative suplimentare urmează a fi adoptate?  

Închis 
(Valori  1-5)/ 

Deschis 

MARDM , AIPA 

14 Care sunt progresele și obstacolele în crearea Centrului agroalimentar 
Chișinău?  

Închis 
(Valori  1-5)/ 

MADRM 
ANSA 
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Deschis 

15 Care sunt progresele și obstacolele în crearea centrelor agroalimentare 
regionale?  

Închis 
(Valori  1-5)/ 

Deschis 

MADRM 
ANSA 

16 Care sunt progresele și obstacolele în implementarea sistemelor 
informaționale dedicate sectorului agricol?  

Închis 
(Valori  1-5)/ 

Deschis 

MADRM 

17 Care sunt progresele și obstacolele în instituirea Fondului de Garantare a 
creditelor Agricole?  

Închis 
(Valori  1-5)/ 

Deschis 

MADRM 

18 Care sunt progresele și obstacolele în elaborarea strategiei de ameliorare a 
sistemului de cercetare-dezvoltare agroalimentară?  

Închis 
(Valori  1-5)/ 

Deschis 

MADRM 

19 Care sunt progresele și obstacolele în dezvoltarea cooperării internaționale 
între instituțiile cercetare-dezvoltare din agricultură și partenerii 
internaționali? 

Închis 
(Valori  1-5)/ 

Deschis 

MADRM 

20 Care sunt progresele și obstacolele în implementarea proiectelor de 
consolidare a terenurilor Agricole? 

Închis 
(Valori  1-5)/ 

Deschis 

MADRM 
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Lista Participațilorla interviruile semi-structurate 

Număr Nume Or anizația Data 

1 Coșalâc Diana AIPA 10.01.2018 

2 Martin Liliana  AIPA 10.01.2018 

3 Petrachi Glina MADRM 10.01.2018 

4 Cravcesco Maria ANSA 09.01.2018 

5 Zavtoni Corina MADRM 11.01.2018 

6 Senic Iurie UniAgroProtect 12.01.2018 

7 Aurelia Bondari AgroInform 08.01.2018 

8 Dogotari Angela MADRM 10.01.2018 

9 Cosarciuc Valeriu FNF 12.01.2018 

10 Mârzenco Vasile FNF 12.01.2018 
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Anexa  9 CHESTIONAR 

Lista întrebări  
1) Regiunea Geografică 
2) Sex 
3) Vârsta 
4) Care este experiența dumneavoastră  în domeniul agricol ? 
5) Care este forma organizatorică a întreprinderii în care activați? 
6) Dacă sunteți producător agricol, specificați numărul de angajați: 
7) Va sunt cunoscute prioritățile , scopul și obiectivele Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2014-2020? 
8) Dacă da, vă rugăm să apreciați relevanța Obiectivelor Strategiei și a intervențiilor din Planul de Acțiuni pentru soluționarea problemelor identificate în Strategie 
9) În ce măsură considerați că fost modernizat sectorul agroalimentar în ultimii 4 ani 
10) În ce măsură considerați că au fost consolidate capacitățile de export ale agricultorilor din Republica Moldova comparativ cu anul 2013 
11) Considerați că intervențiile implementate în ultima perioadă au contribuit la creșterea  competitivității producției agroalimentare din Republica Moldova 
12) Se poate observa în ultimii 4 ani o creștere  gradul de respectare  a standardelor și cerințelor de calitate, siguranță și control ale UE de către agricultorii din RM 
13) Considerați în ultima perioada a crescut/s-a diversifcat accesul fermierilor la diferite tipuri de inputuri (combustibil, material semincer, etc.) 
14) Care este opinia Dvs referitor la situația suprafețele agricole afectate de dezastre natural 
15) În ce măsură considerați că a crescut gradul de implementare al practicilor durabile pentru gestionarea terenurilor agricole și resurselor de apă 
16) În ce măsură considerați că aplicarea tehnologiilor de producție prietenoase mediului a căpătat o râspândire în ultimii 4 ani 
17) Cum apreciați alocarea investițiilor în infrastructura fizică din zonele rurale din ultimii 4 ani 
18) În opinia Dvs, condițiile de trai și de muncă în zonele rurale în ultimii 4 ani au fost ameliorate 
19) Cum ați putea estima creșterea veniturilor (inclusiv non-agricole) în mediul rural în ultimii 4 ani 
20) Cum apreciați gradului de implicare a comunității locale în dezvoltarea rurală în ultimii 4 ani 
21) Cum apreciați influența volatilității prețurilor inputurilor (fertilizanți, combustibili, material semincer etc.) asupra activității producătorilor 
22) Se poate constata prezența un control riguros al calității îngrășămintelor pe piață 
23) Considerați că în prezent producătorii agricoli au suficient acces la sursele de finanțare (inclusiv din băncile comerciale şi instituțiile financiare ne-bancare) 
24) Cum apreciați condițiile de subvenționare pentru producătorilor agricoli 
25) Cum apreciați influența calității și fertilitatea terenurilor agricole asupra calității și cantității  producției 
26) Cum apreciați influența disponibilății și calității serviciilor asupra calității și cantității producției 
27) Considerați că un control mai riguros al calității semințelor pe piață ar spori producția agricolă competitive 
28) În ce măsură organizațiile de producători facilitează activitatea producătorilor agricoli 
29) În ce măsură beneficiați de suportul structurilor de dezvoltare ale organizațiilor de producători 
30) Cum apreciați informația privind documentația necesară pentru realizarea comerțului intern și exportului de bunuri agricole 
31) Cum apreciați coordonarea lanțurilor de aprovizionare 
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Rezultate chestionar 
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Anexa 10 Focus  rupuri. Lista Participanților 

I. Focus group: OG1 
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II. Focus group: OG2 
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III. Focus group: OG3 
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Anexa 11 Întrebări Focus Grupuri 

 

Lista întrebărilor adresate în cadrul focus grupurilor 
 

I. Focus grup - Obiectivul 1: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi modernizarea pieţei 

1. În ce măsura programul a crescut competitivitatea sectorului agricol prin modernizare și restructurare? 
2. Este forma generală de suport o modalitate potrivită pentru rezolvarea problemelor în sectorul agricol și rural? 
3. În ce măsură prioritățile și obiectivele sunt coordonate și continuă să fie adecvate? 
4. În ce măsură  a fost eficace și eficient programului  și în ce mod au fost distribuite resursele? 
5. Este modul în care sunt cuantificate obiectivele programului potrivit pentru a facilita monitorizarea și evaluarea programului? 
6. În ce măsură există progrese în realizarea obiectivelor și în ce măsură aceste obiective sunt realizabile? (coerența necesităților, obiectivelor, activităților și a 
rezultatelor așteptate din momentul aprobării programului) 

II. Focus grup - Obiectivul general 2: Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură 
1. În ce măsura programul a asigurat gestionarea durabilă a resurselor în agricultură? 
2. Este forma generală de suport o modalitate potrivită pentru rezolvarea problemelor în sectorul agricol și rural? 
3. În ce măsură prioritățile și obiectivele sunt coordonate și continuă să fie adecvate? 
4. În ce măsură  a fost eficace și eficient programului  și în ce mod au fost distribuite resursele? 
5. Este modul în care sunt cuantificate obiectivele programului potrivit pentru a facilita monitorizarea și evaluarea programului? 
6. În ce măsură există progrese în realizarea obiectivelor și în ce măsură aceste obiective sunt realizabile? (coerența necesităților, obiectivelor, activităților și a 
rezultatelor așteptate din momentul aprobării programului 

III. Focus grup - Obiectivul general 3: Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural 
1. În ce măsura programul a crescut calitatea standardelor de viață și lucru în zonele rurale? 
2. Este forma generală de suport o modalitate potrivită pentru rezolvarea problemelor în sectorul agricol și rural? 
3. În ce măsură prioritățile și obiectivele sunt coordonate și continuă să fie adecvate? 
4. În ce măsură  a fost eficace și eficient programului  și în ce mod au fost distribuite resursele? 
5. Este modul în care sunt cuantificate obiectivele programului potrivit pentru a facilita monitorizarea și evaluarea programului? 
6. În ce măsură există progrese în realizarea obiectivelor și în ce măsură aceste obiective sunt realizabile? (coerența necesităților, obiectivelor, activităților și a 
rezultatelor așteptate din momentul aprobării programului)  

 


