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1. Introducere și sumar executiv 

 

Agricultura este identificată drept una din cele opt priorități naționale de dezvoltare ale Republicii 

Moldova (Strategia pentru Dezvoltare Națională Moldova 2020
1
) și este crucială pentru dezvoltarea 

durabilă a ţării. Sectorul agroalimentar, ca pondere în produsul intern brut (PIB),  ocupă al doilea loc 

după sectorul de servicii și este pe primul loc în ceea ce privește contribuția la creșterea economică, 

constituind aproximativ 37%
2
. Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS) la începutul 

anului 2017, 57,3%
3
 din populație locuia în mediul rural, iar procentul populației angajate în 

agricultură, silvicultură și piscicultură a constituit 27,5%
4
. Contribuția sectorului agricol în PIB-ul total 

al țării a fost o pondere de 12,2% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 7,9%
5
. În 2017, producția 

agricolă totală în gospodăriile din toate categoriile a reprezentat 108,6% faţă de anul 2016. Majorarea 

producţiei globale agricole a fost determinată de creșterea producţiei vegetale – cu 13,1%, producţia 

animalieră fiind în scădere cu 2,1%. Ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 

74% (în anul 2016 – 71%), producţiei animalieră i-a revenit 26% (în anul 2016 – 29%)
6
. 

Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020 (aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 409 din 4 iunie 2014) reprezintă o bază pentru dezvoltarea viitoare durabilă a sectorului 

agricol și asigurarea unui nivel de trai atractiv în mediul rural. În scopul implementării Strategiei, a fost 

elaborat Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală 

pentru anii 2014-2020 (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 742 din 21 octombrie 2015).     

 

Mai mult de jumătate din măsurile din Planul de Acțiuni al Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și 

rurală pentru anii 2015-2020 (SNDAR) au fost îndeplinite în termen. 12 activități au termen de realizare 

în anul 2017 din care peste 50% pot fi considerate realizate.  

A fost aprobat HG nr. 455 din 21.06.2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului 

Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural pentru anul 2017. MADRM a elaborat 

Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a plăților în avans din Fondul național de 

dezvoltare a agriculturii și mediului rural. A fost instituit Fondul de Dezvoltare a Agriculturii și 

Mediului Rural, care se formează din alocațiile anuale de la bugetul de stat pentru domeniul dezvoltare 

agricolă și rurală, precum și din alte surse, inclusiv din cadrul programelor Comisiei Europene. De 

asemenea, cu începere din anul 2018, urmează a fi lansat un mecanism nou de subvenționareîn avans 

pentru proiectele start-up. 

Totodată, a fost inițiată analiza oportunității și consultările cu actorii relevanți cu privire la stabilirea 

unui Fond de garantare în agricultură. Procesul de elaborare a cadrului regulator potrivit pentru stabilire 

și funcționare urmînd a fi dezvoltat pe parcursul anului 2018.  

 

Regulamentul de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2017 este de asemenea unul 

inovator, deoarece se referă la o perioadă de 5 ani și a fost elaborat în baza unui dialog intens cu 

sectorul și a unor analize financiar-economice pe fiecare domeniu și sub-domeniu efectuat de direcțiile 

de ramură ale Ministerului în colaborare cu reprezentanții asociațiilor producătorilor agricoli. În 

conformitate cu Legea bugetului de stat pentru 2017 (Legea nr. 279 din 16.12.2016 2016), pentru 

finanțarea măsurilor de subvenționare a producătorilor agricoli, au fost alocate circa 900 mil. lei cu 28% 

                                                           
1
 Prioritatea nr. 8 “Creşterea competitivităţii produselor agroalimentare şi dezvoltarea rurală durabilă” - 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=345635  
2
 Strategia Națională pentru Dezvoltare SND Moldova 2020 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=345635  
3
 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5523  

4
 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5891  

5
 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5942  

6
 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5893  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=345635
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=345635
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5523
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5891
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5942
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5893
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mai mult decât în anul 2016, din care inclusiv 309 milioane MDL
7
 au constituit suportul bugetar din 

partea Uniunii Europene (14.856 milioane Euro) prin prisma Programului ENPARD.  Astfel, din aceste 

surse, MADRE a inițiat un proces amplu de revizuire a programelor de ramură, fiind astfel în proces de 

elaborare câteva din acestea, cum ar fi:  

‒ Programul de dezvoltare a sectorului vitivinicol este în proces de elaborare.  

‒ Programul de dezvoltare a horticulturii  în Republica Moldova pentru anii 2017-2020 a fost 

elaborat și urmează a fi îmbunătățit cu suportul UIP-lui BEI.  

‒ Programul Național de Dezvoltare a Sectorului de Producere a Cărnii este în proces de 

elaborare. Urmează a fi identificate surse externe pentru acoperirea costurilor legate de 

elaborarea acestuia.  

‒ Programul Național de Conservare a Resurselor Genetice Animale. Urmează a fi identificate 

surse externe pentru acoperirea costurilor legate de elaborarea acestuia. 

‒ Programul Național de Dezvoltare a Sectorului Acvacultură. Urmează a fi identificate surse 

externe pentru acoperirea costurilor legate de elaborarea acestuia. 

‒ Programul pentru dezvoltarea agriculturii conservative 2016-2020 urmează să fie trecut printr-

un studiu de fezabilitate, după care va fi actualizat și promovat (a fost decis la ședința de lucru 

din 06. 02. 1018).  

‒ Programul pentru dezvoltarea sectorului apicol a fost elaborat și transmis spre avizare 

Autorităților Publice Centrale (nr. 01/01-1404 din 09.11.2017). S-au recepționat avizele de la 

Autorităților Publice Centrale și în baza acestora se elaborează tabelul de divergențe.  

 

Implementarea Strategiei a fost întîrziată de schimbările produse la nivel instituțional prin reforma 

administrației publice centrale care a dus la fuzionarea a trei sectoare (și ministere) – agricultura, 

dezvoltarea regională și mediul într-un singur minister. Aceasta a afectat implementarea astfel că 

anumite activități au fost amînate din cauza incertitudinii cu privire la noua structură a MARDE. 

Reducerea semnificativă a personalului și preluarea de noi competențe în cadrul noii structuri continuă 

să pună anumite greutăți în implementarea SNARD. De asemenea, o parte din competențe care au fost 

delegate altor autorități (așa cum ar fi cercetarea în agricultură, colegiile agricole care urmează a fi 

transmise Ministerului Educației, Culturii și Cercetării) în timp ce alte activități rămîn a fi în 

competența unor autorități (ANSA) care nu subordonate MADRM dar direct Guvernului.  

 

Majoritatea măsurilor din Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei prevăzute pentru anul 2017 

au fost realizate complet. Din considerentele expuse mai sus, la unele măsuri s-au înregistrat întârzieri. 

MADRM a evaluat nivelul de implementare și motivele întârzierilor, în baza cărora, a extins termenele 

unor acțiuni. Executarea tuturor acestora este inclusă în planul de implementare pentru următorul an. 

Statistica în baza indicatorilor de performanță din dreptul activităților arată o evoluție pozitivă pentru 

majoritatea măsurilor din Planul de Acțiuni al SNADR. 

2. Scurtă prezentare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 

2014-2020 

 

Strategia este divizată în 3 obiective generale. O reprezentare succintă a parcursului, care urmează a fi 

realizat în scopul îndeplinirii celor 3 obiective generale și obiectivelor specifice aferente, arată în felul 

următor:  

 

Obiectivul general I. Creșterea competitivității sectorului agroalimentar, prin restructurarea și 

modernizarea pieței: 

 - lanț agroalimentar competitiv (conform standardelor UE) 

 - accesul fermierilor la piețele de capital, inputuri și outputuri  

 - sistem reformat de învățământ, cercetări științifice și servicii de extensiune  

 

Obiectivul general II. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură:  

                                                           
7
 La cursul mediu al Euro/MDL de 20,8306 MDL 
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- practici durabile pentru gestionarea terenurilor agricole și resurselor de apă 

 - tehnologii de producție prietenoase mediului 

 - producție agricolă adaptată schimbărilor climatice 

 

Obiectivul general III. Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural:  

- investiții pentru infrastructura fizică și serviciile din mediul rural 

 - sporirea veniturilor în mediul rural 

 - implicarea comunității locale în dezvoltarea rurală 

 

Strategia pune un accent deosebit pe creșterea competitivității sectorului agroalimentar, ceea ce este clar 

reflectat, de asemenea, în necesitățile de investiții prevăzute pentru implementarea SNDAR - 50% din 

buget fiind alocate activităților legate de restructurarea și modernizarea sectorului agroalimentar. 30% 

din necesitățile de investiții prevăzute sunt alocate asigurării gestionării durabile a resurselor naturale, 

iar restul 20% - îmbunătățirii nivelului de trai în zonele rurale.   

 

3. Evaluarea implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 

2014-2020 

Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020 a fost adoptată de Guvern 

în anul 2014 ca document strategic care definește prioritățile de dezvoltare a sectorului agricol. 

Măsurile specifice pentru implementarea Strategiei sunt definite în Planul de acțiuni pentru 

implementarea SNDAR.  
 

Capitolul 4 din Strategie prezintă indicatori de progres și impact definiți în calitate de rezultate scontate, 

care urmează a fi atinse până la sfârșitul anului 2020. Acest raport se va concentra în principal pe 

îndeplinirea indicatorilor de progres din Planul de acțiuni pentru implementarea SNDAR.  

Adoptarea Legii privind principiile de subvenționare a producătorilor agricoli (Legea nr. 276 din 16 

decembrie 2016) a introdus mai multă previzibilitate pentru producătorii agricoli și o bază pentru 

implementarea unei politici stabile în sector. Fondul național de dezvoltare agricolă și a mediului rural 

format din cel puțin 2% din veniturile bugetului de stat aprobat pentru anul respectiv asigură stabilitate 

financiară pentru sector cu un potențial de creștere a resurselor disponibile odată cu creșterea generală a 

economiei.  

A fost aprobat Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor 

Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (HG nr. 455 din 21.06.2017). 

Regulamentul identifică măsurile de subvenționare și condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de 

sprijin, măsură care face parte din Strategia MADRM de asigurare a stabilității și previzibilității pentru 

producătorii agricoli. 

În 2017, MADRM a întreprins măsuri concrete pentru consolidarea activităților în domeniul dezvoltării 

rurale. Prin Hotărârea Guvernului nr. 800 din 25 iunie 2016, a fost fondată o direcție specială 

responsabilă de dezvoltarea rurală. Direcția este pe deplin operațională și a început deja să lucreze 

asupra identificării priorităților și activităților concrete legate de dezvoltarea rurală în Republica 

Moldova. Noua direcție a demarat, de asemenea, activități susținute de proiectele donatorilor, care 

implementează măsuri în zonele rurale, inclusiv promovarea abordării LEADER în Republica Moldova.  

În pofida dificultăților financiare și economice din țară din ultimii 2 ani, pentru Moldova agricultura 

rămîne o prioritate. În ultimii 6 ani, există o tendință stabilă de majorare a resurselor financiare 

prevăzute în bugetul național pentru sprijinirea dezvoltării agricole și rurale. 

Reieşind din importanţa sectorului agrar pentru economia naţională a ţării, perfecţionarea sistemului de 

subvenţionare în agricultură este în vizorul permanent al statului, eficientizarea acestuia reprezentînd un 

instrument important în vederea sporirii competitivităţii şi productivităţii sectorului agroindustrial şi 

reducerii sărăciei în mediul rural.  
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Mijloacele Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2017, a constituit 900,0 mil. 

lei, inclusiv 349,3 mil.lei din contul Programului ENPARD Moldova - Suport pentru Agricultură şi 

Dezvoltare Rurală.  

Domeniile de sprijin financiar au fost revizuite integral şi racordate la necesitatea realizării obiectivelor 

de guvernare asumate în cadrul Programului de activitate a Guvernului pentru anii 2016-2018 şi a altor 

documente de politici strategice din sector, ce vizează eficientizarea procesului de acordare a 

subvenţiilor în agricultură prin direcţionarea acestora spre domenii cu un potenţial de producţie cu 

valoare adăugată înaltă şi pentru a spori productivitatea agriculturii şi competitivitatea producţiei 

agricole. 

Tabel. EVOLUȚIA FONDULUI DE SUBVENȚIONARE A PRODUCĂTORILOR AGRICOLI, MLN. LEI 

ANUL

2011

ANUL

2012

ANUL

2013

ANUL

2014

ANUL

2015

ANUL

2016

ANUL

2017

400 400 462.8 564.7 610 700
900

 

 

Din cele 900 mil. lei planificate pentru anul 2017, spre plată, au fost disponibile 700 mil lei, în urma 

diminuării fondului, prin Legea nr. 236 din 03 ictombrie 2016, cu 200 mil lei.  

Astfel pe parcursul Campaniei de recepționare a cererilor de subvenționare, desfășurată în perioada 5 

august - 31 octombrie 2016, la AIPA au fost depuse 4549 de cereri în sumă totală de aproximativ 641 

mil lei., fiind achiatete 561,1 mil. lei. 

Pentru obiectivul general I. „Creșterea competitivității sectorului agroalimentar, prin restructurarea și 

modernizarea pieței”, din fondul de subvenționare au fost valorificate 73,3%. De aceste surse au 

beneficiat 3914 producători agricoli (513,2 mil. lei). 

Pentru obiectivul general II. „Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură”, din 

fondul de subvenționare au fost valorificate 6,2%. De aceste surse au beneficiat 335 producători agricoli 

(43,7 mil. lei). 

Pentru obiectivul general III. „Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural”, din fondul de 

subvenționare au fost valorificate 0,6%. De aceste surse au beneficiat 46 producători agricoli (4,2 mil. 

lei). 

Totodată, din sursele fondului de subvenționare, au fost achitate datoriile acumulate pentru anul 2015 și 

datoriile față de producătorii de fructe și struguri pentru recolta anului 2014, care au fost afectați de 

restricțiile impuse de Federația Rusă. 

Mai jos, urmează o prezentare privind realizarea indicatorilor, în timp ce detaliile privind 

implementarea celor 57 de acțiuni specifice din planul de acțiuni sunt prezentate în anexele la prezentul 

raport.  
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3.1 Obiectiv general nr.1: Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin 

restructurarea și modernizarea pieței 

 

Următoarele rezultate au fost obținute conform indicatorilor de progres pentru acțiuni realizate complet 

sau în curs de realizare cu termen în 2016 (restante) sau 2017: 

 

- 18 acte normative şi legislative aprobate şi promovate legislative în domeniul agriculturii şi 

dezvoltării rurale şi a măsurilor sanitare și fitosanitare (SPS), care transpun 27 acte ale UE. 

- A fost înregistrată o evoluție a exportului produselor vitivinicole: cantitativ cu 5,9% (14,1 mln 

decalitri) și valoric cu 19% (128,4 mln dolari SUA). La fel, a crescut cu 4% valoric (58% 

îmbuteliat și 42% în vrac) și cantitativ cu 2% (29% îmbuteliat și 71% vrac) exportul vinului 

îmbuteliat raportat la cel în vrac. Se remarcă și o creștere a prețului unei butelii de vin cu 8,2% 

(1,34 dolari SUA butelia) fața de media anilor 2015-2016. 

- Cantitatea de miere exportată a constituit în 2017 (ianuarie-noiembrie) – 4726 tone (+..), produse 

pomicole, nuci, pomuşoare - 608 mii tone (+31%), specii sămânţoase - 438,5 mii tone (+28%), 

specii sâmburoase - 148,5 mii tone (+38%), culturi nucifere - 11 mii tone (-195%), arbuşti fructe 

şi căpşuni - 10 mii tone (+83%), cartofi - 310 mii tone (+22%), legume şi culturi bostănoase - 

450 mii tone (+25%), productia vegetală (cereale, leguminoase, tehnice) - 5224 mii tone 

(+54%)
8
.  

- Un program sectoarial este elaborat și implementat, iar altele două sunt elaborate și în proces de 

aprobare de către instituțiile interesate.  

- A fost elaborat și aprobat Programul naţional de protecţie integrată a plantelor pentru anii 2018-

2027 (HG nr. 123 din 02 februarie 2018).  

- Numărul  fermelor zootehnice create şi/sau modernizate a crescut de trei ori față de anul 2016 

(de la 89 ferme la 267 nou înființate și 156 modernizate).  

- A fost elaborat proiectul Legii cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate 

pentru fructe şi legume proaspete și transmis spre aprobare de către Guvern. 

- Capacităţile Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor de efectuare a controalelor oficiale 

specifice pe piața fructelor și legumelor au fost fortificate. Astfel, în decursul anului 2017 au 

fost efectuate controale planificate 1956 (cu 20% mai multe ca în 2016) iar la fructele și 

legumele destinate exportului la 92 000 loturi (cu 13% mai multe ca în 2016). Numărul loturilor 

verificate pentru export 18%. Au fost instruiți 47 de inspectori privind realizarea controlului 

fructelor şi legumelor în stare proaspătă la indicii de calitate.  

- Numărul animalelor de rasă pură achiziţionate pentru asigurarea fondului genetic cu material 

biologic cu randament înalt de productivitate a constituit – 318 (capete, bovine), 557 (capete, 

ovine), 1212 (capete, porcine), 1811 (roiuri și regine). A fost emis Ordinul Ministrului 

agriculturii și industriei alimentare nr. 51 din 22 martie 2017, prin care au fost atestate în 

categoria de prăsilă 7 ferme de creștere a bovinelor, 12 ferme de creștere a ovinelor, o fermă de 

creștere a caprinelor, o fermă de creștere a cabalinelor și 2 stupine apicole.  

- A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 59 din 07.02.2017 cu privire la aprobarea măsurilor de 

punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje la nivel național care 

reglementează procedura de funcționalitate al sistemului care este în proces de aplicare. A fost 

elaborată 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. 

Urmează a fi creat Sistemului informațional automatizat pentru implementarea SRAAF, însăși a 

Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de transmitere, recepționare şi 

evidentă a alertelor pentru alimente şi furaje. ANSA în coordonare cu CIA și cu alte instituții 

vizate urmează să finalizeze procedurile de implementare ale SRAAF. Este preconizat că acestea 

vor fi realizate până la sfârșitul anului 2018. 

- Numărul agenților economici producători de produse de origine animală care implementează 

HACCP - 13 până în 2017, în 2017 - 2 companii. Din cele care dețin certificatul Global Gap în 

anul 2017 sunt 9 companii, iar care au depus cerere - 12 companii. 

                                                           
8
 Datele pentru 2017 sunt estimative, nu dispunem de date oficiale de la BNS.  
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- Numărul beneficiarilor de credite a constituit 1117 beneficiari care au accesat 2,32 miliarde 

MDL
9
.  

- A fost elaborat conceptul Strategiei de reorganizare a sistemului de educaţie, cercetare-inovare şi 

extensiune în domeniul agroalimentar
10

. 

- 8 instituții de învățămînt profesional tehnic și 1 instituție de învățămînt superior au beneficiat de 

suport pentru modernizarea bazei material-didactice. 

 

Cu termen în 2018 sau mai târziu: 

 

‒ 7 piețe externe noi au fost identificate pentru exportul produselor agroalimentare (Argentina, 

Mexic, Vanuatu (Oceania), Insulele Tokelau (Noua Zeelandă), Mali, Sierra Leone (Africa), San 

Marino). 

‒ Exportul produselor alimentare constituie 1 mlrd 131 mln dolari SUA și a înregistrat o creștere 

de circa 16,4% (945,5 mln USD in 2016). 

‒ O strategie de promovare a produselor agroalimentare este elaborată și se află la etapa de 

coordonare în cadrul MADRM. 

‒ Au fost elaborate 5 acte normative și legislative, 11 manuale de proceduri. Un sistem electronic 

de gestionare a dosarelor SBS a fost elaborat.  

‒ Un proiect de hotărîre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1406 din 10 decembrie 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea și 

sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum și a produselor din carne de bovine” a fost 

elaborat și avizat la instituțiile interesate. 

‒ Capacităţile ANSA de efectuare a controalelor oficiale dezvoltate în ceea ce privește producerea 

alimentelor de origine animală au fost întărite. Astfel, au fost realizate 1782 controale oficiale 

planificate (+38% mai multe decît îm 2016), 690 controale oficiale inopinate (cu 53% mai 

puține ca în 2016), emise procese verbale de sancțiuni 131 (cu 35% mai puține ca în 2016), 

suspendate activități 53, dintre care 12 -  prin ordonanță de suspendare și 41 - activitatea a fost 

suspendată la cererea agenților economici. 

‒ Proiectul de hotărîre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1406 din 10 decembrie 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea și 

sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum și a produselor din carne de bovine” a fost 

elaborat și avizat la instituțiile interesate. 

‒ Un centru agroalimentar regional în Rîșcani este construit unde producătorii agricoli vor 

comercializa direct producţia agricolă şi vor beneficia de serviciile necesare pentru exportul 

producţiei.  

‒ Capacităţile postrecoltare pentru producţia alimentară au fost crescute cu 60%.  435 unități 

postrecoltare au fost supuse subvenționării (numărul total fiind 1154 demonstrînd o creștere de 8 

ori comparativ cu situația din 2013).    

‒ 16 proiecte investiționale au fost finanțate din contul creditului acordat de către BEI (Livada 

Moldovei) în domeniul horticol obiectivul cărora a constat în: construcția și dotarea depozitelor 

frigorifice pentru păstrarea fructelor și a sălilor de sortare și pre-răcire (instalații de pre-răcire 

după recoltare, transportare la rece, unităţi de răcire, unităţi de sortare şi calibrare şi platforme de 

comercializare). 

‒ Au fost elaborate și implementate următoarele sisteme informaționale integrate: SIA „Registrul 

de Stat al Animalelor”; SIA Managementul Măsurilor Sanitar Veterinare Strategice (MMSVS); 

SIA LIMS-Managementul Laboratoarelor, Sistemul Informatic Managementul Eliberării 

Certificatelor Fitosanitare (SI MECF), Sistemul Informatic de evidenta și monitorizare a 

lucrărilor agricole, recoltei și direcțiilor de distribuire AGROMAIA, Sistem Informatic 

Administrarea Patrimoniului de Stat (SI APAS) și Regimul certificatelor de depozit pentru 

cereale (RCDC). 

                                                           
9
 Conversia la cursul mediu al BNM Euro – MDL pentru 2017. 

10
 A fost supus spre discuții publice conceptul menționat dar în anul 2018 procesul a fost sistat (reforma APC – a fost decisă 

stoparea acestuia pentru ajustarea la noile prevederi). 
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‒ A fost asigurată mentenanța sistemelor AIPA on-line 2012-2015, AIPA E-Learning, AIPA ELO, 

AIPA Back-Up și elaborarea Sistemului Informatic „Evidența Solicitanților și Beneficiarilor de 

Subvenții” (SI ESBS). 

‒ A fost efectuată acreditarea laboratorului de către Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC și 

de către Asociația de Acreditare din România – RENAR. Continuă procesul de acreditare al 

Laboratorului diagnostic sănătate animală IPCRDV(IP Centrul Republican de Diagnostic 

Veterinar). Laboratorul de încercări sănătatea plantelor, calitatea produselor de origine animală 

și non-animală din or. Bălți: construcția este dată în exploatare. Construcția Laboratorului de 

siguranță alimentară al Centrului Republican de Diagnostic Veterinar  (Cahul)  este în proces de 

implementare. Urmează a fi efectuat procedura de licitație pentru procurarea utilajului și 

echipamentelor. 20 de persoane au fost instruire (fitosanitare) în România, Polonia, Italia și 

Israel. Personalul CRDV: 3 persoane instruite. Continuă procesul de acreditare al Laboratorului 

diagnostic sănătate animală IPCRDV(IP Centrul Republican de Diagnostic Veterinar). Laborator 

pentru determinarea reziduurilor şi pesticidelor dotat, acreditat şi funcțional există în cadrul ÎS 

"Centrul Național de Verificare şi Certificare a Producţiei Vegetale şi Solului". 

‒ Sunt date în exploatare și sunt funcționale patru puncte de Inspecție la Frontieră funcționale 

(Leușeni, Criva, Tudora, Giurgiulești). Postul de control Tudora - dat în exploatare pe 12 mai 

2016. În luna iulie a fost dat în exploatare Postul de Control sanitar-veterinar și fitosanitar de la 

Criva. Pe posturile Giurgiulești și Leușeni a fost date în exploatare în luna decembrie. Dotarea 

punctelor de control la frontieră cu echipament - o parte este acoperită din costul proiectului. 

Alte echipamente care sânt necesare efectuării controalelor urmează să fie procurate de ANSA. 

‒ Au fost reutilate 5 unităţi vinicole cu utilaje tehnologice pentru prelucrarea primară a strugurilor 

și producerea vinului materie primă (utilaje de recepție a strugurilor, de zdrobire, presare, 

scurgătoare, instalații frigorifice și vase tehnologice). 

‒ 21 unități vinicole sunt dotate cu utilaj tehnologic pentru prelucrarea strugurilor. Drept rezultat 

este remarcată o creștere a calității produselor vitivinicole fabricate în anul 2017. Astfel, vinul 

moldovenesc a fost apreciat cu peste 300 de distincții în rezultatul participării la concursurile și 

expozițiile internaționale) și majorarea volumelor exportate pe toate categoriile de piețe: UE cu 

cca 20 la sută; CSI cca 14 la sută și alte piețe cu 20 %. 

‒ Au fost plantate circa 1,4 mii ha plantaţii viticole moderne cu productivitate înaltă.  

‒ 7 grupuri de producători au fost înregistrate în 2017. În perioada anilor 2014-2017 au fost create 

50 grupuri de producători cu un număr minim de 250 producători agricoli. Cumulativ, numărul 

de membri fondatori ai celor 33 de grupuri de producători care au primit finanțare constituie 185 

producători agricoli, inclusiv 36 femei. A fost elaborat Regulamentul de recunoaștere a 

grupurilor de producători, aprobat prin Ordinul MAIA nr. 81 din 12 mai 2017 cu privire la 

aprobarea procedurilor de recunoaștere a grupurilor de producători (în redacție nouă). Au fost 

esmise de către MADRM avize de recunoaştere pentru 14 grupuri de producători iar în perioada 

anilor 2015-2017 au fost recunoscute în total 26 grupuri de producători. 

‒ A fost elaborat un studiu de analiză a instrumentelor existente pentru fermieri și întreprinzătorii 

din zonele rurale și unul de fezabilitate cu privire la înființarea Fondului de garantare a 

creditelor pentru agricultură și dezvoltare rurală în Moldova. Au fost efectuate consultări cu 

părțile interesate cu privire la înființarea Fondului de Garantare a creditelor în agricultură. Un 

seminar a fost organizat cu subiectul “Accesul finanțare în sectorul agricol” pentru a promova 

conceptul și necesitățile de instituire a Fondului de Garantare a Creditelor în Agricultură. 

‒ 350 agenți economici (cu 31% mai mulți ca în 2013) au folosit în producere semințe de calitate 

în volum de 10000 tone (cu 47,3% mai mult) pe o suprafață de 59210 ha (78,3%)  

‒ Au fost asigurate cu echipament 7 organizații din sfera științei și inovării din subordinea 

MADRM cu valoarea de circa 2,824550,71 MDL (1843823 MDL – bugetul de stat și 980727,7 

MDL – mijloace speciale). 

‒ 3 organizații din sfera științei și inovării din subordine au desfășurat proiecte de cooperare 

internațională cu instituțiile de cercetare – dezvoltare în agricultură din alte state. IP Institutul 

Ştiinţifico - Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare a fost dotat cu echipament modern 

– un complex cultural pentru multiplicarea accelerată a viței de vie prin metoda de butășire 

microclonală „in vitro”. 
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‒ Au fost create 2 Centre de Excelență cu profil agricol: I.P. ”Centrul de Excelență în Viticultură 

și Vinificație din Chișinău” și I.P. ”Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole 

din Țaul” cu un număr de 769 de elevi.  

‒ Numărul beneficiarilor de servicii de extensiune rurală printre producătorii agricoli activi a 

constituit 147137 înregistrînd o descreștere cu 47%. Această tendință este datorată reducerii 

sumei de finanțare din bugetul de stat de la 20 mln lei la 10 mln lei ceea ce a dus la micşorarea 

componenţei nominale a Reţelei Servicii de Extensiune Rurală cu 228 persoane. 

 

 

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

 

‒ Strategii/programe elaborate şi implementare inițiată: 

 Proiectul Programului Național de Dezvoltare a Sectorului de Lapte în Republica Moldova 

 Proiectul Programului Național de Dezvoltare a Sectorului de Producere a Cărnii 

 Proiectul Programului Național de Conservare a Resurselor Genetice Animale 

 Proiectul Programului Național de Dezvoltare a Sectorului Acvacultură. 

 Programul pentru dezvoltarea agriculturii conservative 

 Proiectul Programului Național de Dezvoltare a Apiculturii pentru perioada 2018-2025 

 Proiectul Programului de dezvoltare a horticulturii  în Republica Moldova pentru anii 2017-2020 

 Proiectul Programului de dezvoltare a sectorului vitivinicol 

 

‒ Sistemul naţional RASFF creat, implementat şi încorporat în sistemul UE 

 

 

3.2 Obiectiv general nr. 2: Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură 

 

Indicatori de progres pentru acțiuni realizate complet sau în curs de realizare cu termen în 2017: 

 

- Proiectul legii Codului funciar a fost elaborat și avizat cu ministerele și instituțiile interesate și 

supus expertizei anticorupție și juridice. Este definitivată sinteza propunerilor și obiecțiilor după 

care acesta va fi remis Guvernului spre examinare și aprobare. 

- În cadrul Întreprinderii de Stat “Centrul National de Verificare și Certificare a Producției 

Vegetale și Solului”, a fost creat şi acreditat, conform Standardului internațional SM SR EN 

ISO/CEI 17025:2005, Laboratorul Biologie Moleculară, care asigură detectarea organismelor 

modificate genetic în produsele vegetale, în special soia și detectarea organismelor fitosanitare 

(fitoplasmele). 

 

Cu termen în 2018 sau mai târziu: 

 

- 2 proiecte de consolidare a terenurilor agricole au fost realizate pe o suprafață de 192 de hectare.  

- Suprafața terenurilor irigate a constituit 7822 ha. 10 sisteme centralizate de irigare au fost 

reabilitate: SCI Lopatna-512 ha, SCI Jora de Jos- 1270 ha, SCI Criuleni- 778 ha, SCI Coșnița-

2500 ha, SCI Puhăceni- 1012 ha, SCI Roșcani- 880 ha, SCI Blindești- 587 ha, SCI Grozești- 

1100 ha, SCI Leova - 980 ha, SCI Chircani-Zîrnești- 2735 ha. Suprafața de teren reabilitate - 

12354 ha. 

- Suprafeţele cultivate prin utilizarea tehnologiei No-till/Mini-till au constituit 144,219 ha (cu 

58% mai mult ca în 2016). Au fost organizate seminare pentru 620 de persoane, loturi 

demonstrative în 9 școli de câmp. 108 de fermieri au solicitat subvenții pentru a aplica 

tehnologii No-till şi practici de management durabil al terenurilor. Pentru aplicarea practicilor de 

managemnt durabil au fost alocate 49 de granduri în sumă de 16925375 MDL pe o suprafață de 

14304 ha. 

- Suprafaţa destinată agriculturii ecologice a constituit 2261,18 ha, 47 de agenţi economici şi 

fermieri fiind încadraţi în agricultura ecologică.  
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- Au fost reabilitate reabilitate 230,8 ha de fâșii forestiere de protecție. 7682 ha de teren a fost 

protejat prin benzi robuste anti-eroziune reabilitată. Zona de influenţă a fâşiilor de protecţie a 

constituit 64 382 ha. 

- Au fost selectate pentru includere în catalog 198 de soiuri noi, inclusiv, culturi de câmp: 110; 

legumicole: 68; pomicole: 18; viticole: 1; altele (energetice): 1. 

- A fost elaborat proiectul Legii privind calamitățile naturale pentru crearea cadrului legal în 

vederea instituirii unui mecanism de abordare a riscurilor în agricultură. Proiectul Legii a fost 

transmis spre avizare autorităților publice centrale. 

- 83 de producători agricoli şi-au asigurat riscurile în agricultură. Suprafața culturilor agricole 

protejată a constituit 5800 ha. 

 

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

 

‒ Elaborarea și aprobarea Codului Funciar, 

‒ Aprobarea şi implementarea Bazei tehnico-metodologice elaborate,  

‒ Numărul instrucţiunilor elaborate şi implementate. 

 

3. 3 Obiectiv general nr.3: Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural 

 

Indicatori de progres pentru acțiuni realizate complet sau în curs de realizare cu termen în 2017: 

 

- 3.9 km de drum reabilitate au fost reabilitate și 1 pod a fost reconstruit.  

- Au fost construite 88,966 km rețele de apeduct și 64,462 km rețele de canalizare, 1 stație de 

tratare a apei a fost reabilitată, 22,3 km rețele de canalizare date în exploatare 3891 conectări la 

sistemul de aprovizionare cu apă potabilă. De un acces îmbunătățit la serviciile de alimentare cu 

apă și canalizare vor beneficia 41,500 mii locuitori din 6 localități. 

- A fost construit un sistem de irigare cu lungimea de 3.8 km pentru a iriga o suprafață de 104 

hectare.  

- A fost elaborat Planul național de monitorizare a reziduurilor conform HG 298/2011
11

  

- A fost creat Laboratorul pentru determinarea reziduurilor de pesticide.  

- Au fost realizate 3 proiecte în domeniul agroturismului și 55 locuri de muncă noi au fost create. 

- 5 activități meşteşugăreşti au fost dezvoltate. 

- O campanie de informare a fost efectuată care a inclus 23 seminare, 11 conferințe de presă; 5 

întruniri cu reprezentanții asociațiilor de profil și o conferință dedicată tinerilor și femeilor. 

AIPA a  participat la 11 conferințe naționale și regionale unde a informat publicul larg despre 

activitățile desfășurate. 1278 persoane au fost informate (în cadrul campaniei de informare).  

- 365 de întreprinderi noi au fost create în sectorul rural cu 3156 de beneficiari ai programelor de 

stat de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii.  

- Au fost organizate 4 festivaluri cu suportul MADRM: Festivalul porumbului, Festivalul Prunei, 

Festivalul strugurelui, Festivalul Marului. MADRM a fost implicat și în co-organizarea 

Festivalului cartofului alături de Consiliul Raional Edineț. 

- 15 grupuri de acțiune locală și 8 programe de dezvoltare a comunităților au fost create.  

 

 

3.4 Extinderea termenelor 

 

Schimbările survenite prin reforma administrației publice centrale produsă în august-octombrie 2017, au 

periclitat implementarea în termen a unor activități, în special, cele legate de elaborarea și adoptarea 

documentelor politice și juridice. Pe de altă parte, condițiile economice și financiare complicate au 

contribuit la amplificarea exodului expertizei din administrația publică, în general, și MADRM, în 

                                                           
11

 http://ansa.gov.md/uploads/files/Ordinele%20ANSA/2017/ordin%20nr_72%20(1).PDF  

http://ansa.gov.md/uploads/files/Ordinele%20ANSA/2017/ordin%20nr_72%20(1).PDF


12 
 

particular. În rezultat, procesul de elaborare a actelor juridice și implementarea celor deja adoptate în 

anumite domenii a suferit întârzieri.  

În afară de aceasta, termenele unor măsuri sunt prea optimiste și, din aceasta cauza, acestea sunt greu de 

realizat.  

MADRM a efectuat o evaluare intermediară a Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală 2014-

2020. Strategia va fi revizuită în baza recomandărilor în urma evaluării. În rezultatul revizuirii acestui 

document strategic și planul de acțiuni va fi actualizat. În cadrul acestui exercițiu, se vor prevedea 

termene mai realiste pentru unele măsuri și, dacă va fi necesar, unele acțiuni ar putea fi modificate, 

înlocuite sau abrogate.  

La această etapă, MADRM consideră necesară și justificată extinderea termenelor pentru unele acțiuni, 

după cum este indicat în tabelul de mai jos: 

Tabelul 2. Termene revizuite privind realizarea Planului de Acțiuni al NARDS 

Nr. 

acțiunii 

Denumirea acțiunii Termen 

existent 

Termen 

revăzut 

Argumentare 

Acțiunea 

nr. 3 

Elaborarea și inițierea implementării 

strategiilor/programelor de dezvoltare 

pentru ramurile strategice ale 

sectorului agroalimentar, inclusiv în 

următoarele domenii: 

- zootehnie (carne și lapte, conservarea 

resurselor genetice animale); 

- sectorul vegetal (fructe și legume); 

- sectorul vitivinicol; 

- acvacultură 

2016 2018 Șase programe sunt la etapa 

de identificare a surselor 

externe pentru acoperirea 

costurilor legate de 

elaborarea (3) sau 

actualizarea (3) lor. Este 

necesar mai mult timp 

pentru efectuarea unei 

analize profunde și a 

consultațiilor cu părțile 

interesate.  

Acțiunea 

10 

Preluarea şi implementarea sistemului de 

calitate şi control al Uniunii Europene pe 

piaţa fructelor şi legumelor 

2016 2018 Prin scrisoarea nr. 31-06-

673 din 26.01.2018 

Cancelaria de Stat a 

returnat proiectul. Motivul 

principal fiind perceperea 

(la unele articole) a 

Certificatului de 

conformitate ca act 

permisiv. Proiectul a fost 

modificat și expediat 

Grupului de lucru spre 

examinare. La 15.02.2018 a 

avut loc o ședință cu 

reprezentanții Grupului de 

lucru. Proiectul a fost 

modificat conform 

propunerilor de la ședință. 

Prin scrisoarea nr. 01/01-

1299 din 13.03.2018 

proiectul a fost transmis la 

Guvern. 
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Acțiunea 

24 

Elaborarea şi implementarea cadrului 

normativ privind SIA Alerta Rapidă 

pentru Produsele Alimentare (RASFF) 

2017 2018 Acțiunea nu este finalizată 

deoarece pentru a avea un  

"Sistem național RASFF 

creat, implementat şi 

încorporat în sistemul UE" 

necesită a fi creat 

Sistemului informațional 

automatizat pentru 

implementarea SRAAF, 

însăși a Conceptului tehnic 

al Sistemului informațional 

automatizat de transmitere, 

recepționare şi evidentă a 

alertelor pentru alimente şi 

furaje. 

ANSA în coordonare cu 

CIA și cu alte instituții 

vizate urmează să finalizeze 

procedurile de 

implementare ale SRAAF. 

Este preconizat că acestea 

vor fi realizate până la 

sfârșitul anului 2018.  

Acțiunea 

39 

Elaborarea şi promovarea Codului 

Funciar al Republicii Moldova, inclusiv 

perfectarea bazei tehnico-metodologice 

privind implementarea activităţilor de 

consolidare a terenurilor agricole 

2017 2018 Perfectarea bazei tehnico-

metodologice privind 

implementarea activităților 

de consolidare a terenurilor 

agricole poate fi elaborată 

doar după adoptarea 

Codului funciar. Iar 

conform proiectului 

Codului funciar Guvernul, 

în termen de un an, va 

aduce actele sale normative 

în concordanță cu prezenta 

lege. 

 

 

3.5 Concluzii 

 

Majoritatea măsurilor din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei au început a fi realizate și 

circa jumătate cu termenele de realizare pentru 2017 au fost finalizate (din 12 activități pentru 2017, 6 

acțiuni au fost realizate). Pentru restul activităților există un progres semnificativ (4) iar două nu au fost 

îndeplinite sau necesită a fi revăzute.  

Din motive obiective legate întîrzierile datorate reforma administrației publice centrale și situația 

economice dificilă din țară în 2017, la unele măsuri s-au înregistrat întârzieri. MADRM a evaluat 

nivelul de implementare și motivele întârzierilor, în baza cărora, a extins termenele unor acțiuni (pentru 

4 acțiuni cu termen 2016/2017 din totalul de 57 acțiuni). Executarea tuturor măsurilor este inclusă în 

planul de implementare pentru următorii ani.  
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Anexă – Descriere detaliată a implementării fiecărei acțiuni 

 

Pentru fiecare dintre acțiuni ale planului, este prezentată o descriere detaliată. 

Concluzia privind realizarea indicatorilor de progres este prezentată printr-un punct în colțul sus din 

dreapta. S-au utilizat trei culori diferite pentru a descrie realizarea indicatorului: 

● Acțiunea este implementată conform planului fără întârzieri.  

● Acțiunea este cu întârziere, dar poate fi implementată în termen.  

● Acțiunea este cu întârziere și nu este implementată/este dificil de a fi implementată în termen.  
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Acțiunea 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 

Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Standardele şi cerinţele  în domeniul marketingului, siguranţei alimentare şi controlului 

calităţii, adaptate la rigorile UE şi internaţionale 

Obținut  

 

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul actelor normative şi legislative 

aprobate şi promovate, conform 

Acordului de Asociere şi Acordului de 

Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător 

(DCFTA)  dintre Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană. 

18 acte normative şi legislative aprobate şi 

promovate legislative în domeniul agriculturii 

şi dezvoltării rurale şi a măsurilor sanitare și 

fitosanitare (SPS), care transpun 27 acte ale 

UE. 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 4 

2017 

 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

Planul Național de Acțiuni pentru implementarea 

Acordului de Asociere UE-RM pentru 2017-2019 a fost 

aprobat de Guvernul Republicii Moldova pe 28 decembrie 

2016. Acest plan include măsuri de armonizare a legislației 

la actele europene ce revin inclusiv MADRM în baza 

anexelor relevante la Acordul de Asociere UE – RM 

(Anexa VII şi Anexa XXIV-B) pe perioada 2017-2019. A 

fost elaborat Ordinul MAIA nr.98 din 12.06.2017 unde 

sunt specificate responsabilii de armonizare. 

 

Acțiunea 3 Elaborarea şi iniţierea implementării 

strategiilor/programelor de dezvoltare pentru ramurile 

strategice ale sectorului agricol, inclusiv în domeniile: 

- zootehnic (carne şi lapte, conservarea  resurselor 

genetice animale); 

- vegetal (fructe şi legume); 

Termen de 

realizare 

 

2017 

● 
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- vitivinicol; 

        - acvaculturii 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Creşterea valorii adăugate pentru principalele produse agricole 

Obținut date de 

referință 

Nu sunt 

disponibile. 

2017  Creșterea:  

 

Produse de origine animală (mii 

tone): 

Producția de lapte: 

Anul 2013 -527; 2014 -525; 2015 

-520; 2016 -504 (-3%);  

Producția de carne: 

2013 -113; l 2014 -120; 2015 -

128 2016 -135 (+6%);  

Producția de ouă (mln buc.): 

 2013 -623,7; 2014 - 645,0; 2015 

- 628,8; 2016 - 673,5 (+7%) 

 Cantitatea de miere exportată 

(tone): 

 2013 - 1002,3; 2014 - 2696,0; 

2015 -2866,7; 2016 - 3160,3; 

2017 (ianuarie-noiembrie) – 4726 

(+21%); 

** Din lipsa prețurilor 

comparabile care trebuie 

furnizate de către BNS, direcția 

de ramură nu poate efectua 

exprimarea valorică a 

producțiilor de origine animală. 

 

Produse de origine vegetală (mii 

tone): 

Pomicole, nuci, pomuşoare – 

2013 - 419, 2014 - 497,30, 2015 - 

485,48, 2016 - 595,69, 2017 – 

608 (+31%); 

Specii sămânţoase – 2013 - 313,5, 
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2014 - 376,50, 2015 - 315,98, 

2016 - 419,13, 2017 - 438,5 

(+28%); 

Specii sâmburoase – 2013 - 91,8, 

2014 - 102,30, 2015 -  153,80, 

2016 - 153,26, 2017 - 148,5 

(+38%); 

Culturi nucifere – 2013 – 32,5, 

2014 - 13,10, 2015 - 11,04, 2016 - 

13,83, 2017 – 11 (-195%); 

Arbuşti fruct. şi căpşun – 2013 - 

1,70, 2014 - 5,40, 2015 – 2015 - 

4,66, 2016 - 9,47, 2017 – 10 

(+83%); 

Cartofi – 2013 -239,50, 2014 - 

268,02, 2015 - 158,22, 2016 - 

213,97, 2017 – 310 (+22%); 

Legume şi culturi bostănoase – 

2013 - 335,40, 2014 - 467,30, 

2015 - 334,49, 2016 - 382,75, 

2017 – 450 (+25%); 

Productia vegetală (cereale, 

leguminoase, tehnice) – 2013 – 

2673, 2014 – 2913, 2015 – 2325, 

2016 – 4392, 2017 – 5224 

(+54%). 

 

**Datele pentru 2017 sunt 

estimative, nu dispunem de date 

oficiale de la BNS.  

Produse vitivinicole: 

În anul 2017, față de 2016, s-a 

înregistrat o evoluție a exportului 

produselor vitivinicole: cantitativ 

cu 5,9% (14,1 mln decalitri) și 

valoric cu 19% (128,4 mln dolari 

SUA). La fel, a crescut cu 4% 

valoric (58% îmbuteliat și 42% în 

vrac) și cantitativ cu 2% (29% 

îmbuteliat și 71% vrac) exportul 

vinului îmbuteliat raportat la cel 

în vrac. 

În anul 2017 se remarcă și o 

creștere a prețului unei butelii de 

vin cu 8,2% (1,34 dolari SUA 

butelia) fața de media anilor 

2015-2016. 
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Indicator 

indicator de 

progres 

Strategii/programe elaborate şi implementare inițiată. 

Realizare: Numărul programelor elaborate și puse în 

aplicare 

Un program este elaborat și 

implementat. 

Două programe elaborate și în proces de 

aprobare de către instituțiile interesate; 

Șase programe sunt la etapa de 

identificare a surselor externe pentru 

acoperirea costurilor legate de 

elaborarea (3) sau actualizarea (3) lor.  

 realizări planificate pentru 2017: 6 programe care urmează să fie adoptate 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3 Proiectul Programului de dezvoltare a sectorului vitivinicol. 

La momentul actual, se conduce în activitatea sa de Programul de restabilire și 

dezvoltare a viticulturii și vinificației în anii 2002-2020, aprobat prin HG 1313 din 

07.10.2002. În luna iunie 2017, Ministerul, în comun cu Oficiul Național al Viei și 

Vinului și cu proiectul de Competitivitate din Moldova al USAID şi Guvernului Suediei, 

a organizat o ședință desfășurată cu sectorul vitivinicol în cadrul căreia s-a stabilit că, 

odată cu schimbările în dezvoltarea sectorului a apărut necesitatea elaborării unui nou 

program. Totodată, au fost stabilite prioritățile și compartimentele de bază, care vor fi 

parte componentă a Strategiei 2019-2030. Însă, din lipsa de capacități instituționale și pe 

motivul că Oficiul Național al Viei și Vinului împreună cu proiectul de Competitivitate 

din Moldova al USAID şi Guvernului Suediei n-au contractat experți pentru elaborarea 

programului, procesul a fost stopat.   

trimestrul 4 Proiectul Programului de dezvoltare a horticulturii  în Republica Moldova pentru anii 

2017-2020 a fost elaborat și urmează a fi îmbunătățit cu suportul UIP-lui BEI.  

Proiectul Programului a fost elaborat încă în 2016, iar prin scrisoarea nr. 15/2-501 din 

27.09.2016 a fost expediat către Programul de restructurare a sectorului horticol „Livada 

Moldovei”, în vederea identificării și contractării consultanților naționali și internaționali 

pentru realizarea sarcinilor trasate în Program.  

Astfel, au fost organizate 2 ședințe cu reprezentantul proiectului „Livada Moldovei”. La 

prima ședință s-a decis adresarea suplimentară către donatori pentru identificarea unui 

expert în domeniu. La a doua ședință au fost discutate cauzele tergiversării, constatându-

se că problema constă în faptul că managerii proiectului „Livada Moldovei” nu au reușit 

să convingă donatorii despre importanța solicitării. Având în vedere că un an a trecut de 

la elaborarea proiectului, necesită a fi actualizate datele și identificat asistență pentru 

revizuirea lui. De asemenea, proiectul Hotărârii de Guvern necesită a fi retras și transmis 

pentru avizare repetată și promovare spre adoptare. În ședința de lucru  din 06.02.2018 s-

a decis efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru sectorul horticol, după care – 

actualizarea Programului, definitivarea și promovarea lui.  
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Proiectul Programului Național de Dezvoltare a Apiculturii pentru perioada 2018-

2025.  

A fost elaborat și transmis spre avizare Autorităților Publice Centrale (nr. 01/01-1404 

din 09.11.2017). Concomitent a fost petrecute consultări publice cu reprezentanții 

Asociației Naționale a Apicultorilor și discutat în cadrul ședinței Consiliului pe filiera de 

produs „Miere de albine, alte produse apicole şi produse procesate” din data de 

13.11.2017. Au fost recepționate avizele de la Autorităților Publice Centrale și în baza 

acestora se elaborează tabelul de divergențe. 

 

Proiectul Programului Național de Dezvoltare a Sectorului de Lapte în Republica 

Moldova  

Programul este la grupul de experți ai Programului ENPARD pentru definitivarea 

acestuia. 

Termen de prezentare a programului: 16.03.2018 

 

Proiectul Programului Național de Dezvoltare a Sectorului de Producere a Cărnii.  

Programul nu este elaborat. Urmează a fi identificate surse externe pentru acoperirea 

costurilor legate de elaborarea acestuia.  

 

Proiectul Programului Național de Conservare a Resurselor Genetice Animale.  

Programul nu este elaborat. Urmează a fi identificate surse externe pentru acoperirea 

costurilor legate de elaborarea acestuia. 

 

Proiectul Programului Național de Dezvoltare a Sectorului Acvacultură.  

Programul nu este elaborat. Urmează a fi identificate surse externe pentru acoperirea 

costurilor legate de elaborarea acestuia.  

 

Planul de Acțiuni pentru implementarea Programului de conservare și sporire a 

fertilității solurilor pentru anii 2017-2019 a fost adoptat prin Hotărârea de Guvern 554 

din 14.07.2017. 

 

Programul pentru dezvoltarea agriculturii conservative urma a fi actualizat în baza 

unui studiu privind aplicarea sistemelor de lucrări a solului no-till, mini-till și strip-till 

efectuat de IFAD. Acest studiu a fost anulat urmare a recomandărilor de la Roma ce țin 

de îmbunătățirea activității IFAD. La masa rotundă din 20.02.2018, la care IFAD a 

prezentat raportul activităților pentru anul 2017, a fost decisă reluarea discuțiilor cu 

IFAD pentru a efectua studiul de fezabilitate. Urmează să fie făcut un studiu de 

fezabilitate, după care – actualizat și promovat (decis la ședința de lucru din 06.02.2018).  

 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de la 

plan și solicitare de suport la 

nivel politic 

Pentru programele rămase încă neactualizate sau 

care încă nu au fost elaborate este propus 

prelungirea termenului anul 2018. 
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Acțiunea 4 Elaborarea şi implementarea politicii privind promovarea exporturilor produselor agroalimentare din 

Republica Moldova, reflectată în documentele de politici naţionale şi sectoriale 

Termen limita 

2018 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi modernizarea pieţei 

obiectiv specific  1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Pieţe externe noi, identificate 

Obținut date de referință: 

2016 

12 pieți noi de desfacere 

au fost identificate 

(Malta, Andorra, 

Ecuador, Cambogia, 

Zimbabwe, Bahrain, 

Congo, R.D. Congo, 

Chile, Benin, Tanzania, 

Burkina Faso).   

2017 7 piețe externe noi: 

Argentina, Mexic, Vanuatu 

(Oceania), Insulele Tokelau 

(Noua Zeelandă), Mali, 

Sierra Leone (Africa), San 

Marino. 

Creșterea de la xxxxx până în 2017:  

**Modul în care este formulat indicatorul de progres 

nu permite de a calcula statistica și formula concluzii.    

Anticipat Creşterea exportului produselor alimentare 

Obținut date de referință: 

2016 

Valoarea exporturilor a 

constituit 945,5 mln 

USD 

2017 Exportul produselor 

alimentare constituie 1 mlrd 

131 mln dolari SUA. 

Creșterea de la 945,5 mln USD în 2016 până în 2017: 

16,4% 

Indicator  

indicator de 

progres 

Document de politici elaborat şi implementat. Strategia de promovare a produselor agroalimentare este elaborată și se află la 

etapa de coordonare în cadrul MADRM 

 realizări planificate pentru 2017: 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4 A fost elaborat, cu suportul FAO, Strategia privind promovarea exporturilor produselor agroalimentare din Republica Moldova. Au fost formulate 

propuneri de reexaminare a obiectivelor Programului, ceea ce necesită revizuirea programului. Proiectul Strategiei de promovare a produselor 

agroalimentare se află în proces de coordonare internă în cadrul Ministerului. 

alte observații Motivul întârzierii/ deviere de la plan și solicitare de suport la nivel politic 

   

Acțiunea 5 Elaborarea şi promovarea Programului naţional de protecţie 

integrată a plantelor pentru anii 2018-2027 

 

Termen 

limita 

 

2017 

● 
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Acțiunea 7 Consolidarea capacităţilor Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru 

Agricultură privind administrarea măsurilor de susţinere în 

domeniul agricol şi al dezvoltării rurale, în conformitate cu 

rigorile Uniunii Europene 

Termen 

limita 

2018 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat 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 

Obținut  

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul actelor normative şi legislative 

elaborate 

 

Au fost elaborate 5 acte normative și 

legislative dintre care 4 sunt realizate în 

exclusivitate de către AIPA iar la 1 document 

AIPA a participat la elaborare. 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Pericol redus de contaminare a produselor agricole cu organisme dăunătoare 

Obținut  

 

Indicator 

indicator de 

progres 

Program elaborat şi promovat Program elaborat şi aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 123 din 02 februarie 2018. 

 realizări planificate pentru 2017:  Programul elaborat și promovat 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

 



22 
 

indicator de 

progres 

Numărul  procedurilor operaţionale 

elaborate şi implementate 

 

Au fost elaborate 11 manuale de proceduri de 

către AIPA. Coordonate cu Consiliul de 

supraveghere prin Procesul verbal nr 5 din 5 

decembrie 2017 și aprobate de către Ministrul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului. 

indicator de 

progres 

Numărul  sistemelor informaţionale 

elaborate. 

A fost elaborat Sistemul electronic de 

gestionare a dosarelor SBS. 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

 

 

Acțiunea 8 

 

Facilitarea modernizării fermelor zootehnice în vederea respectării 

cerințelor comunitare de calitate şi siguranță a produselor de origine 

animală 

 

Termen 

limita 

2017 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE privind 

siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Creşterea volumului producţiei din carne şi lapte, procente 

Obținut Date de 

referință: 

producția 2016 

Lapte - 

504 mii 

tone 

Carne - 

135 mii 

tone 

2017 Date 

indisponibile 

la moment  

Creșterea de la 2016 până în 

2017:  

** Notă:  Capacitatea de 

export nu a putut fi evaluată 

(lipsă de date pentru 2017). 

Anticipat Creşterea capacităţilor de export a producţiei din carne şi lapte, procente 

Obținut Date de 

referință: 2016 

 2017 Date 

indisponibile 

la moment. 

Creșterea de la 2016 până în 

2017:  

** Notă:  Capacitatea de 

export nu a putut fi evaluată 

(lipsă de date pentru 2017).  
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Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul  fermelor zootehnice create şi/sau modernizate 

 

Obținut Date de 

referință: număr 

de ferme 2016 

89 ferme  2017 Nou 

înființate- 267 

Modernizate- 

156 

Creșterea de la 2016 până în 

2017: x3 ori 

 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4 Export în 2017 produse de origine animală: Caviar 0,621t, Lână ovine 293t, Miere de 

albine 4382,6t, Piei bovine 1776,9t, Piei cabaline 37,7t, Piei ovine 31t, piei șinșila 0,06t, 

Piei iepure 0,8t, Puf pasăre 35,7t, Carne bovine 1412,2t, Carne ovina 1499,6t Carne 

cabalina 195,5T, Lactate 4356t, Piei nutrii 2,2 t şi 3350 buc., Melci de viță de vie 44t, 

Carne porc 18,4t, Peste refrigerate 12t, Produse alimentare 4.5t, Gelatină 0,3t, Ouă de 

consum 19854000 buc., Hrana pentru animale de companie 1t, Bovine 11442 capete, 

Ovine 19854 capete. 

Au fost organizate instruiri cu tematica „Biosecuritatea și trasabilitatea în sectorul 

producerii cărnii de pasăre” - 119 persoane instruite. 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

Referitor la creșterea capacităților de export a producției de 

carne și lapte (%), datele statistice pentru anul 2017 de la 

Biroul Național de Statistică în baza cărora se calculează 

capacitatea de export nu sunt disponibile la începutul anului 

(2018). 

 

Acțiunea 9 

 

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 

Termen 

limita 

 

2018 

● 

 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Capacităţile Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor de efectuare a controalelor 

oficiale, dezvoltate 

Obținut În ceea ce privește producerea alimentelor de origine animală au fost realizate 1782 

controale oficiale planificate, 690 controale oficiale inopinate 
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Anticipat Informaţia privind sistemul UE EUROP diseminată în sectorul privat 

Obținut În anul 2016 în ceea ce ține de producerea alimentelor de origine animală au fost realizate 

685 controale planificate și 1284 inopinate. 

Au fost emise procese verbale pentru 177 agenți economici și aplicate amenzi în sumă de 

62300lei  

În anul 2017 în ceea ce ține de producerea alimentelor de origine animală au fost realizate 

1782 controale oficiale planificate, 690 controale oficiale inopinate 

Au fost emise procese verbale de sancțiuni 131. 

Au fost suspendate activități 53, dintre care 12 -  prin ordonanță de suspendare și 41 - 

activitatea a fost suspendată la cererea agenților economici. 

Indicator 

indicator de 

progres 

Lege elaborată şi aprobată 

 

Proiectul de hotărîre a Guvernului pentru 

modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1406 din 10 decembrie 2008 

„Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind clasificarea și sistemul de etichetare 

a cărnii de bovine, precum și a produselor 

din carne de bovine” a fost elaborat și este 

avizat la instituțiile interesate. 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1 La 10 martie, 2017, Parlamentul a aprobat proiectul de lege privind clasificarea carcaselor 

de bovine, porcine și ovine, preparate în conformitate cu Planul național de acțiune pentru 

punerea în aplicare a acordului de asociere. 

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4 Proiectul de hotărîre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului 

nr. 1406 din 10 decembrie 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

clasificarea și sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum și a produselor din carne 

de bovine” a fost elaborat și este avizat de către instituțiile relevante. 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

 

 

 

Acțiunea 10 

 

Preluarea şi implementarea sistemului de calitate şi control al 

Uniunii Europene pe piaţa fructelor şi legumelor 

  

Termen 

limita 

 

2017 

● 

 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 
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obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Capacităţile Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor de efectuare a controalelor 

oficiale specifice sunt dezvoltate 

Obținut În anul 2016 au fost efectuate controale planificate 1547, controale inopinate 65 

La fructele și legumele destinate exportului  au fost făcute controale la 80000 loturi. 

 În anul 2017 au fost efectuate controale planificate 1956. 

La fructele și legumele destinate exportului  au fost făcute controale la 92 000 loturi 

Numărul loturilor verificate pentru export 18%. 

Anticipat Informaţia privind sistemul UE de calitate şi control pe piaţa fructelor şi legumelor 

diseminată în sectorul privat 

Obținut  

Indicator 

indicator de 

progres 

Lege elaborată şi aprobată 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul Legii cu privire la controlul de 

conformitate cu cerințele de calitate pentru 

fructe şi legume proaspete a fost transmis 

repetat pentru reavizare.  

 

indicator de 

progres 

Numărul inspectorilor instruiţi 

 

47 de inspectori au fost instruiți. 

La 18.02.2016 în cadrul proiectului ACED 

(USAID) au fost instruiți 42 inspectori 

fitosanitari, privind realizarea controlului 

fructelor şi legumelor în stare proaspătă la 

indicii de calitate. 

În cadrul proiectului ACED (USAID) a fost 

procurate şi repartizate 45 seturi de utilaj 

necesar pentru controlul fructelor şi 

legumelor în stare proaspătă la indicii de 

calitate. 

În cadrul proiectului Suedez „Întărirea 

capacităților în domeniul siguranței 

alimentelor Moldova” în luna aprilie 2017 

au fost instruite 5 persoane din cadrul ANSA 

privind realizarea controlului fructelor şi 

legumelor în stare proaspătă la indicii de 

calitate.  
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 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

La data de 15.11.2017 a fost primit ultimul aviz de la 

Ministerul Economiei și Infrastructurii. Procedura de 

coordonare a proiectului în cauză a fost finalizată și prin 

scrisoarea nr.01/01-22-09 din 22.12.2017 ultima variantă a 

proiectului de lege a fost transmis la Guvern. 

Prin scrisoarea nr. 31-06-673 din 26.01.2018 Cancelaria de 

Stat a returnat proiectul. Motivul principal fiind perceperea 

(la unele articole) a Certificatului de conformitate ca act 

permisiv. Proiectul a fost modificat și expediat Grupului de 

lucru spre examinare. La 15.02.2018 a avut loc o ședință cu 

reprezentanții Grupului de lucru. Proiectul a fost modificat 

conform propunerilor de la ședință. Prin scrisoarea nr. 

01/01-1299 din 13.03.2018 proiectul a fost transmis la 

Guvern. 

 

Acțiunea 11 Crearea, în baza parteneriatului public-privat, a Centrului 

Agroalimentar Chişinău                                                                                                       

Termen 

limita 

2018 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Creşterea accesului direct al fermierilor pe piaţa internă şi externă 

Obținut  

 

Anticipat Creşterea volumului comerţului intern şi extern, procente 

Obținut  

Indicator 

indicator de 

progres 

Centrul Agroalimentar Chişinău creat şi 

funcţional 

 

 

Realizare  
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indicator de 

progres 

Numărul utilizatorilor Centrului 

Agroalimentar Chişinău, persoane fizice 

sau juridice 

 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

 

 

Acțiunea 12 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 

 

 

Termen 

limita 

 

2018 

● 

 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Creşterea accesului direct al producătorilor agricoli către consumatori 

Obținut  

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul centrelor agroalimentare 

regionale create 

 

1 centru este construit prin proiectul 

”Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin 

amenajarea pieței  regionale en-gros şi a 

spațiilor destinate activităților non-agricole 

în raionul Râșcani” inclus în Documentul 

Unic de Program  pentru anii 2017-2020 și 

finanțat din sursele Fondului Național de 

Dezvoltare Regională. Proiectul este 

implementat de ADR Nord în coordonare cu 

MADRM. Termen limită de implementare 

2017-2020. 

indicator de 

progres 

Numărul utilizatorilor centrelor 

agroalimentare regionale, persoane fizice 

sau juridice 

Date indisponibile având în vedere că 

construcția Centrului încă nu a fost finisată.  
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Realizare:  

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1 Actualizarea documentației de deviz de către CR Râșcani, beneficiarul proiectului. 

trimestrul 2 Actualizarea documentației de deviz și divizarea lucrărilor în etape, de către CR Râșcani, 

beneficiarul proiectului. 

trimestrul 3 Inițierea și petrecerea procedurii de achiziții publice. 

trimestrul 4 Semnarea contractelor de finanțare și lansarea proiectului prin valorificarea 697 mii lei ce 

reprezintă 100 % din suma alocată pentru 2017. La moment lucrările sunt sistate pe 

perioada de iarnă. 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

În cadrul proiectului a fost efectuată actualizarea 

documentației de deviz și divizarea lucrărilor în etape, în 

prima etapă incluzând doar lucrări pentru suma solicitată 

din FNDR, 20 000,00 mii lei. 

Costul necesar pentru lucrările de construcții la etapa a 

doua constituie cca 23 000,00 mii lei. În acest context, a 

fost solicitată de la Beneficiar alocarea cofinanțării în 

scopul asigurării atingerii indicatorilor stabiliți conform 

cererii de finanțare. 

 

Acțiunea 13 

 

Crearea şi/sau modernizarea infrastructurii postrecoltare în 

regiunile rurale 

Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE privind 

siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Capacităţile postrecoltare pentru producţia alimentară în creştere cu 60% 

S-a obținut 

în 2014-

2017 

Obiectiv depășit cu mult: 2013 – 144, 2014 – 262 unități +180%; 2015 – 457 un. +317%; 

2017 – 435 unități: + 302% 

Obținut Date de 

referință 

2013 

144 2017 435 Creșterea 2013-2017: x 8 ori. 

Total 2014 – 2017 - 1154 

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul unităţilor postrecoltare create şi/sau modernizate 

 

Obținut Date de 

referință 

144 2017 435 unități 

postrecoltare 

supuse 

Creșterea 2013-2017: x 8 ori 

De asemenea, cu suportul 
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2013 subvenționării. 

Total 2014 – 

2017: 1154.   

 

proiectului Livada Moldovei 

(BEI) au fost finanțate 16 proiecte 

investiționale din domeniul 

horticol obiectivul cărora a 

constat în: 

‒ construcția și dotarea 

depozitelor frigorifice 

pentru păstrarea fructelor; 

‒ construcția și dotarea 

sălilor de sortare și pre-

răcire (instalații de pre-

răcire după recoltare, 

transportare  la rece, 

unităţi de răcire, unităţi 

de sortare şi calibrare şi 

platforme de 

comercializare). 

 realizări planificate pentru 2017: Pentru anul 2017 au fost planificate crearea, reutilarea și 

modernizarea a 25 unități postrecoltare (BEI) 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ 

deviere de la plan și 

solicitare de suport la 

nivel politic 

Creșterea capacităților post recoltare pentru produsele agricole 

de 60% (planificată) a fost depășită cu mult: 2017 – 1154 – 

creștere de 8 ori. 

La finele anului 2017 în proces de aprobare au fost 10 proiecte 

investiționale în sumă totală de 4,6 mln Euro (BEI).  

 

Acțiunea 14 Asigurarea fondului genetic cu material biologic cu randament 

înalt de productivitate  

Termen 

limita 

 

2017 

● 

 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Necesitatea de resurse genetice naţionale asigurată 

Obținut  

 

Indicator 
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indicator de 

progres 

Numărul animalelor de rasă pură 

achiziţionate 

 

a) Bovine (capete) - 2013 – 401, 2014 - 

1354, 2015 – 769, 2016 - 296; 2017 – 318;  

b) Ovine (capete) - 2013 – 1888, 2014 - 

4345, 2015 - 2583; 2016 - 1345; 2017 - 557; 

c) Porcine (capete) - 2013 – 1583, 2014 - 

3447, 2015 - 1282, 1200, 2016 - 630, 2017 - 

1212; 

d) Albine (roiuri și regine) - 2013 -1583, 

2014 - 1495, 2015 – 20, 2016 – 1418, 2017 

– 1811 . 

În anul 2017, a fost emis Ordinul 

Ministrului agriculturii și industriei 

alimentare nr.51 din 22 martie 2017, prin 

care au fost atestate în categoria de prăsilă 7 

ferme de creștere a bovinelor, 12 ferme de 

creștere a ovinelor, o fermă de creștere a 

caprinelor, o fermă de creștere a cabalinelor 

și 2 stupine apicole.  

   

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

 

 

Acțiunea 15 Implementarea principiului e-Agricultură prin dezvoltarea şi 

implementarea sistemelor informaţionale automatizate din 

sectorul animal 

Termen 

limita 

 

2020 

● 

 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Siguranţa lanţului alimentar şi furajer îmbunătăţită 

Obținut Au fost elaborate și implementate următoarele sisteme informaționale integrate: SIA 

„Registrul de Stat al Animalelor”; SIA Managementul Măsurilor Sanitar Veterinare 

Strategice (MMSVS); SIA LIMS-Managementul Laboratoarelor. 
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Indicator 

indicator de 

progres 

Sisteme informaţionale elaborate şi 

funcţionale 

Trei sisteme elaborate și funcționale 

 realizări planificate pentru 2017:  

Realizare:  

trimestrul 1 S-au organizat sesiuni de instruire și testarea utilizatorilor privind implementarea SIA 

RSA-32, MMSVS-84, LIMS-15; mentenanța 100% 

trimestrul 2 Suport metodologic la exploatarea MMSVS în 37 DRSA, Elaborarea la solicitarea ANSA 

blocului separat pentru înregistrarea probelor de laborator la  posturile vamale, 

Mentenanța sistemelor 100% 

trimestrul 3 Asigurarea mentenanței sistemelor 100%, implementarea rapoartelor tipizate pentru 

utilizatorii SIA RSA, Lansarea sistemului de alertă și amplasarea datelor pe harta Digitală; 

Îmbunătățirea securității pentru evitarea virusării sistemului SIA MMSVS; Implementarea 

SIA LIMS în cadrul Centrul Național de verificare și certificarea producției vegetale și 

solului, Centrul de standardizare și experimentare calității producției de conserve; 

trimestrul 4 Asigurarea mentenanței sistemelor 100%; îmbunătățirea SIA RSA cu posibilitatea de a 

adăuga la mișcarea animalelor exploatația de destinație; marcarea animalelor de prăsilă în 

momentul identificării animalului; participarea la modificarea Legii nr.231 din 20.07.2006 

privind identificarea și înregistrarea animalelor, aprobat la data 18.11.2017 în Monitorul 

oficial Nr.399-404 art. nr.806; Optimizare request-uri a aplicației SIA MMSVS, 

Implementarea SIA LIMS în cadrul Centrul de Medicină Preventivă. 

alte 

observații 

Proiectul HG privind 

aprobarea Regulamentul SIA 

RSA este întârziat din cauza 

prezentării întârziate a 

avizelor; 

 

Proiectul HG privind aprobarea Regulamentul SIA RSA 

este întârziat din cauza prezentării întârziate a avizelor; 

 

Acțiunea 16 Implementarea principiului e-Agricultură prin dezvoltarea şi 

implementarea sistemelor informaţionale automatizate din sectorul 

vegetal 

Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Eficienţa lanţului alimentar şi furajer îmbunătăţită 

Obținut A fost elaborat și implementat Sistemul Informatic Managementul Eliberării Certificatelor 

Fitosanitare (SI MECF) 

Indicator 
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indicator de 

progres 

Sisteme informaţionale elaborate şi 

funcţionale 

Un sistem elaborat și funcțional 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1 În SI MECF au fost instruite 92 persoane. 

Sectorul vitivinicol: aprobarea bazei normative pentru implementarea Registrului 

vitivinicol (RVV) și inițierea implementării acestuia prin înregistrarea persoanelor juridice 

și persoanelor fizice care activează în domeniul producerii strugurilor și fabricării 

produselor vitivinicole.. În RVV s-au înregistrat: 1,5 mii ha plantații și 15 producători de 

produse vitivinicole. 

trimestrul 2 Implementarea și mentenanța 100% a sistemului SI MECF, instruiți 41 inspectori la 

posturile vamale. 

Prin HG nr. 292 din 10 mai 2017 s-a aprobat Regulamentul privind modul de ținere a 

Registrului vitivinicol. 

În RVV s-au înregistrat: 3,3 mii ha plantații și 29 producători de produse vitivinicole. 

trimestrul 3 Asigurarea mentenanței sistemului, îmbunătățire sistemului cu posibilitatea de a genera 

rapoartele statistice (export/reexport) privind eliberarea certificatelor și înregistrarea 

operatorilor. 

În RVV s-au înregistrat: 5,7 mii ha plantații și 36 producători de produse vitivinicole. 

trimestrul 4 Elaborarea cerințelor tehnice privind schimbul de informație cu Federația Rusă privind 

validarea datelor înregistrate în sistem SI MECF. 

În RVV s-au înregistrat: 1,7 mii ha plantații și 27 producători de produse vitivinicole. 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

 

 

Acțiunea 17 Implementarea principiului e-Agricultură prin dezvoltarea şi 

implementarea sistemelor informaţionale automatizate din 

sectorul alimentar 

Termen limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Marketingul produselor agroalimentare îmbunătăţit pe piaţa internă şi externă 

Obținut A fost elaborat și implementat Sistemul Informatic de evidenta și monitorizare a lucrărilor 

agricole, recoltei și direcțiilor de distribuire AGROMAIA 

Anticipat Riscurile privind managementul produselor agroalimentare reduse 

Obținut  

Indicator 
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indicator de 

progres 

Sisteme informaţionale elaborate şi 

funcţionale 

Sistemul este funcțional. 

 realizări planificate pentru 2017:  

Realizare:  

trimestrul 1 Săptămânal este generalizată informația din sectorul agroindustrial privind pregătirea 

solului, curățitul viilor și livezilor, însămânțarea terenurilor agricole (AGROMAIA), 

mentenanța 100%. 

trimestrul 2 Săptămânal este generalizată  informația din sectorul agroindustrial privind însămânțarea 

terenurilor agricole și recolta (AGROMAIA), mentenanța 100%. 

trimestrul 3 Asigurarea mentenanței sistemului 100%, Săptămânal este generalizată  informația din 

sectorul agroindustrial privind însămânțarea terenurilor agricole și recolta (AGROMAIA). 

trimestrul 4 Asigurarea mentenanței sistemului 100%, Săptămânal este generalizată  informația din 

sectorul agroindustrial privind însămânțarea terenurilor agricole și recolta (AGROMAIA). 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

 

 

Acțiunea 

18 

Implementarea principiului e-Agricultură prin dezvoltarea şi 

implementarea sistemelor informaţionale automatizate din 

sectorul resurselor şi infrastructurii agricole 

Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Digitalizarea și ingineria proceselor operaționale asigurate 

Obținut Sistem Informatic Administrarea Patrimoniului de Stat (SI APAS), sistem elaborat și 

funcțional, Regimul certificatelor de depozit pentru cereale (RCDC), funcțional 

Indicator 

indicator 

de progres 

Sisteme informaţionale elaborate şi 

funcţionale 

Două sisteme informatice funcționale 

 realizări planificate pentru 2017:  

Realizare  

trimestrul 

1 

Administrarea SI APAS, mentenanța 100% 

trimestrul 

2 

Mentenanța regimului certificatelor de depozit pentru cereale și SI APAS - 100%  

trimestrul 

3 

Mentenanța regimului certificatelor de depozit pentru cereale și SI APAS - 100% 
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trimestrul 

4 

Mentenanța regimului certificatelor de depozit pentru cereale și SI APAS - 100% 

alte observații Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

 

 

Acțiunea 19 

 

Implementarea principiului e-Agricultură prin dezvoltarea şi 

implementarea sistemelor informaţionale automatizate de 

management intern 

Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Creșterea calității elaborării și implementării sistemelor informaționale în agricultură 

Obținut Mentenanța sistemelor AIPA on-line 2012-2015, AIPA E-Learning, AIPA ELO, AIPA 

Back-Up și elaborarea Sistemului Informatic „Evidența Solicitanților și Beneficiarilor de 

Subvenții” (SI ESBS) 

Indicator 

indicator de 

progres 

Sisteme informaţionale elaborate şi 

funcţionale 

7 sisteme informaționale 

 realizări planificate pentru 2017:  

Realizare:  

trimestrul 1 Mentenanța 100% AIPA on-line 2012-2015, AIPA E-Learning, AIPA ELO, AIPA Back-

Up. 

trimestrul 2 Elaborat și aprobat de CIA și AIPA caietul de sarcini pentru SI „Evidența Solicitanților și 

Beneficiarilor de Subvenții” (SI ESBS) pentru anii 2017-2021.  

trimestrul 3 Asigurarea mentenanței sistemelor, Elaborarea SI ESBS, acceptarea și lansarea în 

producție a softului conform procesului verbal de acceptanță nr.1 din data 12.09.2017. 

trimestrul 4 Asigurarea mentenanței sistemelor, Predarea softului către AIPA conform actului de 

primire-predare din data 12.12.2017. 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

 

 

Acțiunea 20 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 

Termen 

limita 

2018 

● 
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modificate genetic (OMG), alte domenii) 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Îmbunătățirea capacităţilor laboratoarelor în asigurarea nivelului necesar de calitate a 

procesului de testare, în corespundere cu cerinţele interne şi pentru export 

Obținut  

Indicator 

indicator de 

progres 

Plan de acţiuni elaborat 

 

Nu există. Este propusa revizuirea acțiunii 

fiind depășită.  

indicator de 

progres 

Reţeaua de laboratoare restructurată, 

funcţională şi acreditată 

 

A fost efectuată acreditarea laboratorului de 

către Centrul Naţional de Acreditare 

MOLDAC și de către Asociația de 

Acreditare din România – RENAR 

Continuă procesul de acreditare al 

Laboratorului diagnostic sănătate animală 

IPCRDV(IP Centrul Republican de 

Diagnostic Veterinar). 

indicator de 

progres 

Lucrări de reconstrucţie a Laboratorului de 

siguranţă alimentară Bălti şi reabilitarea 

Laboratorului de siguranţă alimentară al 

Centrului Republican de Diagnostic 

Veterinar  (Cahul) 

Laboratorul de încercări sănătatea plantelor, 

calitatea produselor de origine animală și 

non-animală din or. Bălți: construcția este 

dată în exploatare.  

Construcția Laboratorului de siguranță 

alimentară al Centrului Republican de 

Diagnostic Veterinar  (Cahul)  este în proces 

de implementare. 

indicator de 

progres 

Echipament şi instruire pentru personal 

asigurate 

 

In trimestru I 2018 urmează a fi efectuat 

procedura de licitație pentru procurarea 

utilajului și echipamentelor. 

20 de persoane au fost instruire (fitosanitare) 

în România, Polonia, Italia și Israel. 

Personalul CRDV: 3 persoane instruite. 

indicator de 

progres 

Laboratorul naţional de referinţă al 

Centrului Republican de Diagnostic 

Veterinar  acreditat 

Continuă procesul de acreditare al 

Laboratorului diagnostic sănătate animală 

IPCRDV(IP Centrul Republican de 

Diagnostic Veterinar). 

 

indicator de 

progres 

Patru puncte de Inspecţie la Frontieră 

funcţionale (Leuşeni, Criva, Tudora, 

Sunt date în exploatare și sunt funcționale 

patru puncte de Inspecție la Frontieră 

funcționale (Leușeni, Criva, Tudora, 
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Giurgiuleşti) Giurgiulești). 

Postul de control Tudora - dat în exploatare 

pe 12 mai 2016 

În luna iulie a fost dat în exploatare Postul 

de Control sanitar-veterinar și fitosanitar de 

la Criva 

Pe posturile Giurgiulești și Leușeni a fost 

date în exploatare în luna decembrie.  

Dotarea punctelor de control la frontieră cu 

echipament - o parte este acoperită din costul 

proiectului. 

Alte echipamente care sânt necesare 

efectuării controalelor urmează să fie 

procurate de ANSA. 

indicator de 

progres 

Laboratorul privind controlul conţinutului 

de nitraţi în produsele alimentare de 

origine vegetală dotat, acreditat şi 

funcţional 

Laborator pentru determinarea reziduurilor 

şi pesticidelor dotat, acreditat şi funcțional 

există în cadrul ÎS "Centrul Național de 

Verificare şi Certificare a Producţiei 

Vegetale şi Solului" 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4 A fost instruit personalul CRDV: 1 persoană în or. Vilnius, Lituania, cu tematica ,, 

Examinarea indicilor fizici și chimici în produsele lactate, desfașurată în perioada 23-27 

octombrie 2017 și 2 persoane în or. București, România, cu tematica ,, Testarea 

produselor imunologice contra bolii de Newcastle, desfășurată în perioada 04-06 

decembrie 2017  

 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

 

 

Acțiunea 21 Mecanizarea complexă şi re-tehnologizarea proceselor 

tehnologice de producere şi procesare a strugurilor 

Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 
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Rezultate  

Anticipat Creşterea nivelului de asigurare tehnică şi tehnologică a procesului de producere şi 

procesare a strugurilor, în scopul măririi calităţii producţiei vinicole 

Obținut Dotarea tehnică a unităților vitivinicole de procesare a strugurilor este în continuă 

modernizare. Drept rezultat remarcăm o creștere a calității produselor vitivinicole 

fabricate (în anul 2017 vinul moldovenesc a fost apreciat cu peste 300 de distincții în 

rezultatul participării la concursurile și expozițiile internaționale) și majorarea volumelor 

exportate pe toate categoriile de piețe: UE cu cca 20 la sută; CSI cca 14 la sută și alte piețe 

cu 20 %. 

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul unităţilor  de utilaj şi 

tehnică nouă 

Prin intermediul „Programului de restructurare a 

sectorului vitivinicol „Filiera Vinului” au fost reutilate 5 

unităţi vinicole cu utilaje tehnologice pentru prelucrarea 

primară a strugurilor și producerea vinului materie primă 

(utilaje de recepție a strugurilor, de zdrobire, presare, 

scurgătoare, instalații frigorifice și vase tehnologice). 

Prin intermediului AIPA vor beneficia de mijloacele din 

Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și 

Mediului Rural, 21 unități vinicole fiind dotate cu utilaj 

tehnologic pentru prelucrarea strugurilor. 

 Realizări planificate pentru 2017: modernizarea și reutilarea a minim 5 unități vinicole 

prin programul de restructurare a sectorului vitivinicol ”Filiera Vinului”.  

Realizare:  

trimestrul 1 Prin intermediul Proiectului „Programului de restructurare a sectorului vitivinicol” au fost 

reutilate 1 unităţi vinicole. 

trimestrul 2 Prin intermediul Proiectului „Programului de restructurare a sectorului vitivinicol” au fost 

reutilate 1 unităţi vinicole. 

trimestrul 3 Prin intermediul Proiectului „Programului de restructurare a sectorului vitivinicol” au fost 

reutilate 3 unităţi vinicole. 

trimestrul 4 Prin intermediul Proiectului „Programului de restructurare a sectorului vitivinicol” au fost 

reutilate 2 unităţi din domeniul industriei vinicole auxiliare. 

De către AIPA a fost autorizață suma totală de subvenții de cca 18,5 mln lei pentru 21 

unități vitivinicole pentru procurarea utilajului. 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

 

 

Acțiunea 22 Înfiinţarea a 24,5 mii ha de plantaţii viticole moderne, cu 

productivitate înaltă 

Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 
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obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

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

Obținut În anul 2017 au fost înființate cca 1,4 mii ha de plantații viticole. Din totalul suprafețelor 

plantate 917 ha au fost autorizate pentru subvenționare: 259 ha plantate cu soiuri pentru 

vin și 658 plantate cu soiuri pentru masă. 

Indicator 

indicator de 

progres 

Suprafaţa plantaţiilor viticole noi 

înfiinţate, hectare 

Total plantate circa 1,4 mii ha  

 realizări planificate pentru 2017:  

Realizare:  

trimestrul 1 Au fost înfiinţate cca 486 ha de plantaţii viticole moderne, inclusiv cca 184 ha cu soiuri de 

struguri pentru masă. 

trimestrul 2 Au fost înfiinţate cca 914 ha de plantaţii viticole moderne, inclusiv cca 474 ha cu soiuri de 

struguri pentru masă.  

trimestrul 3  

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

 

 

 

 

 

 

Acțiunea 23 Facilitarea creării, recunoaşterii şi funcţionării grupurilor de 

producători agricoli 

Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Cota producţiei produse de către producătorii asociaţi, procente  

Obținut Date de 

referință 

2013 

 2017  Creșterea 2013-2017: 
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Anticipat Creşterea volumului vânzărilor culturilor cu valoare înaltă  (interne şi de export) de către 

grupurile de producători,  procente 

Obținut Indicatorul privind vânzările realizate de grupurile de producători în anul 2017 va fi 

calculat în baza rapoartele financiare ce vor fi prezentate de grupuri la finele lunii martie 

2018.      

Indicator 

indicator de 

progres 

60 grupuri de producători au fost 

înregistrate cu suportul MAC-P 

7 grupuri de producători în 2017. 

În perioada anilor 2014-2017 au fost create 50 

grupuri de producători. Grupurile înregistrate 

de producători includ în structura lor între 5 și 

8 fondatori. 

indicator de 

progres 

Numărul producătorilor asociaţi sau 

încadrați în cooperative în diverse forme 

În anii 2014-2017 s-au asociat sub diverse 

forme minim 250 producători agricoli. 

25 de membri fondatori fac parte din grupurile 

de producători finanțate în 2017. Cumulativ, 

numărul de membri fondatori ai celor 33 de 

grupuri de producători care au primit finanțare 

constituie 185 producători agricoli, inclusiv 36 

femei. 

indicator de 

progres 

Ordinul Ministrului agriculturii şi 

industriei alimentare  privind 

procedurile de recunoaştere a grupurilor 

de producători aprobat 

A fost elaborat Regulamentul de recunoaștere a 

grupurilor de producători, aprobat prin Ordinul 

MAIA nr. 81 din 12 mai 2017 cu privire la 

aprobarea procedurilor de recunoaștere a 

grupurilor de producători (în redacție nouă). 

 realizări planificate pentru 2017:  

Realizare: Cu suportul Programului Agricultura Competitivă (MAC-P), finanțat de Banca 

Mondială, pe parcursul anului 2017 a fost promovată asocierea producătorilor agricoli 

după modelul grupurilor de producători agricoli. 

Astfel, în anul 2017 au fost create și înregistrate 7 grupuri de producători. A fost elaborat 

proiectul revizuit al Regulamentului de recunoaștere a grupurilor de producători, aprobat 

prin Ordinul MAIA nr.81 din 12 mai 2017 cu privire la aprobarea procedurilor de 

recunoaștere a grupurilor de producători (în redacție nouă). De asemenea, a fost 

actualizată componența Comisiei ministeriale de recunoaștere a grupurilor de producători, 

aprobată prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 47 

din 20 octombrie 2017. Pe parcursul anului 2017, Ministerul a examinat dosarele şi emis 

avize de recunoaştere pentru 14 grupuri de producători iar în perioada anilor 2015-2017 au 

fost recunoscute de către Minister în total 26 grupuri de producători. 

trimestrul 1 Au fost organizate 4 activități de informare. Activitățile de informare au avut loc în 

Ialoveni, Cimișlia, Florești (s. Cunicea) și Briceni (s. Grimăncăuți). Numărul 

participanților la activitățile de informare a constituit 57 persoane, inclusiv 13 femei. 

Totodată, au fost efectuate 6 adunări ale focus-grupurilor. Geografic adunările focus-

grupurilor au fost organizate în localitățile: Florești (Cunicea, Mărculești), Călărași, Ștefan 

Vodă (Răscăeți), Briceni (Grimăncăuți) și Dondușeni (Arionești).  

Au fost create și înregistrate 3 grupuri de producători și au fost create 3 grupuri de 

inițiativă (1 grup pe legume și 2 grupuri pe mere). 

Manualul de alocare a granturilor destinat investițiilor în infrastructura post-recoltă pentru 
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grupurile de producători din sectorul horticol, colectare şi procesare miere şi lapte şi 

documentele aferente dosarului de aplicare a fost elaborat şi aprobat de către MADRM şi 

BM și Regulamentul de Evaluare şi Selecţie a Dosarelor în cadrul programelor de granturi 

implementate în cadrul MAC-P  a fost revizuit şi aprobat de către MADRM, Ordinul  

MAIA nr. 7 din 17 februarie 2017. Pe parcursul primului trimestru au organizat trei 

sesiuni de instruire pentru reprezentanții GdP. Două sesiuni au cuprins instruiri teoretice si 

practice pentru grupurile de producători de fructe și legume. În cadrul instruirilor au fost 

prezentate și discutate procedeele și tehnologiile utilizate de producătorii de fructe și 

legume de la etapa recoltării până la etapa de pregătire a fructelor și legumelor pentru 

vînzare din depozitul frigorific. A treia sesiune de instruire în perioada trimestrului de 

raportare a fost dedicată oportunităților de marketing pentru grupurile de producători. 

A fost contractat consultantul pentru efectuarea exercițiului de Monitorizare și Evaluare a 

tuturor GdP finanțate de proiect.  

MADRM a emis aviz de recunoaștere pentru 1 GdP. 

trimestrul 2 Au fost realizate 6 activități de informare. Activitățile de informare au avut loc în Căușeni, 

Strășeni (s. Sireți), Nisporeni (2), Taraclia și Comrat. Numărul participanților la 

activitățile de informare a constituit 94 persoane, inclusiv 18 femei. 

Au fost organizate 6 adunări ale focus grupurilor. Geografic adunările focus-grupurilor au 

fost organizate în localitățile: Taraclia, Nisporeni, Căușeni, Comrat, Șoldănești (Chipeșca) 

și Ceadâr Lunga (Tomai). În total la adunările focus-grupurilor au participat 31 persoane. 

Asocierea pe tipuri de produse se prezintă în felul următor: struguri-prune-piersic 

(Taraclia), prune (Nisporeni), mere (Șoldănești - Chipeșca), struguri (Căușeni), 

prelucrarea laptelui de ovine și caprine (Comrat și Ceadâr Lunga – Tomai). 

A fost creat un grup de inițiativă nou care a decis asocierea pe struguri de masă și fructe. 

Pe parcursul trimestrului 2 au fost organizate două sesiuni de instruire pentru 

reprezentanții GdP. O sesiune a cuprins aspectele evidenței contabile în conformitate cu 

cerințele Noului Regulament de recunoaștere a grupurilor de producători. A doua sesiune 

de instruire în perioada trimestrului de raportare a fost dedicată promovării produselor pe 

piețele noi, relațiilor cu clienții existenți și cei noi. 

Două GdP aprobate de către Comisia de Evaluare și Selecție spre finanțare în anul 2016, 

au primit granturi investiționale în trimestrul 2/2017. 

În perioada 13 aprilie – 19 mai curent a fost lansat apelul nr. 5 pentru participare la 

Programul de granturi investiționale ”Facilitarea accesului la piețele de desfacere” în 

cadrul Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P). 

Au fost efectuate vizite de monitorizare la GdP în 26 localități din 16 raioane, fiind 

întocmite 28 Formulare de monitorizare. 

Membrii grupurilor de producători create cu suportul Proiectului Agricultura Competitivă 

în Moldova (MAC-P) au luat parte la o masă rotundă pentru a discuta despre rezultatele 

atinse în prima fază a proiectului, dar și despre oportunitățile pe care le oferă MAC-P 

datorită finanțării adiționale. A fost elaborat proiectul revizuit al Regulamentului de 

recunoaștere a grupurilor de producători, aprobat prin Ordinul MAIA nr.81 din 12 mai 

2017 cu privire la aprobarea procedurilor de recunoaștere a grupurilor de producători (în 

redacție nouă). 

trimestrul 3 A avut loc ședința Comisiei de Evaluare și Selecție în cadrul căreia au fost analizate 4 

dosare depuse în cadrul Programului de granturi investiționale destinate infrastructurii 

post-recoltă. Urmare a acesteia au fost aprobate 4 dosare în valoare de peste 1 mln dolari 

SUA.  
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Pe parcursul trimestrului III 2017 grupurile de producători au beneficiat de consultații și 

asistență tehnică specializată atât la solicitare cât și în conformitate cu planul de acțiuni 

MADRM a emis aviz de recunoaștere pentru 1 GdP. 

trimestrul 4 A fost actualizată componența Comisiei ministeriale de recunoaștere a grupurilor de 

producători, aprobată prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului nr. 47 din 20 octombrie 2017. 

A fost contractat consultantul ”Modern Audit SRL” pentru prestarea serviciilor de 

contabilitate și fiscalitate orientate către GdP, serviciile presupun consultanță și seminare, 

atât conform Planului de acțiuni, cât și la solicitarea GdP. 

Pe parcursul anului 2017, GdP au beneficiat de asistență post-creare 388 zile. 

Proiectul MAC-P acordă sprijin MADRM în revizuirea Legii nr. 312/2013 privind GdP și 

asociațiile acestora. În vederea desfășurării acestei activități, MAC-P a contractat un 

consultant care să ofere servicii juridice. 

MADRM a emis avize de recunoaștere pentru 10 GdP.  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

La 01 noiembrie 2017, 4 GdP (3 GdP noi și 1 GdP 

existent) au depus dosare de aplicare în cadrul apelului #6 

al Programului de granturi investiționale destinate 

infrastructurii post-recoltă. Urmare a implementării 

reformei autorităților publice centrale, Comisia de 

Evaluare și Selecție a suferit modificări la capitolul 

membrii Comisiei, ceea ce nu a permis evaluarea în timp 

util a dosarelor. CES s-a întrunit în luna februarie curent. 

 

Acțiunea 24 Elaborarea şi implementarea cadrului normativ privind SIA 

Alerta Rapidă pentru Produsele Alimentare (RASFF) 

Termen 

limita 

2017 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Creşterea nivelului de asigurare a siguranţei produselor alimentare 

Obținut  

Anticipat Creşterea volumului comerţului extern, procente 

Obținut Date de 

referință 

2013 

 2017  Creșterea 2013-2017: 

Indicator 

indicator de 

progres 

Sistemul naţional RASFF creat, implementat 

şi încorporat în sistemul UE 

Nerealizat. Responsabili de implementarea 

acțiunii este ANSA cu suportul CIA. 

Urmează a fi creat un grup de lucru 

privind crearea Sistemului informațional 
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automatizat pentru implementarea 

SRAAF. 

 realizări planificate pentru 2017:  

Realizare:  

trimestrul 1 A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 59 din 07.02.2017 cu privire la aprobarea 

măsurilor de punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje la 

nivel național care reglementează procedura de funcționalitate al sistemului care este în 

proces de aplicare. 

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4 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.  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

Acțiunea nu este finalizată deoarece pentru a avea un  

"Sistem național RASFF creat, implementat şi încorporat 

în sistemul UE" necesită a fi creat Sistemului 

informațional automatizat pentru implementarea SRAAF, 

însăși a Conceptului tehnic al Sistemului informațional 

automatizat de transmitere, recepționare şi evidentă a 

alertelor pentru alimente şi furaje. 

ANSA în coordonare cu CIA și cu alte instituții vizate 

urmează să finalizeze procedurile de implementare ale 

SRAAF. Este preconizat că acestea vor fi realizate până la 

sfârșitul anului 2018. Este propusă prelungirea termenului 

până sfârșitul acestui an.  

 

 

Acțiunea 25 Instruirea producătorilor agricoli în domeniul implementării sistemelor 

de management al calităţii şi siguranţei alimentelor (HACCP, GAP şi 

ISO) 

Termen 

limita 

 

2017 

● 

 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.1 Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE privind 

siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate 

Rezultate  

Anticipat Creşterea volumului producţiei agroalimentare conforme sistemelor de management al 

calităţii şi siguranţei alimentelor 

Obținut Date de 

referință 

Nu este 

cuantificat  

2017 Au fost desfășurate   

instruiri ale agenților 

economici din 

Creșterea din 2013 la 

2017: 
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2013 domeniul producerii 

alimentelor de origine 

animală - 

112 agenți economici 

din domeniul 

producerii/procesării 

carne roșie. 

27 agenți economici 

din domeniul 

producerii cărnii de 

pasăre. 

Au fost desfășurate 

instruiri ale agenților 

economici din 

domeniul producerii 

alimentelor de origine 

vegetală: 

- 20 entități în 

domeniul 

implementării 

GLOBALG.

A.P. 

- 25 entități în 

domeniul 

implementării 

ISO 

22000/HACC

P 

Date indisponibile.  

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul fermelor şi unităţilor de procesare ce 

implementează sistemele de management al calităţii 

şi siguranţei alimentelor (HACCP, GAP şi ISO) 

În baza informației companiei 

private SGS; câteva companii din 

Moldova au aplicat și obținut 

certificate pentru siguranța 

alimentară, dar deoarece sunt niște 

acorduri comerciale bilaterale 

informația ulterioară este 

confidențială. Numărul agenților 

economici producători de produse 

de origine animală care 

implementează HACCP - 13 până 

în 2017, în 2017 - 2 companii. Din 

cele care dețin certificatul Global 

Gap în anul 2017 sunt 9 companii, 

iar care au depus cerere - 12 

companii. 

 realizări planificate pentru 2018: Instruire GLOBALG.A.P. pentru 25 entități, ISO 

22000/HACCP – pentru 25 entități, Certificare GLOBALG.A.P. pentru 15 entități, ISO 

22000/HACCP – pentru 8 entități. 

Realizare:  

trimestrul 1  
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trimestrul 2 O serie de seminare de informare cu privire la HACCP, Global G.A.P. au fost planificate de 

MADRM pentru fermieri, organizații de întreprinzători, compania menționată SGS cu 

suportul AT ENPARD 

trimestrul 3  

trimestrul 4 O serie de seminare de informare cu privire la HACCP, Global G.A.P. au fost organizate. 

Mai mult de 100 de fermieri și reprezentanți  ai mediului de afaceri din agricultură au 

participat 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de 

la plan și solicitare de suport 

la nivel politic 

 

 

Acțiunea 28 

DAMEP 

Elaborarea şi promovarea cadrului normativ-legal privind 

instituirea Fondului de garantare a creditelor agricole 

Termen 

limita 

2018 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

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

Rezultate  

Anticipat Cota beneficiarilor Fondului de garantare a creditelor agricole creat, procente 

 

Obținut  

Anticipat Creşterea volumului investiţiilor în lanţul agroalimentar, procente 

Obținut Date de 

referință 

2013 

 2017  Creșterea 2013-2017: 

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul actelor normative elaborate şi 

promovate 

 

 

indicator de 

progres 

Fond  de garantare a creditelor agricole 

instituit şi funcţional 

Cu suportul proiectului finanțat de UE 

”Asistență Tehnică pentru Implementarea 

Contractului de Reformă Sectorială - Programul 

European de Vecinătate pentru Agricultură și 

Dezvoltare Rurală (ENPARD)” MADRM a 

întreprins următoarele:  

 A fost elaborat un studiu cu denumirea: 

“Analiza instrumentelor existente pentru 

fermieri și întreprinzătorii din zonele 

rurale”;  

 Un studiu de fezabilitate cu privire la 

înființarea Fondului de garantare a 

creditelor pentru agricultură și dezvoltare 
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rurală în Moldova a fost elaborat  pentru a 

actualiza precedentul studiu elaborat de 

IFAD și care a inclus condiții specifice noi 

în sectorul financiar; 

 Au fost efectuate consultări cu părțile 

interesate cu privire la înființarea Fondului 

de Garantare a creditelor în agricultură.  

 Un seminar “Accesul finanțare în sectorul 

agricol” pentru a promova conceptul și 

necesitățile de instituire a Fondului de 

Garantare a Creditelor în Agricultură a fost 

organizat. 

 realizări planificate pentru 2017: 

Realizare:  

trimestrul 1 
Discuții și consultări cu UCIP-IFAD cu privire la înființarea Fondului de Garantare a 

Creditelor în Agricultură” și rezultatele studiului IFAD efectuat pe parcursul anului 2015. 

trimestrul 2 
A fost efectuat un studiu “Analiza instrumentelor existente pentru fermieri și 

întreprinderile din zonele rurale” pentru a actualiza situația din domeniu cu privire la 

accesul fermierilor la credite. 

trimestrul 3 
În baza recomandărilor acestui studiu, un alt studiu de fezabilitate cu privire la înființarea 

Fondului de garantare a creditelor pentru agricultură și dezvoltare rurală în Moldova a fost 

elaborat.   

Un seminar “Accesul finanțare în sectorul agricol” pentru a promova conceptul și 

necesitățile de instituire a Fondului de Garantare a Creditelor în Agricultură a fost 

organizat pe 20 iulie 2017; 

trimestrul 4 
Au continuat consultările cu băncile comerciale; 

Au fost organizate mese rotunde și a întâlniri cu organizațiile partenere și persoanele de 

bază cu privire la foia de parcurs pentru instituirea unui Fond de garantare; 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de 

la plan și solicitare de suport la 

nivel politic 

Cadrul regulator potrivit pentru stabilirea și funcționarea 

Fondului de Garantare urmează a fi dezvoltat.  

Una din constrângerile de bază este finanțarea pentru 

înființarea Fondului de Garantare. Se presupune că 1 

milion de Euro capital statutar va fi necesar pentru 

înființare; 

Un consens politic urmează a fi stabilit pentru 

înființarea Fondului de garantare ca un Fond de Stat 

separat în baza unei legi de stat 

 

Acțiunea 

29 

Asigurarea pieţei interne cu seminţe de calitate Terme

n 

limita 

2020 

● 

obiectivu

l general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi modernizarea 

pieţei 



46 
 

obiectiv 

specific  

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

Rezultate  

Anticipat Creşterea volumului de seminţe de calitate utilizat în producere, procente 

Obținut Date de 

referinț

ă 2013 

268 agenți economici cu suprafața de 33210 ha în 

volum de 74692 t. Denumirea agenților economici 

este publicată pe pagina web ANSA. Registrul 

Agenților Economici înregistrați pentru 

Producerea, Prelucrarea Comercializarea 

semințelor şi materialului săditor 

http://www.ansa.gov.md/ro/content/informa%C5%

A3ii-publice  

201

7 

350 

agenți 

economi

ci 

cu 

suprafața 

de 

59210ha 

În volum 

de 10000 

tone 

Creșterea 

2013-

2017: 

Nr. agenți 

economici 

cu - 31% 

Suprafața 

cu – 

78,3% 

Volumul 

de semințe 

cu – 

47,3%. 

Indicator 

indicator 

de 

progres 

Numărul de producători de seminţe de calitate 

 

350 agenți economici 

indicator 

de 

progres 

Suprafaţa cultivată cu seminţe de calitate, hectare 59210 ha  în volum de 

110000 tone de semințe 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizar

e: 

Pe parcursul anului 2017 inspectorii abilitați cu atribuții de control semincer din cadrul 

Subdiviziunilor teritoriale pentru Siguranța Alimentelor au deservit mai mult de 2200 de 

agenți economici. Pentru producerea semințelor certificate în scopul comercializării, agenții 

economici autorizați în domeniul au depus mai mult de 800 de declarații de multiplicare a 

semințelor. 

La 53 de agenți economici autorizați la producerea, prelucrarea şi comercializarea semințelor 

au fost efectuate procedurile de inspecție în câmp pe o suprafață de 6814 ha de culturi 

cerealiere păioase şi certificate 10722 tone de semințe cu eliberarea documentelor respective. 

Totodată ținem să menționăm faptul că 407 ha au fost rebutate şi/sau respinse de la certificare 

din diferite motive şi declarate ca fiind neconformate.  

Semințe hibride de porumb au produs 87 agenți economici pe o suprafață totală de 5426 ha şi 

certificate 13000 t de semințe (F-1) cu eliberarea documentelor ce autentifică calitatea lor 

conform procedurilor şi normelor tehnice, iar 40 ha sectoare de hibridare au fost rebutate ca 

fiind neconforme. 

Semințe hibride de floarea-soarelui au fost produse în 28 de gospodării agricole pe o suprafață 

de 1212 ha, cantitatea de semințe condiționate de floarea-soarelui produse în anul 2017 

constituie 980 tone. 

Cca 46000 ha au fost înregistrate ca semănături de soi pentru necesități proprii la culturile de 

grâu, orz, mazăre, soia, ovăz, lucernă, sparcetă ş.a. la 662 agenți economici şi persoane fizice. 

Semănăturile de culturi agricole înființate în toamna anului 2017 cu semințe produse în 

http://www.ansa.gov.md/ro/content/informa%C5%A3ii-publice
http://www.ansa.gov.md/ro/content/informa%C5%A3ii-publice


47 
 

Republica Moldova constituie 315 mii ha sau 82,2% din suprafața totală de 383 mii ha. 

În anul 2017 au fost înregistrați la producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea 

semințelor 54 agenți economici din totalul de 727 înregistrați în perioada anilor 2014 - 2017. 

Au fost verificate și totalizate informațiile prezentate de inspectorii teritoriali privind 

înființarea sectoarelor de producere a materialului de înmulțire de culturi fructifere și a școlilor 

de pomi altoiți, precum și de vițe altoite.  

A fost elaborat și coordonat cu inspectorii teritoriali Planul de inspecție în câmp a culturilor 

agricole şi a plantelor horticole. Au fost coordonate programele de inspecție în câmp la 168 de 

producători în toate raioanele republicii. A fost monitorizată efectuarea inspecției în câmp în 

sectoarele semincere şi pepinierele horticole cu verificarea respectării cadrului normativ în 

domeniu producerii materialului semincer şi săditor de culturi agricole şi horticole. Anual sunt 

inspectate sectoarele de producere a materialului semincer şi săditor. 

trimestr

ul 1 

 

trimestr

ul 2 

 

trimestr

ul 3 

 

trimestr

ul 4 

 

alte 

observați

i 

Motivul întârzierii/ deviere de la plan și solicitare de suport la 

nivel politic 

 

 

Acțiunea 30 Stimularea creditării producătorilor agricoli, inclusiv a 

gospodăriilor casnice,  de către băncile comerciale şi instituţiile 

financiare nebancare 

 

Termen 

limita 

2017 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

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

Rezultate  

Anticipat Sporirea veniturilor producătorilor agricoli,  procente  

Obținut Date de 

referință 

2013 

 2017  Creșterea 2013-2017: 

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul beneficiarilor de credite 

 

1100 (date AIPA) + 17 (BEI) = 1117 beneficiari 

indicator de Valoarea surselor financiare accesate 2 041 038 090 + 13,4 mln euro (BEI) = 2 320 168 
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progres de către producătorii agricoli, lei 130 MDL 

**Notă - Conversia la cursul mediu al BNM Euro 

– MDL pentru 2017. 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de la 

plan și solicitare de suport la 

nivel politic 

La finele anului 2017 în proces de aprobare sunt 10 

proiecte investiționale în sumă totală de 4,6 mln Euro. 

Soluţii de redresare a finanțării agenților economici din 

ramura horticolă prin Proiectul Livada Moldovei: 

1. Implicarea Guvernului RM și BNM în negocierea cu 

BEI întru: 

‒ Restabilirea parteneriatului cu BC Moldova-

Agroindbank SA și BC Moldindconbank SA 

în cadrul Proiectului; 

‒ Extinderea numărului băncilor comerciale 

locale în calitate de Partenei ai Proiectului, în 

scopul creditării Beneficiarilor Finali din 

sursele disponibile ale împrumutului BEI; 

2. Aprobarea de către Ministerul Finanțelor: 

‒ A companiilor de micro finanțare în calitate de 

parteneri financiari în valorificarea resurselor 

BEI în cadrul componentei “Linia de Credit”; 

‒ A extinderii numărului de companii de leasing 

în valorificarea resurselor BEI în calitate de 

intermediar financiar în cadrul componentei 

“Operațiuni de leasing”. 

 

Acțiunea 31 Elaborarea şi promovarea Strategiei de ameliorare a sistemului de 

cercetare-dezvoltare agroalimentară a Republicii Moldova până în 

anul 2020 

Termen 

limita 

2017 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.3 Reformarea sistemului învăţământului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor de 

extensiune rurală în sectorul agroalimentar şi crearea sistemului de informare 

integrat în agricultură 

Rezultate  

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

practici europene 

Obținut Conceptul propus de MADRM de a continua reformarea instituțiilor de învățământ, de 
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cercetare științifică și a serviciilor de extensiune rurală în domeniul agroalimentar și 

crearea unui sistem informațional integrat este parțial îndeplinit. 

Indicator 

indicator de 

progres 

Strategie elaborată şi 

promovată 

Elaborat conceptul Strategiei de reorganizare a 

sistemului de educaţie, cercetare-inovare şi extensiune 

în domeniul agroalimentar. Supus spre discuții publice 

conceptul menționat. 

La începutul anului 2018 procesul a fost sistat. 

 realizări planificate pentru 2017:  Strategia elaborată și promovată 

Realizare:  

trimestrul 1 Strategia de Dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală revizuită  

trimestrul 2 Strategia de Dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală – modificări propuse   

trimestrul 3 Strategia de Dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală – procesul de consultarea cu 

părțile interesate lansat  

trimestrul 4 Strategia de Dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală – în proces de perfecționare   

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de 

la plan și solicitare de suport la 

nivel politic 

Luând în considerație că în momentul promovării 

conceptului Strategiei, Ministerul Economiei și 

Ministerul Educației elaborau proiectul de HG cu privire 

la modificarea și completarea Codului cu privire la 

știință și inovare, s-a decis stoparea acestuia pentru 

ajustarea la noile prevederi. Prin Legea pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative nr.190 

din 21.09.17 au fost aprobate modificările și 

completările la Codul cu privire la știință și inovare. 

 

Acțiunea 32 Dotarea cu echipament tehnologic modern a  instituţiilor din 

domeniul cercetare-dezvoltare din agricultură 

Termen 

limita 

2018 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.3 Reformarea sistemului învăţământului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor de 

extensiune rurală în sectorul agroalimentar şi crearea sistemului de informare 

integrat în agricultură 

Rezultate  

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

modernizate 

Obținut Date de 

referință 

2013 

Indisponibile 2017  Creșterea 2013-2017: 

Indicator 

indicator de Numărul instituţiilor asigurate cu echipament În anul 2017 au fost asigurate cu 
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progres  echipament 7 organizații din sfera 

științei și inovării din subordinea 

MADRM. 

indicator de 

progres 

Valoarea mijloacelor financiare utilizate pentru 

dotarea instituțiilor de cercetare-dezvoltare, lei 

2824550,71 MDL (1843823 MDL – 

bugetul de stat și 980727,7 MDL – 

mijloace speciale). 

Anul 2013 – 1860678 MDL (767799 

MDL – bugetul de stat și 1092879 

MDL –mijloace speciale). 

 realizări planificate pentru 2017:  

Realizare: În anul 2017, comparativ cu anul 2013, valoarea mijloacelor financiare utilizate pentru 

dotarea organizațiilor din sfera științei și inovării din subordinea MADRM a crescut cu 

963872 MDL (34 %). 

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de la plan și 

solicitare de suport la nivel politic 

 

 

Acțiunea 33 Dezvoltarea cooperării internaţionale între instituţiile 

cercetare-dezvoltare din agricultură şi partenerii internaţionali, 

în scopul schimbului de know-how 

 

 

Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.3 Reformarea sistemului învăţământului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor de 

extensiune rurală în sectorul agroalimentar şi crearea sistemului de informare 

integrat în agricultură 

Rezultate  

Anticipat Tehnologii know-how implementate 

Obținut  

Anticipat Creşterea  calităţii  şi eficienţei producţiei agroalimentare 

Obținut  

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul organizaţiilor dotate cu 

echipament modern 

În scopul schimbului de  know-how, au 

desfășurat proiecte de cooperare 

internațională cu instituțiile de cercetare – 

dezvoltare în agricultură din alte state cu 3 
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organizații din sfera științei și inovării din 

subordine. 

 În procesul colaborării doar IP Institutul 

Ştiinţifico - Practic de Horticultură şi 

Tehnologii Alimentare a fost dotat cu 

echipament modern – un complex cultural 

pentru multiplicarea accelerată a viței de vie 

prin metoda de butășire microclonală „in 

vitro”.  

indicator de 

progres 

Valoarea tehnicii şi echipamentului 

asigurat instituţiilor, lei 

 

 realizări planificate pentru 2017: 

Realizare: În rezultatul cooperării s-au realizat următoarele: 

1. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecția" - au fost create soiuri noi la 

diferite culturi de câmp, care permit majorarea nivelului de producție. 

2. IP Institutul Științifica - Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare - au fost 

testate, evidenţiate și multiplicate prin micropropagare “in vitro” clone fitosanitare  de viță 

de vie ale soiurilor autohtone: Feteasca Neagră, Moldova, Legenda şi Floricică. 

3. Institutul Științifica - Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară - 

mediu de protecție pentru crioconservarea materialului seminal de berbeci.  

Brevet de invenţie - MD 4513. 2017.09.30. BOPI nr. 9/2017 

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de 

la plan și solicitare de suport la 

nivel politic 

 

 

Acțiunea 34 Crearea Centrelor de Excelență pe baza organizațiilor de 

cercetare și dezvoltare și a instituțiilor de învățământ 

restructurate în agricultură 

Termen limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.3 Reformarea sistemului învăţământului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor de 

extensiune rurală în sectorul agroalimentar şi crearea sistemului de informare 

integrat în agricultură 

Rezultate  

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

îmbunătăţite 

Obținut  
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Anticipat Tehnologiile moderne și cele mai bune practici diseminate 

Obținut  

Indicator 

indicator de 

progres 

Cel puţin 2 centre de excelenţă create Prin HG nr. 781 din 22.06.2016 au fost 

create 2 Centre de Excelență cu profil 

agricol: I.P. ”Centrul de Excelență în 

Viticultură și Vinificație din Chișinău” și I.P. 

”Centrul de Excelență în Horticultură și 

Tehnologii Agricole din Țaul”. 

indicator de 

progres 

Numărul beneficiarilor Centrelor de 

excelenţă 

769 de elevi din care: 

I.P. ”Centrul de Excelență în Viticultură și 

Vinificație din Chișinău” – 378 elevi. 

I.P. ”Centrul de Excelență în Horticultură și 

Tehnologii Agricole din Țaul” -  391 elevi. 

63 cadre didactice instruite. 

 realizări planificate pentru 2017: 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3 Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul   

- 19 cadre didactice li s-a acordat asistență metodologică de către experți în teritoriu;   

 -12 cadre didactice au fost formate în cadrul proiectelor de transfer tehnologic de 

specialitate,  proiectul EdAgri, LED Moldova.  

Au obținut recalificarea profesională în domeniul psihopedagogiei - 34 cadre didactice. 

Au finalizat studii de masterat în domeniul managementului educațional - 18 cadre 

didactice. 

 În vederea dezvoltării abilităților profesionale ale cadrelor didactice/manageriale, au fost 

organizate multiple instruiri, training-uri, seminare instructive, coaching-uri cu suportul 

partenerilor de dezvoltare LED Moldova, Callidus, CEDA, proiectul moldo-ceh. 

A fost creată baza de date privind calitatea cadrelor didactice în mai 2017 și reactualizată 

în septembrie 2017. 

Pentru cadrele bibliotecare a fost organizat seminar instructiv metodic ,,Evidența și 

statistica activității de bibliotecă”.   

Au fost organizate cursuri de formare continuă pentru  bibliotecari. 

A fost organizat Seminar instructiv pentru  cadre didactice: Registrul utilajului agricol. 

Registrul evidenței animalelor 

28  de cadre didactice au  urmat cursuri de formare continuă în domeniul de specialitate. 

2 cadre didactice au beneficiat de formare și schimb de experiență în Germania., privind 

învăţământul dual. 
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trimestrul 4 2 cadre didactice au beneficiat de formare și schimb de experiență în Olanda. 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de 

la plan și solicitare de suport la 

nivel politic la planul și 

solicitarea de acțiuni de la 

nivel politic 

 

 

Acțiunea 35 Creşterea capacităţilor serviciilor de extensiune, inclusiv 

reorientarea acestora către cerinţele pieţei 

Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieţei 

obiectiv 

specific  

1.3 Reformarea sistemului învăţământului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor de 

extensiune rurală în sectorul agroalimentar şi crearea sistemului de informare 

integrat în agricultură 

Rezultate  

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

procente 

Obținut Date de 

referință 

2013 

 2017  Creșterea 2013-2017:  

**Notă: Formularea indicatorului 

face dificilă utilizarea statisticii de 

mai jos. 

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul beneficiarilor  de servicii de 

extensiune rurală printre  producătorii 

agricoli activi 

147 137– în anul 2017 

309 459 – în anul 2016 

293 862 – în anul 2015 

339 748 – în anul 2014 

250 039 - în anul 2013 

 realizări planificate pentru 2017: 

Realizare:  

trimestrul 1 Au fost prestate 53 042 ore-servicii pentru 41 686 producătorii agricoli şi antreprenori 

rurali. 

trimestrul 2 Au fost prestate 55 449 ore-servicii pentru 42 088 producătorii agricoli şi antreprenori 

rurali. 

trimestrul 3 Au fost prestate 54 902 ore-servicii pentru 39 122 producătorii agricoli şi antreprenori 

rurali. 

trimestrul 4 Au fost prestate 36 767 ore-servicii pentru 24 241 producătorii agricoli şi antreprenori 

rurali. 

alte Motivul întârzierii/ deviere de la 

plan și solicitare de suport la nivel 

În anul 2017, în comparaţie cu anul 2016, numărul 

beneficiarilor de servicii de extensiune rurală s-a 
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observații politic micșorat cu 162 322 persoane din considerentul că a 

fost redusă suma de finanțare din bugetul de stat de 

la 20 mln lei la 10 mln lei şi respeciv s-a micşorat 

componenţa nominală a Reţelei Servicii de 

Extensiune Rurală cu 228 persoane. 

 

Acțiunea 37 Modernizarea bazei material-didactice pentru învățământul superior 

şi mediu de specialitate  

 

Termen 

limita 

2017 

● 

obiectivul 

general  

1 Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi 

modernizarea pieței 

obiectiv 

specific  

1.3 Reformarea sistemului învăţământului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor de 

extensiune rurală în sectorul agroalimentar şi crearea sistemului de informare 

integrat în agricultură 

Rezultate  

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

Obținut Date de 

referință 

2013 

Date 

indisponibile 

2017 Pentru instituțiile de învățământ 

mediu şi superior aflate în 

subordinea MADRM  curriculum-

ul de afaceri este actualizat anual.  

Sunt discuții cu privire la 

utilizarea acestui curriculum ca cel 

mai bun model pentru alte 

sectoare ale învățământului mediu 

și superior. 

Creșterea 2013-

2017: 

Peste 50% din 

instituții au fost 

modernizate. 

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul instituţiilor de învăţământ mediu şi superior beneficiare de suport 

 

Realizare Date de 

referință 

2013 

Date 

indisponibile 

2017 8 instituții de 

învățămînt 

profesional 

tehnic și 1 

instituție de 

învățămînt 

superior. 

Valoarea 

mijloacelor 

financiare 

utilizate pentru 

dotarea 

instituţiilor de 

învățământ 

pentru: 

1. Învățământul 

profesional 

Creșterea 2013-2017: 
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tehnic –  

10340431,663 

inclusiv bugetul 

de stat 

10339777,18 

proiecte/donații 

654,483.  

2. UASM – 7 

mln lei, inclusiv 

bugetul de stat 

1mln, alte surse 

6 mln. 

 realizări planificate pentru 2017: 

Realizare: Numărul instituţiilor de învăţământ mediu şi superior beneficiare de suport - 4 

 

trimestrul 1 Curriculum-ul instituţiilor de învăţământ mediu şi superior este în proces continuu de 

actualizare anuală  – confirmat prin ordinele MADRM  

trimestrul 2  

trimestrul 3 Colegiul Tehnic Agricol din Soroca: 

2 atelierele didactice și laboratoarele de specialitate dotate cu utilaje și echipament, săli de 

clasă cu echipament, mobilier.  

Colegiul Agroindustrial din Râșcani: au fost procurate, programul 1C, tehnică de calcul și 

manuale, tehnică agricolă pentru scop didactic. 

Colegiul Agroindustrial din Grinăuți – dotarea 3 laboratoare, 1 atelier, sala sportivă. 

Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole Ţaul 

În colaborare cu People in Need: 

1 pivniță pentru păstrarea vinului în scopuri didactice reconstruită pentru; 

1 lot demonstrativ de viță de vie modernizat  

În colaborare cu CCA: 

1 lot modernizat cu sistem de irigare şi susţinere a  plantelor. 

În colaborare cu LED Moldova: 

1 sistem de colectare a apelor pluviale instalat 

Centrul de Excelență în Viticultură și  Vinificație din Chișinău s-a efectuat:  

- 1 teren didactic de culturi bacifere înființat cu suportul proiectului CCA 

- Lot demonstrativ 

trimestrul 4 Colegiul Tehnic Agricol din Svetîi:  

2 cabinete și 3 laboratoare de specialitate la ,,Electrificarea agriculturii” și ,,Mecanica 

agricolă”, dotate cu tehnică modernă,  în total. 

10 titluri de carte (230 exemplare) și donații de carte de la Universitatea Tehnică a 
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Moldovei, pentru 7 specialități. 

10 ghiduri de specialitate (500 ex.), elaborate și donate în cadrul transferului tehnologic, 

Proiectul EdAgri. 

331 materiale didactice de specialitate. 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de la plan 

și solicitare de suport la nivel politic 

Vor urma acțiuni din partea MADRM, deoarece 

este un pilon de bază al Planului de Acțiuni 

Consolidat. 

 

Acțiunea 38 Implementarea proiectelor de consolidare a terenurilor agricole  

 

Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

2 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură 

obiectiv 

specific  

2.1 Sprijinirea practicilor de gestionare a terenurilor agricole şi a apei 

Rezultate  

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

hectare  

Obținut Date de 

referință 

2013 

Date 

indisponibile 

2017 Date 

indisponibile 

Creșterea 2013-2017: 

Anticipat Cota terenurilor consolidate din totalul terenurilor, procente 

Obținut Date de 

referință 

2013 

Date 

indisponibile 

2017 Date 

indisponibile 

Creșterea 2013-2017: 

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul proiectelor implementate 

 

(2013-2017) - 23 de proiecte dintre 

care 2 în 2017 

indicator de 

progres 

Suprafaţa terenurilor agricole consolidate, hectare (2015-2017) - 537.5 ha dintre care 

192 în 2017     

 realizări planificate pentru 2017: 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4  
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alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de la 

plan și solicitare de suport la nivel 

politic 

 

 

Acțiunea 39 Elaborarea şi promovarea Codului Funciar al Republicii 

Moldova, inclusiv perfectarea bazei tehnico-metodologice 

privind implementarea activităţilor de consolidare a terenurilor 

agricole  

Termen 

limita 

2017 

● 

obiectivul 

general  

2 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură 

obiectiv 

specific  

2.1 Sprijinirea practicilor de gestionare a terenurilor agricole şi a apei 

Rezultate  

Anticipat Realizarea politicilor statului în domeniul funciar 

Obținut  

Indicator 

indicator de 

progres 

Codul Funciar elaborat și aprobat Proiectul legii Codului funciar a fost elaborat 

și avizat cu ministerele și instituțiile 

interesate. De asemenea, a fost supus 

expertizei anticorupție și juridice. În prezent, 

se definitivează sinteza propunerilor și 

obiecțiilor. După care acesta va fi remis 

Guvernului spre examinare și aprobare. 

 

indicator de 

progres 

Baza tehnico-metodologică elaborată, 

aprobată şi implementată  

 

Urmează a fi elaborată după aprobarea 

Codului Funciar.  

indicator de 

progres 

Numărul instrucţiunilor elaborate şi 

implementate 

Urmează a fi elaborate după aprobarea 

Codului Funciar. 

 Realizări planificate pentru 2017: Codul funciar elaborat și promovat; perfecționarea bazei 

tehnico-metodologice pentru activitățile de consolidare a terenurilor 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

Anual, prin prisma Regulamentului privind modul de 

repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a 

producătorilor agricoli, se acordă sprijin producătorilor 

agricoli pentru compensarea parțială a costurilor ce țin de 

consolidarea terenurilor agricole. Perfectarea bazei 
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tehnico-metodologice privind implementarea activităților 

de consolidare a terenurilor agricole poate fi elaborată 

doar după adoptarea Codului funciar. Iar conform 

proiectului Codului funciar Guvernul, în termen de un an, 

va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta 

lege. Se propune extinderea termenului de realizare până 

la sfârșitul anului 2018.  

 

Acțiunea 40 Extinderea terenurilor agricole irigate 

 

Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

2 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură 

obiectiv 

specific  

2.1 Sprijinirea practicilor de gestionare a terenurilor agricole şi a apei 

Rezultate  

Anticipat Productivitate agricolă sporită 

Obținut Date de 

referință 

2013 

144580,54 

(suprafața 

terenurilor 

irigabile) 

2017 144580,54 Creșterea 2013-2017:  

Anticipat Efectele calamităţilor naturale reduse 

Obținut Date de 

referință – 

teren 

afectat 

2013 

Date 

indisponibile 

2017 Date indisponibile Micșorați 2013-2017: 

Indicator 

indicator de 

progres 

Suprafaţa terenurilor irigate, hectare 7822 ha 

 

indicator de 

progres 

11 sisteme centralizate de irigare reabilitate 10 sisteme centralizate de irigare 

reabilitate (proiectul ”Compact”) 

sisteme centralizate de irigare 

reabilitate: inclusiv SCI Lopatna-

512 ha, SCI Jora de Jos- 1270 ha, 

SCI Criuleni- 778 ha, SCI Coșnița-

2500 ha, SCI Puhăceni- 1012 ha, 

SCI Roșcani- 880 ha, SCI Blindești- 

587 ha, SCI Grozești- 1100 ha, SCI 

Leova- 980 ha, SCI Chircani-

Zîrnești- 2735 ha 

Suprafața teren reabilitate - 12354 

ha. 

 realizări planificate pentru 2017 
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Realizare:  

trimestrul 1 3,4 mii ha (pe sistemele centralizate de stat gestionate de Agenția „Apele Moldovei”) 

trimestrul 2 7 ,822 mii ha (AIPA) 

trimestrul 3  

trimestrul 4 Extindere suprafețe irigabile  427 ha inclusiv SCI Roșcani r-nul Anenii Noi-160 ha, SCI 

Chircani-Zârnești r-nul Cahul- 267 ha 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de la plan 

și solicitare de suport la nivel politic 

 

 

Acțiunea 41 Dezvoltarea tehnologiilor de prelucrare minimală a solului, inclusiv 

organizarea seminarelor privind avantajele sistemului de lucrare a 

solului de tip No-till/Mini-till 

Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

2 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură 

obiectiv 

specific  

2.2 Sprijinirea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului, a produselor 

ecologice, inclusiv a biodiversităţii 

Rezultate  

Anticipat Creşterea cu până la 10% anual a suprafeţelor cultivate cu utilizarea practicilor de 

management durabil al terenurilor, procente 

Obținut Date de 

referință 

2013 

Date 

indisponibile. 

2017 Creștere 2017 

față de 2016 cu 

82253 ha (de 2,3 

ori) 

Creșterea 2013-2017: 

Indicator 

indicator de 

progres 

Suprafeţe cultivate prin utilizarea tehnologiei No-

till/Mini-till, hectare 

2016- 61,966 ha, 2017- 144,219 ha 

indicator de 

progres 

Numărul seminarelor organizate 82, 620 instruiți (IFAD V, MAC – P) 

indicator de 

progres 

Suprafaţa loturilor demonstrative, hectare 

 

Loturi demonstrative în 9 școli de 

câmp (IFAD VI, MAC – P) 

indicator de 

progres 

300 fermieri aplică tehnologii No-till şi practici de 

management durabil al terenurilor 

108 solicitanți 

 

indicator de 

progres 

Numărul de granturi alocate producătorilor agricoli 

care aplică practici de management durabil al 

terenurilor 

Pentru aplicarea practicilor de 

managemnt durabil au fost alocate 49 

de granduri în sumă de 16925375 

MDL pe o suprafață de 14304 ha. 

Realizare   

 realizări planificate pentru 2017 
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Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de la plan și 

solicitare de suport la nivel politic 

Subvenții solicitate pentru investiții pentru 

aplicarea tehnologiilor No-till / Mini-till -  18 

458 101.44 lei. 

 

Acțiunea 42 Efectuarea studiului de prefezabilitate privind înfiinţarea 

laboratoarelor în domeniul biosecurităţii 

Termen 

limita 

 

2017 

● 

 

obiectivul 

general  

2 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură 

obiectiv 

specific  

2.2 Sprijinirea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului, a produselor 

ecologice, inclusiv a biodiversităţii 

Rezultate  

Anticipat Necesitățile privind îmbunătăţirea capacităților în domeniul tehnologiilor de biosecuritate, 

identificate 

Obținut  

Indicator 

indicator de 

progres 

Studiu de pre-fezabilitate efectuat Laboratorul a fost creat.  

**Notă: Indicatorul nu mai este relevant.  

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare: În cadrul Întreprinderii de Stat “Centrul National de Verificare și Certificare a Producției 

Vegetale și Solului”, a fost creat şi acreditat, conform Standardului internațional SM SR 

EN ISO/CEI 17025:2005, Laboratorul Biologie Moleculară, care asigură detectarea 

organismelor modificate genetic în produsele vegetale, în special soia și detectarea 

organismelor fitosanitare (fitoplasmele). 

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4 Studiul de pre-fezabilitate nu a fost efectuat din lipsă de fonduri. 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de 

la plan și solicitare de suport la 

nivel politic 
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Acțiunea 43 Dezvoltarea și promovarea sistemului de agricultura ecologică Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

2 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură 

obiectiv 

specific  

2.2 Sprijinirea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului, a produselor 

ecologice, inclusiv a biodiversităţii 

Rezultate  

Anticipat Creşterea cu 60% a suprafeţelor terenurilor destinate agriculturii ecologice, procente 

Obținut Date de 

referință 

2013 

45326,00 

ha 

2017 2261,18 ha Creșterea 2013-2017: 

**Notă: La moment documentele 

de recunoaștere sunt emise de 

autorități de certificare din afara 

țării respectiv informația lipește 

la MADRM și statistica nu este 

reflectată în numărul total. Acest 

lucru nu permite o măsurare care 

ar reflecta situația reală la zi.  

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul agenţilor economici şi fermieri încadraţi 

în agricultura ecologică 

47 de producători 

indicator de 

progres 

Suprafaţa destinată agriculturii ecologice, hectare 2261,18 ha 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de la 

plan și solicitare de suport la nivel 

politic 

 

 

Acțiunea 44 Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi creşterea utilizării 

resurselor regenerabile de energie 

 

Termen limita 

 

2020 

● 

 

obiectivul 

general  

2 Asigurarea unui management durabil al resurselor naturale în agricultură 

obiectiv 2.2 Sprijinirea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului, a produselor 
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specific  ecologice, inclusiv a biodiversităţii 

Rezultate  

Anticipat Creşterea cu 7500 ha a suprafeţelor cu culturi energetice 

Obținut Creșterea în zona a suprafeţelor cu 

culturi energetice 

 

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul proiectelor implementate  

indicator de 

progres 

Suprafaţa culturilor energetice, hectare  

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de 

la plan și solicitare de suport la 

nivel politic 

 

 

Acțiunea 45 Reabilitarea fâşiilor forestiere de protecţie a câmpurilor 

agricole 

Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

2 Asigurarea unui management durabil al resurselor naturale în agricultură 

obiectiv 

specific  

2.2 Sprijinirea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului, a produselor 

ecologice, inclusiv a biodiversităţii 

Rezultate  

Anticipat 2199 ha de fîrșii forestiere reabilitate 

Obținut fășii forestiere de protecție reabilitate, ha MAC-P  (174,2 ha) + IFAD (6 ha) = 180,2 

ha. Cumulativ au fost reabilitate rehabilitate 

– 230,8 ha  

Anticipat 50 000 ha de teren protejat de fâşiile anti-erozionale robuste, reabilitate cu suportul 

Proiectului Agricultura Competitivă (MAC-P) 

Obținut teren protejat prin benzi robuste anti-

eroziune reabilitată 

7682 ha MAC-P 

Indicator 

indicator de Zona de influenţă a fâşiilor de protecţie, 64 382 ha 
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progres hectare 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare: În rezultatul evaluării primare a stării inițiale a perdelelor forestiere de protecție realizate 

de către specialiștii ICAS și ai entităților silvice teritoriale în proiectul MAC-P au fost 

incluse 2000 ha aflate în proprietatea a 84 de primării. În procesul de implementare a 

activităților de reabilitare această suprafață a fost concretizată/ajustată la solicitarea 

entităților silvice teritoriale, precum și a primăriilor beneficiare. În final, suprafața 

perdelelor forestiere de protecție reabilitate în cadrul MAC-P a constituit 2241,8 ha 

gestionate de 75 primării din 11 raioane și UTA Găgăuzia, preponderent din zona de 

centru și sud a țării. Suprafața medie a unei perdele forestiere incluse în program este de 

2,1 ha, iar suprafața medie a perdelelor forestiere reabilitate în cadrul proiectului în raza 

unei primării este de circa 30 ha. Activitatea de reabilitare a perdelelor forestiere în cadrul 

proiectului MAC-P a fost realizată nemijlocit cu suportul a nouă entități silvice: ÎS 

Iargara, ÎS Silva-Sud, ÎS Comrat, ÎSC Cimișlia, ÎS Hâncești-Silva, ÎS Tighina, ÎS 

Chișinău, ÎSC Manta-V și ÎSC Sil-Răzeni. Suprafața ariei protejate de către perdelele 

forestiere reabilitate (2014-2017) – 64 382 ha. 

trimestrul 1 MAC-P (2013-2017) 2241,8 ha reabilitate /64382 ha protejate 

MACP „Pe parcursul tr. 1 au fost reabilitate 164, 73 ha de perdele forestiere de protecție” 

trimestrul 2 MAC-P pe parcursul tr. 2 au fost reabilitate încă 9, 47 ha de perdele forestiere de 

protecție. 

trimestrul 3 Luând în considerație că în cadrul sem. 1 au fost reabilitate 174,2 ha de perdele forestiere 

de protecție ceea ce a condus la atingerea și depășirea indicatorului dat – 2241,8 ha, ICAS 

a continuat realizarea celorlalte activități conform contractului semnat. 

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de 

la plan și solicitare de suport la 

nivel politic 

 

 

Acțiunea 46 Identificarea şi înregistrarea în Catalogul soiurilor de plante al 

Republicii Moldova a soiurilor noi de seminţe, înalt productive 

şi  rezistente la condiţiile nefavorabile de mediu, şi transferul 

acestor tehnologii producătorilor locali de seminţe 

Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

2 Asigurarea unui management durabil al resurselor naturale în agricultură 

obiectiv 

specific  

2.3 Sprijin pentru adaptarea și atenuarea efectelor schimbărilor climatice asupra 

producției agricole  

Rezultate  

Anticipat Cota soiurilor noi de seminţe rezistente la secetă, procente 

Obținut Date de 

referință 

2013 

145 soiuri  2017  198 soiuri 

noi 

Creșterea 2013-2017: 2013 – 145, 

2014 – 233 noi; 2015 – 229 noi; 

2016 – 206; 2017 – 198, total – 

866.  

S-a înregistrat o creștere sumară a 

numărului soiurilor noi, adaptate la 
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schimbările de mediu de aproape 6 

ori, în comparație cu anul 2013 

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul soiurilor noi de seminţe rezistente la 

secetă înregistrate în Catalogul soiurilor de 

plante al Republicii Moldova 

Catalogul soiurilor de plante al 

Republicii Moldova este un anuar, 

editat de către Comisia de stat pentru 

testarea soiurilor de plante. La sfârșitul 

anului în curs, Comisia selectează soiuri 

noi, performante de cele mai diverse 

culturi agricole, care prezintă interes din 

punct de vedere a rezistenței la secetă, 

înghețuri târzii de primăvară și timpurii  

de toamnă. Pentru anul 2017 au fost 

selectate pentru includere în catalog 198 

de soiuri noi, inclusiv, culturi de câmp: 

110; legumicole: 68; pomicole: 18; 

Viticole: 1; altele (energetice): 1. 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de la 

plan și solicitare de suport la nivel 

politic 

 

 

Acțiunea 47 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 

Termen 

limita 

2018 

● 

obiectivul 

general  

2 Asigurarea unui management durabil al resurselor naturale în agricultură 

obiectiv 

specific  

2.3 Sprijinirea adaptării şi atenuării efectelor schimbărilor climatice asupra 

producției agricole 

Rezultate  

Anticipat Efecte reduse ale calamităţilor naturale asupra producţiei agricole 

Obținut  

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul actelor normative şi legislative 

elaborate şi promovate 

Proiectul Legii privind calamitățile naturale a 

fost elaborat și promovat. 
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 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4 A fost elaborat proiectul Legii privind calamitățile naturale, prin care se preconizează 

crearea cadrului legal pentru instituirea unui mecanism de abordare a riscurilor în 

agricultură. La acest moment, proiectul Legii a fost transmis spre avizare autorităților 

publice centrale.  

 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de 

la plan și solicitare de suport la 

nivel politic 

Proiectul a fost avizat negativ de Ministerul Finanțelor, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii și Comisia 

Națională a Pieței Financiare. 

În special, Ministerul Economiei și Infrastructurii atrage 

atenția asupra necesității efectuării unei analize 

științifice și sociologice pentru cunoașterea temeinică a 

realităților economico-sociale care urmează să fie 

reglementate, efectuarea unui studiu integral privind 

fondurile mutuale în agricultură. 

În partea ce ține de Comisia Națională a Pieței 

Financiare, aceasta s-a expus asupra necesității revizuirii 

proiectului în partea ce ține de înființarea fondurilor, 

condițiilor de aderare a membrilor, procedura de 

acordare a compensațiilor și a sprijinului financiar. 

În contextul avizelor primite, urmează a se aprecia 

asupra justificării continuării activității de promovare a 

proiectului dat, ceea ce presupune necesitatea efectuării 

studiilor științifice și sociologice, solicitate de 

Ministerului Economiei și Infrastructurii, fie la 

renunțarea la acest proiect, cu atît mai mult că 

organizațiile necomerciale nu au reacționat asupra 

proiectului transmis spre avizare.  

 

Acțiunea 48 Implementarea sistemelor de protecţie a culturilor agricole contra 

condiţiilor climatice nefavorabile (îngheţuri, grindină etc.) 

Termen 

limita 

 

2020 

● 

 

obiectivul 

general  

2 Asigurarea unui management durabil al resurselor naturale în agricultură  

obiectiv 

specific  

2.3 Sprijinirea adaptării şi atenuării efectelor schimbărilor climatice asupra producţiei 

agricole 

Rezultate  
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Anticipat Veniturile fermierilor asigurate împotriva riscurilor 

Obținut Date de 

referință 

2013 

Date 

indisponibile 

2017 Date 

indisponibile 

Creșterea 2013-2017: 

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul producătorilor agricoli care şi-au 

asigurat riscurile în agricultură 

83 

indicator de 

progres 

Suprafața culturilor agricole protejată, hectare 5800 ha 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de la 

plan și solicitare de suport la nivel 

politic 

 

 

Acțiunea 49 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 

Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

3 Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural 

obiectiv 

specific  

3.1 Alocarea investiţiilor pentru infrastructura fizică şi de servicii din mediul rural 

Rezultate  

Anticipat Creşterea accesului la infrastructura publică rurală 

Obținut  

Anticipat Condiţiile de trai în regiunile rurale îmbunătăţite 

Obținut  

Indicator 

indicator de 

progres 

Volumul surselor financiare investite în 

infrastructura fizică, lei 

31008087 MDL (AIPA - 18.662.174 lei + 

IFAD - 12 354 913,01 lei) 

indicator de Lungimea segmentelor de drum şi poduri IFAD: 3.9 km de drum reabilitate și 
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progres construite sau modernizate, km reconstrucția 1 pod 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1 Au fost elaborate studii de prefezabilitate pentru obiectele de infrastructura spre finanțare 

A fost convocat comitetul de selectare a proiectelor și aprobată lista de finanțare 

trimestrul 2 Au fost semnate acorduri de grant cu grupurile client și colectată contribuția beneficiarilor 

Au fost anunțate licitații pentru companiile de construcții 

trimestrul 3 Au fost executate lucrări de construcție/reabilitare a segmentelor de drum si pod. 

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de 

la plan și solicitare de suport la 

nivel politic 

Nu a fost realizat numărul total de proiecte spre 

finanțare din cauza imposibilității de colectare a 

contribuției de către grupul client în intervalul de timp 

stabilit, cât și divergențe în implementare între APL și 

grupul client în stabilirea metodei de administrare a 

proiectelor publice. Pentru indicatorul 2 AIPA nu a avut 

așa indicator pentru a colecta date care a fost introdus 

abia în 2018. 

 

Acțiunea 50 Modernizarea şi/sau construcţia reţelelor de alimentare cu 

apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea 

activităţilor de antreprenoriat în domeniul  agroalimentar 

 

Termen limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

3 Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural 

obiectiv 

specific  

3.1 Alocarea investiţiilor pentru infrastructura fizică şi de servicii din mediul rural 

Rezultate  

Anticipat Ameliorarea stării de sănătate a ecosistemelor acvatice 

Obținut  

Anticipat Creșterea oportunităților pentru dezvoltarea afacerilor 

Obținut  

Indicator 

indicator de 

progres 

Lungimea reţelelor de alimentare cu apă 

potabilă şi pentru irigare, construite sau 

modernizate, km  

2 proiecte din RD Centru, incluse în DUP 

pentru anii 2013-2015 și 2017-2020 și finanțate 

din mijloacele FNDR, se implementează 

inclusiv cu contribuția donatorilor străini: 

1. „Construcția stației raionale de epurare 

și dezvoltarea sistemului public de 

canalizare și epurare a apelor uzate la 

nivel intercomunitar”, or. Telenești cu 

contribuția USAID în valoare de cca 
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10.2 mil. lei; 

2. „Apeduct magistral pentru localitatea 

Bardar, Ruseștii Noi (etapa 2) și rețele 

de canalizare pentru or. Ialoveni” cu 

contribuția Programului Slovak Aid și 

Agenției de Dezvoltare Regională 

Senec Pezinok (Slovacia) - 2,20 mil. 

lei. 

În anul 2017, pentru implementarea proiectelor 

pentru dezvoltarea infrastructurii de 

aprovizionare cu apă și canalizare a fost 

valorificată suma de 73,42 mil. lei din 

mijloacele financiare ale FNDR. 

Astfel, în urma implementării proiectelor 

pentru dezvoltarea infrastructurii de 

aprovizionare cu apă și canalizare au fost 

construiți 88,966 km rețele de apeduct și 64,462 

km rețele de canalizare. 

De asemenea, cu suportul Guvernului 

Germaniei prin intermediul GIZ, au fost în 

proces de implementare 3 proiecte. În anul 

2017, pentru implementarea acestor proiecte, au 

fost planificate mijloace financiare în sumă de 

14,38 mil. lei și valorificate 5,5 mil. lei. Ca 

rezultat au fost atinși următorii indicatori de 

rezultat: 

‒ 1 stație de tratare a apei a fost 

reabilitată; 

‒ 22,3 km rețele de canalizare date în 

exploatare; 

‒ 3891 conectări la sistemul de 

aprovizionare cu apă potabilă. 

De acces îmbunătățit la serviciile de alimentare 

cu apă și canalizare vor beneficia 41,500 

locuitori din 6 localități. 

Cu suportul IFAD a fost construit un sistem de 

irigare cu lungimea de 3.8 km pentru a iriga o 

suprafață de 104 hectare. Volumul surselor 

financiare investite în infrastructura fizică:  2 

637 580 lei. 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1 Au fost elaborate studii de prefezabilitate pentru obiectele de infrastructura spre finanțare 

A fost convocat comitetul de selectare a proiectelor și aprobată lista de finanțare 

trimestrul 2 Au fost semnate acorduri de grant cu grupurile client și colectată contribuția beneficiarilor 

Au fost anunțate licitații pentru companiile de construcții 

trimestrul 3 Au fost executate lucrări de construcție/reabilitare a segmentelor de drum si pod. 

trimestrul 4  
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alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere 

de la plan și solicitare de 

suport la nivel politic 

 

 

Acțiunea 

51 

Dezvoltarea, modernizarea şi/sau crearea 

infrastructurii de gestionare a reziduurilor, 

în vederea sporirii siguranţei şi calităţii 

producţiei agroalimentare 

Termen limita 

 

2020 

● 

 

obiectivu

l general  

3 Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural 

obiectiv 

specific  

3.

1 

Alocarea investiţiilor pentru infrastructura fizică şi de servicii din mediul rural 

Rezultate  

Anticipat Diminuarea nivelului de poluare şi riscurile pentru sănătatea publică 

Obținut  

 

Indicator 

indicator 

de 

progres 

Numărul 

şi 

capacitate

a 

proiectelo

r iniţiate 

ANSA a elaborat Planul național de monitorizare a reziduurilor conform HG 

298/2011 (pentru anul 2017 a fost elaborat Ordinul ANSA nr.72 din 28.02.2017) 

- 

http://ansa.gov.md/uploads/files/Ordinele%20ANSA/2017/ordin%20nr_72%20(1

).PDF  

Datorită suportului Proiectului “Crearea şi funcționarea Laboratorului pentru 

determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol şi producția de origine non-

animală” a fost creat Laboratorul pentru determinarea reziduurilor de pesticide, în 

cadrul colaborării cu Guvernul României, Statul Israel şi Regatul Norvegiei (cu 

un buget de 650 mii euro). 

În scopul evacuării şi distrugerii din sectorul agricol a stocurilor de pesticide 

inutilizabile şi interzise, inclusiv celor contaminate cu poluanții organici 

persistenți, acumulate pe teritoriul ţării din perioada sovietică, în anul 2017 a fost 

continuată realizarea proiectului ",,NATO/PpP-OSCE/ENVESC privind 

distrugerea pesticidelor şi substanțelor chimice periculoase în Republica 

Moldova”  sub  coordonarea Ministerului Apărării. Pentru susținerea realizării 

acestor activități de către MADRM au fost eliberate acordurile de export pentru 

400 t de deșeuri de pesticide solide din R. Moldova în Polonia cu tranzit prin 

Ucraina, cu nr. MD 212 din 25.10.2017 și 50 t deșeuri de ambalaje contaminate 

cu pesticide cu nr. MD 213 din 25.10.2017. 

În anul 2017 au fost continuate activitățile de identificare, evaluare şi 

decontaminare a terenurilor, în particular  în cadrul proiectului ”Reducerea 

riscurilor asociate cu deșeurile periculoase la poligonul Cișmichioi”, finanțat de 

Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzDA) în baza Memorandumului de Înțelegere 

nr. 281665/2016-CRA din 26.10.2016, au fost continuate şi definitivate 

activitățile de realizare a studiului de fezabilitate în zona de amplasare a 

poligonului de înhumare a pesticidelor inutilizabile şi interzise din com. 

Cişmichioi (U.T.A. Găgăuzia), axat pe evaluarea situației ecologice în zonă şi 

http://ansa.gov.md/uploads/files/Ordinele%20ANSA/2017/ordin%20nr_72%20(1).PDF
http://ansa.gov.md/uploads/files/Ordinele%20ANSA/2017/ordin%20nr_72%20(1).PDF
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determinarea măsurilor de gestionare mai sigură a acestui poligon. 

Ținând cont de faptul că investigațiile au demonstrat că contaminarea în 

perimetrul poligonului este concentrată în principal în interiorul celor 14 buncăre 

în care sunt depozitate pesticidele, au fost recomandate măsurile de conservare, 

acoperire/izolare a poligonului de pesticide pe toată suprafața și consolidarea 

infrastructurii perimetrului poligonului. 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare

: 

 

trimestru

l 1 

 

trimestru

l 2 

 

trimestru

l 3 

 

trimestru

l 4 

 

alte 

observați

i 

Motivul întârzierii/ deviere de la plan și 

solicitare de suport la nivel politic 

 

 

Acțiunea 52 Facilitarea creării şi dezvoltării serviciilor de agroturism în 

regiunile rurale 

Termen 

limita 

 

2020 

● 

obiectivul 

general  

3 Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural 

obiectiv 

specific  

3.2 Creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă în domeniul non-agricol şi 

sporirea veniturilor în mediul rural 

Rezultate  

Anticipat Creşterea numărului de turişti naţionali şi internaţionali în domeniul agroturismului 

Obținut Date de 

referință 

2013 

Date 

indisponibile 

2017 Date 

indisponibile 

Creșterea 2013-2017:  

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul afacerilor create sau dezvoltate 

 

3 proiecte în domeniul agroturismului 

indicator de 

progres 

Numărul locurilor de muncă nou create  55 locuri de muncă noi create 

 realizări planificate pentru 2017 



71 
 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4 În anul 2017 au fost depuse către AIPA solicitări privind crearea a 3 afaceri noi în 

domeniul agroturismului, în cadrul cărora au fost asigurate 55 locuri de muncă noi. 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de la 

plan și solicitare de suport la nivel 

politic 

Această acțiune a început să fie implementată 

începând cu anul 2017. Măsura de sprijin a fost 

inclusă pentru prima dată în Regulamentul de 

subvenționare 2017-2021. 

 

Acțiunea 53 Stimularea producţiilor tradiţionale, meşteşugăreşti, de 

formare  profesională 

 

Termen limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

3 Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural 

obiectiv 

specific  

3.2 Creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă în domeniul non-agricol şi 

sporirea veniturilor în mediul rural 

Rezultate  

Anticipat Cota activităţilor meşteşugăreşti, de formare profesională, procente 

Obținut  

 

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul  activităţilor meşteşugăreşti 

dezvoltate 

5 activități 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4 În anul 2017 au fost depuse catre AIPA 5 solicitari privind crearea / extinderea unităţilor 

meşteşugăreşti. 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de 

la plan și solicitare de suport la 

nivel politic 
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Acțiunea 54 Facilitarea accesului la informaţii privind oportunităţile de 

dezvoltare a afacerilor 

 

Termen limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

3 Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural 

obiectiv 

specific  

3.2 Creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă în domeniul non-agricol şi 

sporirea veniturilor în mediul rural 

Rezultate  

Anticipat Creşterea gradului de informare privind oportunităţile de dezvoltare a afacerilor în rândul 

populaţiei din Republica Moldova 

Obținut  

 

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul consultaţiilor acordate Campania de informare - 23 seminare, 11 

conferințe de presă; 5 întruniri cu 

reprezentanții asociațiilor de profil; 

Conferința dedicată tinerilor și femeilor 

fermieri din RM-ediția a II-a; 

AIPA a  participat la 11 conferințe naționale 

și regionale unde a informat publicul larg 

despre activitățile desfășurate. 

Total - 51 de consultații acordate.  

indicator de 

progres 

Numărul  persoanelor participante la 

evenimente de informare 

1278 persoane informate (în cadrul 

campaniei de informare) 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de 

la plan și solicitare de suport la 

nivel politic 

 

 

Acțiunea 55 Facilitarea dezvoltării întreprinderilor din sectorul rural Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

3 Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural 
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obiectiv 

specific  

3.2 Creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă în domeniul non-agricol şi 

sporirea veniturilor în mediul rural 

Rezultate  

Anticipat Creşterea numărului beneficiarilor de programe de suport implementate de Organizaţia 

pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

Obținut Date de 

referință 

2013 

Date 

indisponibile 

2017 Date indisponibile Creșterea 2013-2017: 

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul  întreprinderilor create 365 (AIPA – 267 + IFAD – 98) 

indicator de 

progres 

Numărul beneficiarilor programelor de stat de 

susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii 

3156 (AIPA - 2979 beneficiari + 

IFAD - 177) 

 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4 În anul 2017 au solicitat subvenții 2979 producători agricoli mici și mijlocii în sumă de 

535,9 mln lei, ceea ce constituie 64,5% din suma solicitărilor. 

Totodată, au fost înființate 267 ferme agricole noi și modernizate 156 întreprinderi 

agricole. 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de la 

plan și solicitare de suport la nivel 

politic 

 

 

Acțiunea 56 Organizarea concursurilor și diseminarea bunelor practici 

 

 

Termen 

limita 

 

2020 

● 

obiectivul 

general  

3 Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural 

obiectiv 

specific  

3.3 Stimularea implicării comunităţii locale în dezvoltarea rurală 

Rezultate  

Anticipat Iniţiative noi dezvoltate în regiuni 

Obținut Iniţiative noi dezvoltate   
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Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul concursurilor organizate 4 festivaluri 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare:  

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4 A fost elaborat un proiect de Regulament privind modul de organizare și desfășurare a 

concursurilor. 

În anul 2017 au fost organizate cu suportul MADRM 4 festivaluri: Festivalul porumbului, 

Festivalul Prunei, Festivalul strugurelui, Festivalul Marului. Totodată, Ministerul mai este 

implicat și în co-organizarea Festivalului cartofului, organizator al căruia este Consiliul 

Raional Edineț. 

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de 

la plan și solicitare de suport la 

nivel politic 

 

 

Acțiunea 57 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) 

Termen 

limita 

2020 

● 

obiectivul 

general  

3 Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural 

obiectiv 

specific  

3.3 Stimularea implicării comunităţii locale în dezvoltarea rurală 

Rezultate  

Anticipat Creșterea oportunităților de angajare în mediul rural 

Obținut noi locuri de muncă în zonele rurale  

Indicator 

indicator de 

progres 

Numărul grupurilor-ţintă  create 15 grupuri de acțiune locală 

indicator de 

progres 

Numărul  programelor de dezvoltare a 

comunităților 

8 

 realizări planificate pentru 2017 

Realizare: A fost semnat un Memorandum de Înțelegere privind colaborarea pentru implementarea 

programului LEADER în Republica Moldova între Minister, reprezentanții organizațiilor 

internaționale si asociațiile obștești din Republica Moldova (6 parteneri semnatari): 

proiectul SARD; Fundația HEKS; "Fundacja Solidarności Międzynarodowej"; A.O. ”Pro 

Cooperare Regională”; ” Federația Națională a Fermierilor  din RM; Institutul de 
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Rezolvare a Conflictelor INRECO. 

A fost creat Comitetul de Monitorizare și Coordonare (CMC) al Programului UE-

LEADER în Moldova , componența căruia a fost actualizată prin ordinul MADRM nr.8 

din 23 ianuarie 2018. 

Proiectul SARD - ”Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și 

Taraclia”, finanțat de UE și implementat de UNDP, a înființat 8 Grupuri de Acțiune 

Locală (GAL) pe teritoriul UTA Găgăuzia , Taraclia și localități din raioanele învecinate. 

La 15 noiembrie 2017, membrii GAL au semnat Acorduri Teritoriale de Parteneriat prin 

care au formalizat parteneriatul Grupului de Acțiune Locală. În cadrul proiectului, prin 

metoda participativă au fost elaborate 8 Planuri Strategice de Acțiune, care au fost 

aprobate de către membrii GAL la I ședință a Consiliului GAL, care a avut loc la 

începutul lunii decembrie 2017.Primele proiecte-pilot vor fi finanțate începând cu anul 

2018 din sursele SARD. 

AO ”Pro-Co-Re”, cu suportul financiar al Fundației Elvețiene HEKS, a înființat 5 GAL-

uri în Regiunea de Nord a RM, localități din raioanele Soroca, Glodeni, Fălești, Râșcani, 

Florești. GAL-le sunt la etapa de elaborare a planurilor strategice de acțiune. 

Solidarity Fund PL in Moldova (Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale) 

implementează abordarea LEADER în cadrul Programului SARD în calitate de 

coordonator al echipei locale de implementare a abordării LEADER SARD). Totodată, 

proiectul implementează abordarea LEADER în raionul Cahul – înființarea Grupului de 

Acțiune Locală în regiunea Lunca Prutului de Jos (finanțată de Polish Aid), 

implementează abordarea LEADER (finanțată de British Aid) în parteneriat cu PIN 

Moldova în raioanele Anenii Noi și Strășeni – 2 GAL-ri. 

trimestrul 1  

trimestrul 2  

trimestrul 3  

trimestrul 4  

alte 

observații 

Motivul întârzierii/ deviere de 

la plan și solicitare de suport la 

nivel politic 
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