
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea situaţiei privind agricultura şi 
dezvoltarea rurală  în ţările parteneriatului 

estic 

 
 
 

Republica Moldova 
 

 

 

 

 

 

 
 

Programul de Vecinătate al Uniunii Europene 

  Finanţat de Comisia Europeană  

 

                                                                                                

         Implementat de FAO 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul Regional al FAO  pentru Europa şi Asia Centrală (REU)  

Benczur utca 34.  

H-1068 Budapesta 

Republica Ungaria  

Tel: +36 1 4612000 Fax: +36 1 3517029  

E-mail: FAO-RO-Europe@fao.org 

 
 
GCP/RER/041/EC 
ENPI 2012/298-262 

 
 
Efectiv din: 16  iulie, 2102 
Finalizat la: 31 decembrie, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
Această publicație a fost produsă cu suportul Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea 

exclusivă a FAO și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirile utilizate și prezentarea materialului în această publicație nu implică expresia vreunei opinii din partea 
Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) privind statutul juridic sau de dezvoltare al unei 

țări, teritoriu, oraș sau zonă, sau al autorităților sale, sau cu privire la delimitarea frontierelor/graniţelor  sale. 
Menționarea unor companii sau produse specifice ale producătorilor, indiferent dacă acestea au fost sau nu au fost 

brevetate, nu implică faptul că acestea sunt aprobate sau recomandate de către FAO în defavoarea altora de natură 
similară, dar care nu sunt menționate. 



 

 



 

Cuprin 

CUPRIN 5 

ACRONIME ŞI ABREVIERI 7 

1. INTRODUCERE 9 

1.1  CONTEXTUL ŞI OBIECTIVUL ANALIZEI SECTORIALE 9 

1.2. ECHIPA DE STUDIU 9 

1.3. CONSIDERAŢIUNI 10 

2. INFORMAŢII GENERALE ŞI CIFRE-CHEIE 11 

2.1 CONTEXTUL GENERAL ŞI INDICATORII ECONOMICI 11 
2.2 AGRICULTURA ŞI SECTORUL RURAL 14 

3. POLITICA GUVERNULUI PENTRU SECTOARELE AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII 

RURALE 26 

3.1 DESCRIEREA ŞI EVALUAREA STĂRII ACTUALE ÎN REGULAMENTELE NAŢIONALE 27 
3.2 DESCRIEREA ŞI EVALUAREA  INTERVENŢIILOR POLITICILOR ŞI/SAU STRATEGIILOR 

GUVERNAMENTALE CURENTE ŞI CELOR PLANIFICATE PRIVIND DEZVOLTAREA AGRICULTURII ŞI 

DEZVOLTAREA RURALĂ 29 
3.3 MODUL DE ÎNCADRARE A PROGRAMELOR GUVERNAMENTALE CORESPUNZĂTOARE ÎN 

ABORDAREA ENPARD 31 
3.4 PRIVIRE CRITICĂ ASUPRA POLITICII ŞI STRATEGIEI 31 

4. EVALUAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE ŞI ANALIZA DISPARITĂŢILOR 33 

4.1 EVALUAREA INSTITUŢIILOR GUVERNAMENTALE DE GESTIONARE, IMPLEMENTARE ŞI 

MONITORIZARE A ABORDĂRILOR ENPARD 33 
4.2 EVALUAREA AGRICULTURII ŞI A ACTORILOR ECONOMIEI RURALE PRIVIND GESTIONAREA, 

IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ABORDĂRILOR ENPARD 34 
4.3 EVALUAREA NEVOILOR DE INSTRUIRE A ACTORILOR/PĂRŢILOR INTERESATE ÎN AGRICULTURĂ 

ŞI ECONOMIA RURALĂ 36 

5. O PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA PROGRAMELOR ÎN DESFĂŞURARE 37 

5.1 COLECTAREA ŞI COMPARAREA REZULTATELOR DIN DIFERITE SURSE DE DATE 37 
5.2 PREZENTAREA UNOR VALORI DE REFERINŢĂ 42 

6. BLOCAJELE ŞI ANALIZA SWOT 43 

6.1 ANALIZA SWOT SPECIFICĂ SECTORULUI 43 
6.2 LISTA CELOR MAI RELEVANTE DOMENII PRIORITARE 45 

7. RECOMANDĂRI PRIVIND MĂSURILE CARE POT FI IMPLEMENTATE ÎN CONTEXT 

BILATERAL 46 

7.1 ACȚIUNI-PILOT 48 

8. IDENTIFICAREA LACUNELOR ȘI PRIORITĂŢILOR REGIONALE ȘI FORMULAREA 

DE RECOMANDĂRI PENTRU ACŢIUNILE VIITOARE 49 

8.1 EVALUAREA VARIAȚIILOR ȘI DIFERENŢELOR REGIONALE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRODUCŢIA 

AGRICOLĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ, INCLUSIV SECTORUL ZOOTEHNIC 50 

1



 

8.2 RECOMANDĂRI PRIVIND MĂSURILE CARE POT FI/TREBUIE IMPLEMENTATE ÎN CONTEXT 

REGIONAL 53 

9. CONCLUZII ȘI LECŢIILE ÎNVĂŢATE 55 

PUNCTE COMUNE ALE AGENDEI REGIONALE PENTRU GRUPUL DE EXPERŢI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI 

DEZVOLTARE RURALĂ 56 

10. REFERINȚE ȘI SURSE UTILIZATE 57 

 ANEXE 59 

ANEXA 1: ORGANIGRAMĂ A SECTORULUI AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 60 
ANEXA 2: AIPA - AGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ 63 
ANEXA 3: RAPORTUL SEMINARULUI 70 
 

 

 

2



 

 

Acronime şi abrevieri 
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ASVSPOA   - Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală 

PSA               - Programul de Securitate Alimentară 

BPA               - Bune practici agricole 

PIB                - Produs Intern Brut 

Ha                  - Hectar [unitate de măsură pentru terenuri] 

AVI                - Agricultura de valoare înaltă 

PPVI              - Produse prelucrate cu valoare înaltă 

IFAD              - Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii 

CFI                 - Corporaț ia Financiară Internaţională 

IFI                  - Instituţie financiară internaţională 
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ALP                - Asociaţia Locală a Producătorilor 

MAIA             - Ministerul Agriculturii ș i Industriei Alimentare 

FPM               - Fondul Provocările Mileniului 

CPM               - Corporaț ia Provocările Mileniului 

MDL              - Leu moldovenesc (1 EUR = 16,07 MDL) 

MIEPO      -     Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova 

MEC             - Ministerul Economiei şi Comerţului 

LMR             - Limita maximă de reziduuri 

FISM            - Fondul de Investiț ii Sociale din Moldova 

BNS              - Biroul Naţional de Statistică 

CNVCPA      - Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice   
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RISP              - Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale 

RM                -Republica Moldova 

SAPARD   -    Programul Special de Aderare pentru Agricultură ș i Dezvoltare Rurală 

SITA             - Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor 

IMM             - Întreprinderi mici şi mijlocii 

SSF               - Standarde Sanitare ș i Fitosanitare 

SPU              - Sistem de plăț i unice  

IFPS              - Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 
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1. Introducere 

 
1.1  Contextul şi obiectivul analizei sectoriale 

 

Multe dintre ț ările din cadrul Parteneriatului estic au o populaț ie rurală, clasificată ca persoane 

autoangajate în sectorul agricol, în obţinerea mijloacelor de trai bazându-se, într-o anumită 

măsură, pe parcele divizate de teren, ș i pe păşunile comunale sau de stat. Aceşti deţinători de 

terenuri mici dispun de resurse foarte limitate, cu un potenț ial mic de creș tere. Produsele 

obţinute de pe astfel de terenuri sunt de multe ori doar la nivel de subzistenț ă. Vânzarea 

surplusurilor de produse este îngreunată din cauza legăturilor limitate cu pieț ele organizate, 

precum ș i de accesul limitat sau lipsa totală a  oricăror facilităţi de prelucrare, depozitare, 

manipulare, ambalare sau de distribuţie care restrâng disponibilitatea, calitatea ș i valoarea 

adăugată a produselor alimentare. 

 

Există deja donatori care oferă asistenț ă, inclusiv UE ș i FAO, dar actuala criză mondială, cu 

creș terea preț urilor la alimente, printre alte consecinț e, au demonstrat necesitatea pentru ț ările 

din Parteneriatului Estic să consolideze în continuare formularea politicilor agricole menite să 

sprijine micii agricultori ș i asociaţiile de fermieri, să sprijine părț ile interesate publice ș i private 

din sectorul agricol, să sporească producț ia agricolă pe bază sustenabilă ș i să modernizeze atât 

agricultura, cât şi mediul rural. 

 

Evaluarea generală a agriculturii ș i a mediului rural este crucial de importantă pentru elaborarea 

strategiilor adecvate de dezvoltare a sectorului agricol ș i celui rural. Aceste studii vor contribui 

la evaluarea situaț iei sectorului,  la prioritizarea şi urmărirea subsectoarelor, domeniilor de 

intervenț ie ș i a beneficiarilor, în consultare cu actorii interesaţi principali - publici ș i privaţi. 

 

Domeniul general de aplicare al proiectului este în conformitate cu Programul European de 

Vecinătate pentru Agricultură ș i Dezvoltare Rurală (ENPARD), o iniț iativă a UE inclusă în cea 

mai bună practică UE în domeniul agriculturii ș i dezvoltării zonelor rurale. În baza rezultatelor 

acestui proiect, în ț ările interesate ale Parteneriatului Estic ar putea fi identificate, elaborate şi 

aplicate  programe ș i activităț i ENPARD. 

 

1.2. Echipa de studiu 

 

 Personalul CE/FAO, Consiliul de Administraţie CE/FAO 

 Richard Eberlin, Responsabil FAO, Dezvoltare Rurală ș i Fondul Funciar, 

REUDD  

 Magali Herranz, FAO Asociat profesionist, Sănătatea Animală, REUDD 

 Mark Le Seelleur, Consultant internaţional FAO  

 Dragan Anjelovski, Consultant internaţional FAO  

 Adrian Neal, Consultant internaţional 

 Seamus O’ Grady, Consultant internaţional 

 Viorel Gherciu, Expert naţional FAO în agricultură, Republica Moldova  
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1.3. Consideraţiuni 

 

Autorii doresc să mulț umească tuturor partenerilor care au participat la elaborarea acestui studiu 

ș i, în special: 

 Comisiei Europene, cu mulţumiri speciale Jesus Laviña, Isabelle Combes, and Dominik 

Olewinski 

 Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova 

 Ministerului Agriculturii ș i Industriei Alimentare al Republicii Moldova 

 Corespondentului naţional FAO în Republica Moldova 

 Agenț iei de Plăţi şi Intervenț ie pentru Agricultură  

 Agentiei Nationale de Dezvoltare Rurala, ACSA  

 Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova la 

MAIA 

 Proiectului ’Stimularea Economică în Zonele Rurale’ - UE ESRA BSP 

 Biroului Naț ional de Statistică ș i altor instituț ii de stat 

 Unităţii Programelor în Teren din cadrul REU, cu mulţumiri speciale Eszter Bartha, 

Aghasi Harutyunyan, Raimund Jehle, Javier Sanz şi Goran Stavrik. 
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2. Informaţii generale şi cifre-cheie 
 

2.1 Contextul general şi indicatorii economici 

 

Situaţia economică curentă 

 

Moldova este o ț ară aproape în totalitate fără ieș ire la mare, cu excepț ia unui punct de 200m, 

fluvio/maritim direct de distribuţie şi transbordare în/din Republica Moldova la Portul 

Internaț ional Liber Giurgiuleș ti, în partea extremă de sud, unde Dunărea constituie o parte din 

graniţă. Ţara, situată în sud-estul Europei, între România ș i Ucraina, cu soluri negre bogate în 

humus ș i climă temperată,  s-a bazat foarte mult pe agricultură de-a lungul istoriei sale. Cea mai 

mare parte a teritoriului este un platou deluros moderat, întretăiat de multe izvoare ș i râuri, o 

parte din Podiș ul Moldovei care îşi are originea în Muntii Carpati, având o altitudine medie de 

200m şi un maximum de 250m, împărț it în stepa Bălț ilor ș i valea Prutului mijlociu. Teritoriul a 

fost extensiv despădurit pentru agricultură în secolele 19 ș i 20, ș i Moldova are cea mai mică 

suprafaţă acoperită cu păduri din ţările Europei, de 11,4% (0,38 milioane hectare). 

 

Diagrama 1: Harta administrativă a Republicii Moldova 

 

Suprafaț a totală - 3,38 milioane ha  

Terenuri agricole - 2,48 m ha 

    Teren arabil - 1,82m ha 

    Plantații multianuale - 0,3 m ha  

    Lunci şi păşune -  0.36m ha 

Structura producţiei agricole: 

Exploatații agricole private -73.8% 

      Exploatații  de stat - 26.2%   

 

 

Populaţia – 3,56m (excl. Transnistria) 

Populaţia - 4.18m (incl. Transnistria) 

Naşteri: 1990 – 77.085; 2011 – 39.182 

Populaț ia rurală - 54% (1,92m) 

Populaţia ocupată în: 

Agricultură -  27% 

Industria de prelucrare - 15% 

 

Ponderea agriculturii în PIB: 16,2% 

GDP PPC (2011): $11,93 miliarde 

GINI
1
 (2010) – 33,03 

VNB PPC
2
 (2011)-  3400 USD per capita 

IDU (2011) -  0,649, locul  111
 

 

37 unităţi administrativ-teritoriale de primul nivel: 1unitate teritorială autonomă (Găgăuzia, Populaţia 

– 160.700) 

1  unitate teritorială (Transnistria, Populaţia – 518.700); 3 municipalităţi - 

(Chişinău, Bălţi, Bender). 32 raioane 

1,681 localităţi: 982 – localităţi incorporate (5 municipalităţi, 60 oraşe, 917 comune) 699 sate fără 

                                                 
1
 Indicele GINI egal cu 0 reprezintă egalitate  perfectă, iar  indicele egal cu 100 implică inegalitatea perfectă 

2
 VNB PPC este  venitul naţional brut (GNI) convertit în dolari internaţionali, utilizînd ratele parităţii puteriii de 

cumpărare 
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administraţie (40 – în componenţa orașelor, 659 - în componenţa comunelor). 

În 2011, agricultura ș i industria agro-alimentară au reprezentat aproximativ 36% din PIB, au 

angajat  27.52% a forț ei de muncă ș i au asigurat aproximativ 41% din exporturile ţării. În anul 

2011, producț ia agricolă s-a ridicat la aproximativ 1,4 miliarde euro  (în preț uri curente) - o 

creș tere de 4,6% faț ă de anul premergător. În 2012, populaț ia a fost estimată la 3,56 milioane 

(excl. Transnistria),  societate predominant rurală, aproximativ 54% din populaț ie trăieș te în 

mediul rural ș i circa 22%  din populaţie - în capitală, în Chiș inău. 

 

Agriculture Sector 2008 2009 2010 2011

GDP billions USD (official exchange rate) 5.54 5.32 5.23 6.51

GDP billions MDL 57.6 59.1 64.7 76.5

Budget expenditure billions USD 2.51 2.47 2.37 2.73

Budget expenditure billions MDL 26.1 27.4 29.3 32.1

Agriculture % of total budget expenditure 2.9% 2.7% 3.1% 2.6%

Agriculture % of GDP 8.8% 8.5% 12.0% 12.3%  
Biroul Naţional de Statistică, Moldova 

 

Între anii 2000-2011, PIB-ul Republicii Moldova a crescut în medie cu 6% pe an. În 2011, ca 

urmare a aprecierii reale a monedei naț ionale, leului moldovenesc, PIB-ul pe cap de locuitor a 

crescut de la 354 dolari SUA la 3400
3
 dolari SUA. Economia Moldovei este agroindustrială, dar 

cu o dependenț ă mare de remitenț e. Serviciile au fost principalul motor al creș terii economice a 

Republicii Moldova pe parcursul acestei perioade, ajungînd la 63,5% în anul 2011. Ponderea 

agriculturii în PIB a scăzut de la 31% în 2000
4
 la aproximativ 16,2% (PPC 2011

5
)). Totuşi, 

atunci când sectorul agricol este combinat cu sectorul agro-procesare, importanț a agriculturii ca 

sector combinat al economiei moldoveneşti reprezintă aproximativ 36% din PIB. 

 

 

În ultimii ani, cheltuirea remitenţelor 

pentru consum, în special în domeniul 

serviciilor, a fost motorul creș terii PIB-

ului în Republica Moldova, (locul patru 

în lume). În 2006-2012, remitenț ele  au 

devenit, de asemenea, şi o sursă de 

creș tere a investiț iilor, în principal în 

domeniul construcţiei de locuinț e, 

reprezentând în total 23% din PIB (BM 

2009). Cheltuielile bugetare în perioada 

anilor 1999-2010 au fost relativ stabile, 

cu o medie de 19% din PIB. O 

caracteristică specifică a economiei  

 Moldovei este un sold negativ persistent înalt în evoluţia exportului net. Deficitele comerciale 

au devenit o problemă constantă începând cu anul 1997, cota lor în PIB fiind în continuă creș tere 

începând cu anul 2000. 

 

Principalii parteneri comerciali ai Moldovei sunt UE ș i CSI, care împreună reprezintă 90% din 

comerț ul exterior al ț ării. În 2011, volumul schimburilor comerciale bilaterale dintre UE ș i 

Republica Moldova au crescut cu 27,9%. În 2011, exporturile Republicii Moldova în ț ările UE 

                                                 
3
 Profilul economic al Republicii Moldova, 2012  http://www.indexmundi.com/moldova/economy_profile.html 

4
 http://motherearthtravel.com/moldova/economy.htm 

5
 http://www.indexmundi.com/moldova/economy_profile.html 
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au constituit 1083 milioane dolari SUA, iar  importurile din UE au reprezentat 2256 milioane 

SUA. Principalele produse de comerț  sunt după cum urmează: 

 

 

Moldova este dependentă de importuri la nivel de circa 97% din nevoile sale energetice. În 2007, 

costul de import al energiei s-a ridicat la circa 645 milioane dolari SUA, echivalentul a 14,6% 

din PIB, sau 17,5% din totalul importurilor. Un sfert din importurile de energie electrică ale 

Moldovei provin de la staț ia hidroelectrică Cuciurgan (SHE) din Transnistria. Deşi Moldova este 

parte a Comunităț ii Energetice UE, aproape toate gazele sale naturale sunt importate din Rusia, 

întrucât Gazprom este principalul furnizor de gaze naturale al Republicii Moldova. Preţul 

aprovizionării cu gaze este de importanț ă naț ională majoră, şi implementarea Acordului 

Energetic cu UE constituie un subiect major.    

 

Descrierea  situaţiei actuale a sectorului economiei rurale  
 

Ocuparea forței de muncă în agricultură 
Rata ș omajului a scăzut până la 6,6% în 2011 - (de la 7,4%, în 2010),  datorită creării de locuri 

de muncă în domeniul industriei ș i agriculturii. În sectorul agricol este ocupată mai mult de 

27,52% din populaț ia aptă de muncă, sectorul generând circa 12% din PIB-ul ț ării. Din forț a de 

muncă totală din agricultura, 25% (80,7 mii) sunt angajaț i direct de către întreprinderile agricole, 

iar  75% (242,3 mii) sunt clasificaşi ca autoangajaţi.  

 

Veniturile din activitatile agricole sunt de nivel scăzut. Veniturile gospodăriilor casnice din 

activităț ile agricole a fost în scădere de-a lungul anilor, de la 28,4% în 2007 până la 19,1% în 

2010. În acelaș i timp, în anul 2010, veniturile din remitenț e au reprezentat 22,8% din veniturile 

gospodăriilor casnice. În mod încurajator,  un studiu
6
  recent arată că mai mult de 10% din 

remitenț e sunt canalizate în investiţii în exploataţiile agricole, pentru achiziț ionarea de noi 

terenuri, clădiri sau utilaje pentru exploataț iile agricole. 

 

Infrastructura rurală rămâne a fi într-o stare de degradare. Drumurile, energia ș i apa pentru 

nevoile  gospodăriilor casnice ș i de irigare au cel mai mare impact negativ asupra venitului 

agricol
7
. Se raportează că mai mult de 90% din sistemele de alimentare cu apă din mediul rural 

necesită reparatii capitale sau reconstrucţie. Guvernul, cu suportul Băncii Mondiale, 

implementează un program comprehensiv de reformă la nivel naț ional care are ca scop 

optimizarea reț elei de ș coli ș i îmbunătăț irea eficienț ei ș i eficacităţii educaț iei. Pentru fiecare oraş 

trebuie să fie livrate servicii
8
 de colectare a deș eurilor. În mediul urban colectarea deşeurilor are 

                                                 
6
  Migraţia din mediul rural şi Utilizarea terenurilor în Republica Moldova, 2011 

http://pdc.ceu.hu/archive/00006465/01/cps-research-report-rural-out-migration-moldova-2011.pdf 
7
Analiza pe Ț ară, Naț iunile Unite – Moldova, 2011 

http://www.un.md/un_res_coord_sys/docs/Country%20Analysis%20-%20UN%20Moldova_ROM.pdf 
8
 Republica Moldova se transformă în depozitul de deș euri al Europei, Pravda, 23 octombrie 2012 

9

http://pdc.ceu.hu/archive/00006465/01/cps-research-report-rural-out-migration-moldova-2011.pdf
http://www.un.md/un_res_coord_sys/docs/Country%20Analysis%20-%20UN%20Moldova_ROM.pdf


 

o acoperire de 100%, în timp ce în zonele rurale astfel de servicii nu sunt disponibile. În plus, în 

Republica Moldova pentru reciclarea deşeurilor sunt doar 180 hectare, în timp ce zona gropilor 

de gunoi este de 1800 ha
9
.  

 

Investiţiile străine directe 

Republica Moldova este activă în căutarea de investiț ii străine directe (ISD). În 2011, fluxurile 

ISD s-au ridicat la 274 milioane euro, cu o creș tere de 44,5%  faţă de 2010.  În 2011, ISD au 

reprezentat 3,91%  din PIB-ul ț ării. În pofida acestui fapt, sectorul agricol rămâne a fi  

 neatrăgător pentru ISD.  Acest lucru se 

datorează parţial faptului că în agricultură ș i 

industrie sunt necesare investiţii  pe termen 

lung şi este nevoie de stabilitate politică ș i 

economică, ș i de previzibilitate. 

 

MIEPO, 2012 

 

 

2.2 Agricultura şi sectorul rural 

 

Tradiţional, agricultura a fost o componentă majoră a economiei moldoveneș ti. Impactul 

tranziț iei la economia de piaț ă ș i, asociat cu aceasta, destrămarea gospodăriilor colective şi de 

stat  au avut impact negativ asupra sectorului agricol. 

 

Utilizarea terenurilor 

Republica Moldova a fost dintotdeauna recunoscută prin terenurile sale fertile ș i prin agricultură, 

coloana vertebrală a economiei sale. Solurile negre (cernoziomurile) din Moldova sunt printre 

cele mai fertile soluri din lume. Terenurile arabile  constituie circa 74% din suprafaț a totală a 

terenurilor agricole, cu suprafaţa de 3384,6 mii ha, cel mai înalt procentaj din Europa. 

 

 

 

 
Proprietatea asupra terenurilor şi modalitatea de deţinere a terenurilor  

Ca urmare a reformei funciare, structura de utilizare a terenurilor agricole s-a schimbat. După 

privatizarea din anii 1990, o mare parte din terenurile agricole o constituie parcele agricole 

individuale de dimensiuni mici. Ca rezultat al privatizării terenurilor agricole, cotele obţinute de 

un număr de circa 1 milion de deţinători de terenuri agricole aveau o suprafaţă medie de 1,4 ha,  
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subdivizate în loturi separate după tipul de teren (arabil, livada, vie). În multe cazuri, utilizarea 

eficientă a acestor parcele nu este posibilă. Producerea culturilor tradiț ionale cum ar fi cerealele, 

floarea-soarelui sau sfecla de zahăr depinde de  scara  producţiei ș i de nivelul de mecanizare ș i, 

prin urmare, poate fi efectuată numai în cadrul lucrărilor agricole pe câmpuri de scară mai mare. 

În plus, agricultorii/ț ăranii nu dispun de experienț a, abilităț ile tehnice ș i de finanț area necesare 

pentru a dezvolta cu succes o producţie  de acest nivel. 

 

Din totalul terenurilor agricole, 0,66m ha (26,2%) se află sub o formă de proprietate publică, 

deț inută de: institute de cercetare, colegii, păș uni comunale ș i terenuri din fondul de rezervă. 

1.84m ha (73,8%)
10

 sunt în proprietate privată ș i/sau utilizare privată. 

Este în dezvoltare piaţa funciară  ș i continuă consolidarea terenurilor agricole, deș i într-un ritm 

care nu este descris în nici una dintre analizele disponibile. 

 

 

Starea şi profitabilitatea exploataţiilor 

agricole şi gospodăriilor rurale. În 2010, 

sectorul agricol este caracterizat printr-un 

total de 1580 întreprinderi agricole (în 

calitate de persoane juridice). , În 

agricultură sunt angajate 27.52% din 

totalul forț ei de muncă de 1,27 milioane 

de oameni. 

În 2010, profitul net (declarat) înregistrat de  întreprinderile agricole menț ionate mai sus, a fost 

de 82,1 milioane dolari USA
11

. 

 

Fertilitatea solului, eroziunea, nutriţia şi productivitatea, şi biodiversitatea 

Ecosistemele agricole, cernoziomul acoperă aproximativ 75% din suprafeţele ţării, ecosistemele 

naturale - 15% din teritoriul Republicii Moldova. Acesta este bogăț ia naturală principală a ț ării. 

Moldova are unul dintre cele mai mici sectoare forestiere în Europa (9,6%). Păș unile sunt 

degradate din cauza lipsei unui management al păşunatului, ș i din cauza păș unatului excesiv.  

 

Datele privind starea actuală a fertilităţii solului arată un conț inut scăzut de humus în sol,  de 

3,6% în medie (la 13% din soluri – egal cu doar 2%),  la sfârș itul secolului trecut conţinutul de 

humus  era de 5,5%. Conț inutul macronutrienț ilor este epuizat - fosforul ș i potasiul. Zona 

erodată se extinde cu 0,86% pe an, pierderea anuală de sol fertil  este de aproximativ 22 de 

milioane de tone, mai mult de 30 de tone la hectar. Livezile, viile ș i terenurile arabile sunt cele 

mai erodate. 

 

In 1992-2012, distribuirea terenurilor nu a fost însoț ită de măsuri de conservare a solului ș i 

sporire a fertilităț ii solului. Concomitent, volumul îngrăș ămintelor organice aplicate în 

agricultură a scăzut de 30-40 de ori (de la 6,5 t/ha la 0,2 t/ ha), a mineralelor - de 11 ori. Rotaț ia 

culturilor nu era respectată, ierburile perene au scăzut de 4-5 ori, culturile arabile au crescut pînă 

la 65%, producț ia agricolă secundară nu este utilizată ca îngrăș ământ. Ca urmare, conţinutul de 

humus din sol a scăzut cu 1,1t/ha - rata de mineralizare a materiei organice pe an. 

 

Către sfârș itul anilor 1990, conț inutul de humus a scăzut până la 3.0-3.5%. La nivelul de humus 

de 3,1%, este posibilă obț inerea unor recolte de aproximativ 2.5t/ha grâu de toamnă ș i 3,4 t/ha  

porumb pentru boabe. Prognozele actuale indică faptul că până în 2025, conț inutul de humus în 
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solurile din Moldova vor ajunge la un nivel critic de 2,5-3,0%. Cu acest nivel de fertilitate va fi 

posibilă obţinerea unor recolte de 2.t/ha de grâu de toamnă ș i 2,8 t / ha porumb pentru boabe.  

 

Impactul unui model (fragmentat) de proprietate a terenurilor  asupra eficienţei, producţiei şi 

a solului 

Fragmentarea terenurilor agricole limitează implementarea metodelor durabile ș i eficiente de 

agricultură şi de conservare a solului. Cu toate acestea, chiar ș i cele mai mari gospodării 

agricole/cooperative nu abordează probleme de conservare a solului, care includ eroziunea, 

alunecãrile de teren ș i degradarea solului. 

 

Schimbările climatice şi securitatea alimentară 

Securitatea alimentară este afectată în mod periodic de condiț iile meteorologice. Seceta, 

inundaț iile ș i alte  fenomene naturale extreme (ploile torenţiale, grindina, furtunile si îngheţurile)  

au loc în mod regulat ș i au un impact semnificativ asupra nivelului de trai ș i economiei rurale în 

ansamblu. Secetele recente din 2000, 2003, 2006, 2007, 2010 ș i 2012 au afectat grav securitatea 

alimentară şi nivelul de trai în mediul rural ș i a creat ș ocuri economice semnificative. Cea mai 

recentă secetă, din 2012, a fost gravă, cu scăderi foarte mari ale recoltelor agricole. 

Temperaturile din luna iunie au înregistrat un nivel cu 3,7-5,1
 o

C mai mare decât media 

naț ională. Cantitatea de precipitaţii a constituit doar 15-60% din norma medie, ș i temperatura la 

nivelul solului a ajuns la un nivel record. Efectele temperaturilor ridicate asupra vegetaț iei a dus 

la o scădere de 20% în zonele de vegetaț ie activă, preț urile la hrana animalelor au crescut, ș i  

populaț ia de bovine s-a redus cu 15-20%. Cele mai afectate sunt regiunile din zona de sud. 

 

Existenț a unu sistem de pregătire şi conştientizare în domeniul reducerii riscului  dezastrelor ar fi 

putut conduce la o mai bună gestionare a crizei, inclusiv ar fi putut reduce scăderea stocului de 

animale, iar producătorii agricoli cu cunoştinţe îmbunătăţite şi un grad mai înalt de 

conș tientizare ar fi putut contribui la reducerea impactului negativ asupra recoltelor
12

. 

 

Conform unui studiu privind sărăcia în Republica Moldova, realizat de Ministerul Economiei 

pentru anul 2010, nivelul sărăciei în 2010  a scăzut cu 4,4%  -  de la 26,3% în 2009 la 21,9% în 

2010. Acest lucru se datorează în principal nivelului crescut de remitenț e ș i creşterii preț urior  la 

produsele agricole. Ponderea populaţiei extrem de sărace de asemenea  a scăzut, de la 2,1% în 

2009 la 1,4% în 2010. Reducerea sărăciei a avut loc în mediul rural, unde trăieşte  80% din 

populaţia săracă. 

 

Unul dintre obiectivele principale ale multor programe de dezvoltare este asigurarea securităţii 

alimentare a populaț iei. Acestea conţin Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) ș i 

Summit-ul Mondial privind industria alimentară (WSFI), care preconizează ca până în 2015 

numărul persoanelor care suferă de foame să se reducă la jumătate. Sunt disponibile serii de timp 

ale publicaţiilor Guvernării Îmbunătăţite Globale  a Producț iei Alimentare UE/FAO, inclusiv o 

serie de indicatori de măsurare
13

. 

 

 

 

Producţia agricolă 

Condiț iile climatice ș i fertilitatea naturală înaltă a solurilor din Moldova sunt potrivite pentru 

creşterea majorităţii felurilor de fructe şi legume, cartofi, cereale ș i seminț e oleaginoase. În anul 

2011, valoarea producț iei agricole în economia naț ională a fost de 1,4 miliarde  euro, 
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reprezentând o creș tere de 4,6% în comparaț ie cu anul 2010. Producț ia vegetală a contribuit la 

valoarea totală cu 68,5%, iar producț ia animală ș i serviciile au contribuit la valoarea totală cu 

29,1% ș i 2,4%, respectiv. Serviciul Naţional de Statistică face distincț ie între: (i) întreprinderi 

agricole ș i exploataţii de dimensiuni mari (de peste 10 ha), ș i (ii) gospodării casnice ș i exploataţii 

mici (sub 10 ha). 

 

Din punct de vedere a volumului producţiei, gospodăriile casnice ș i exploataţiile mici (sub 10 

ha) produc 72% din producț ia agricolă totală ș i 80% din toate produsele horticole, definite ca 

produse agricole de valoare înaltă, clasificate în trei grupe principale: 

(i) Legume, inclusiv legume proaspete/refrigerate, congelate ș i uscate; 

(ii) Fructe ș i nuci, inclusiv fructe proaspete/refrigerate, congelate ș i uscate, ș i; 

(iii) Produse din fructe şi legume procesate, inclusiv sucuri ș i conserve din fructe ș i 

legume. 

 

 

Producţia organică 

Republica Moldova dispune de condiț ii favorabile 

pentru cultivarea unui spectru larg de plante 

ecologice cu valoare adăugată mare.  Proximitatea 

geografică faţă de piaţa UE ș i cererea în creştere de 

produse ecologice pot oferi oportunităț i în acest 

sector. Cadrul de reglementare pentru agricultura 

ecologică a fost stabilit în 2005, cu aprobarea Legii 

cu privire la producț ia agroalimentară ecologică şi 

o serie   de regulamente 

ș i planuri de acț iuni guvernamentale privind producț ia de alimente ecologice, metode de 

marketing, sisteme de inspecț ie ș i certificare,  şi reguli privind regimul importurilor ș i 

exporturilor. 

În anul 2010, valoarea estimată a întregii producț ii vegetale a fost de 13,6 miliarde de lei. 
Producţia 

(Anuarul statistic 2011) 
Naţional 

Mii hectare 
Naţional 

Mii tone 
Gospodării şi 

exploataţii, 

 000 tone 

Gospodării şi 

exploataţii 

mici, % 

Suprafeţele semănate, 

Din care: 

Gospodăriile populaţ. 

Exploataţii 

1,460 

 

735 

725 

   

 

50% 

50% 

Cereale şi leguminoase 

Grâu  

Orz  

Porumb boabe 

Alte  cereale 

Plante industriale 

Seminţe de floar-soar. 

Sfecla de zahăr 

Tutun 

Rapiţă 

Soia 

Culturi furajere 

920 

328 

133 

416 

43 

388 

252 

26 

4 

40 

59 

75 

2,421 

744 

208 

1,420 

49 

1,376 

382 

838 

8 

37 

111 

 

1,516 

217 

75 

1,200 

24 

259 

116 

113 

2 

3 

25 

 

63% 

29% 

36% 

84% 

49% 

19% 

30% 

13% 

25% 

8% 

22% 

 

Cartofi  28 280 233 83% 

Legume  38 341 278 81% 

Culturi cucurbitacee 10 103 101 98% 

Fructe, pomuşoare şi nuci 116 322 193 60% 

Struguri  145 482 413 86% 
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Culturile arabile principale: grâul de 

toamnă, orzul de primăvară și de 

toamnă, ovăzul, soia, mazărea, seminţe 

de floarea-soarelui, porumb boabe, 

sfecla de zahăr, tutun.  Legumele 

principale: Roșii, ceapă, varză, 

castraveți, dovleci, ardei, morcovi, 

sfeclă roșie, usturoi, dovlecei, vinete, 

zarzavaturi, mazăre verde Fructele 

principale: mere, prune, cireșe și vişini, 

pere, piersici și nectarine, gutui, caise, 

fructe moi, nuci, struguri de masă și 

struguri tehnici 

 

Producț ia, în special a culturilor de valoare înaltă - fructelor ș i legumelor, oferă cel mai bun 

potenț ial de venituri crescute. Pieț ele agricole slabe ș i subdezvoltate de inputuri ș i outputuri 

menț in preț urile la producător la un nivel scăzut, în timp ce preț urile pentru inputurile agricole 

cresc mai rapid. În perioada 2009 - 2012, preț urile materiilor prime agricole au crescut cu 55%  

la motorină, cu 50%  la seminț e ș i cu 45% la îngrăș ăminte. Pe partea de ofertă, calitatea scăzută 

ș i eterogenitatea  produselor agricole sunt cauza oportunităț ilor reduse de marketing disponibile 

în prezent pentru producătorii moldoveni. Agricultorii din Republica Moldova nu dispun, de 

asemenea, de  aranjamente instituț ionale, sub formă de organizaț ii asociative voluntare, pentru a 

facilita marketingul ș i alte servicii care ar permite o mai bună integrare în lanț urile de 

aprovizionare coordonate vertical.  

 

Exporturile agroalimentare reprezintă o parte semnificativă din exporturile totale. Produsele cele 

mai orientate spre export sunt vinul ș i băuturile alcoolice, fructele şi legumele proaspete ș i cele 

procesate. Aceste două categorii reprezintă  circa 40% din exporturi. Pentru a obț ine o creș tere 

stabilă a exporturilor agroalimentare, există nevoia de  diversificare ș i creș tere a accesului la 

pieț ele de valoare înaltă. Creș terea exporturilor către UE ar contribui la realizarea acestei 

diversificări ș i la oferirea accesului la pieț ele de valoare mai înaltă. Provocarea cu care se 

confruntă sectorul agroalimentar este îndeplinirea cerinț elor lanț urilor globale de aprovizionare 

cu alimente. Diagrama de mai jos prezintă informaț ii cu privire la comerț ul cu produse 

agroalimentare în 2011, reflectând exporturile ș i importurile de produse agroalimentare în ț ările 

CSI ș i în UE. 

 

 

În perioada  ultimilor ani, schimburile 

comerciale nete cu produse 

agroalimentare s-au redus, în timp ce 

comerț ul net negativ cu produse 

neagricole a rămas constant (la nivelul de 

minus 60%). Acesta este un indicator 

alarmant care arată că sunt necesare 

acț iuni urgente de îmbunătăț ire a  

producț iei locale  care să substituie 

importurile ș i să consolideze exporturile. 

 

 

 

 

 

Probleme 

 Nivelul redus de competitivitate din cauza structurii ineficiente de  producere ș i de procesare, cu 

multe exploataţii mici ș i terenuri agricole neconsolidate. 

 Echipamente şi tehnologii de producț ie ș i procesare învechite  

 În mediul rural, infrastructură adecvată este limitată  

 Lipsa de diversificare adecvată a economiei rurale în ceea ce priveşte activităţile non-agricole 

 Accesul la credite restrâns în continuare, cauzat de lipsa unui gaj ș i de  rata ridicată a dobânzii.  
14



 

Animalele şi produsele animale 

Forma de proprietate asupra animalelor este foarte fragmentată. În Moldova există foarte puț ine 

unităț i organizate de creştere a animalelor. Nu se practică exploataţii mixte (animale ș i culturi 

vegetale), ș i  culturile furajere nu sunt incluse ca parte a rotaț iilor culturilor arabile. Efectul net 

este că disponibilitatea de iarbă, furaje ș i furaje concentrate  pentru animale este restrânsă, nu 

este bine organizată şi este agravată în cazul unor fenomene meteorologice extreme. Proprietarii 

individuali de animale trebuie să-şi organizeze regimurile alimentare pentru vitele lor, parţial, în 

baza dreptului de utilizare a păș unilor comune ș i, de asemenea, prin producerea sau procurarea 

de furaje de iarnă ș i aș ternut pentru animale.  Baza legislativă  privind drepturile ș i obligaț iile 

comune este neclară. Nu sunt clare responsabilităţile Consiliilor Săteşti  în ceea ce priveşte 

măsurile de gestionare sau îmbunătăț ire a păș unilor comunale. Deciziile cu privire la bunurile 

imobile aflate la balanţa autorităţilor publice locale (Primării) se limitează la deciziile majorităț ii 

Consiliului asupra dării în leasing (închiriere cu vânzare), în arendă, sau vânzării parcelelor de 

proprietate imobiliara. 

 

În 2010, valoarea producț iei animale în Republica Moldova a fost de 4,8 miliarde lei, în 

comparaţie cu 13,6 miliarde lei –valoarea producţiei vegetale obţinute. În mod semnificativ, din 

cele aproximativ 591.000 de tone de lapte produs în 2010, gospodăriile casnice şi deţinătorii 

mici de animale au produs 576.000 tone sau 97% din total. Numărul estimat de bovine la 100 

gospodării casnice/exploataț ii mici este de 25 capete, dintre care 18 sunt vaci mulgătoare. 

 

Populaţiile de animale în 2011 (în 000) 

Specii Total Întreprinderi Exploataţii Gospodării 

casnice 

Bovine 216 11 1 204 

- Vaci 154 4 0.4 150 

Oi şi Capre 478 137 2 339 

Porci 905 18 2 885 

Cai 52 1 0.0 51 

 1651 167 5.4 1479 

%  10.1% 0.3% 89.6% 

 

Carnea de vită ș i de viţel este predominant de la vaci sacrificate (carnea de vită) ș i de la viț eii 

nedoriţi (carne de viţel/mânzat). Studierea numărului de animale deţinute în gospodării si 

exploataț ii
14

 arată că cea mai mare concentraţie o au exploataț iile cu un număr mai mic de 5 

animale in total, excluzând păsările de curte. În Moldova sunt doar 49 de exploataț ii  care deţin 

mai mult de 50 de vaci de lapte. 

 

Numărul de vaci 

mulgătoare 

Numărul de  exploataţii 

>2 31614 

>10 245 

>20 121 

>50 49 

 

În esenț ă, nu există industrie comerciala semnificativă a laptelui sau a cărnii. Nu există practic 

producători de lapte sau de carne care să  utilizeze pe scară largă tehnologiile mecanizate. Cea 

mai mare cantitate de lapte provine din exploataț ii familiale mici în care vacile sunt mulse 

manual.  Orice cantitate de lapte în surplus care intră în lanț ul oficial de aprovizionare, este 
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furnizat în cantităț i mici, cu un număr mare de bacterii, printr-un sistem ineficient de colectare ș i 

de distribuț ie. Preț urile medii plătite în anul 2009 de fabricile de produse lactate  producătorilor 

de lapte, de 3,2 lei/litru (0,20 euro), nu acoperea costul real estimat de producători la un  preţ de 

3,5-4,0 lei/litru. Cea mai mare parte a laptelui este folosită pentru necesităţile casnice ș i pentru 

vânzările directe locale (lapte brut ș i prelucrat). Doar aproximativ 10% din oferta totală de 

1.5MT lapte, cu o diferenţă puternică între cantităţile de lapte obţinute iarna comparativ cu vara, 

ajunge  la fabricile de produse lactate. Aceeaşi situaţie se şi în cazul cărnii de porc ș i de miel - 

costurile de producț ie la producător de 56 lei/kilogram (carne de porc) ș i 33.5 lei/kilogram 

(miel); 56lei/kilogram pentru carnea de porc nu acoperă costurile de producț ie estimate, iar 

preţul de 34.5 lei/kilogram
15

 pentru carnea de miel doar acoperă costurile de producț ie. Producţia 

de lapte ș i de struguri sunt agroproduse cu cea mai mare valoare adăugată, sceea ce subliniază 

importanț a laptelui ca resurs alimentar, de flux de numerar ș i de evaluare pentru gospodăriile 

casnice rurale. 

 

Produsele procesate 

 

Vinul şi băuturile alcoolice 

Republica Moldova are o industrie a vinului bine dezvoltată, cu o producț ie de 124.200  tone de 

vin (în 2009). Suprafaţa viticolă cuprinde 148.500 ha, din care 107.800 ha sunt folosite pentru 

producț ia comercială. Restul de 40.700 ha sunt plantate  în jurul caselor săteşti, strugurii fiind 

folosiţi pentru a face vin de casă. În 2009, Moldova a ocupat locul douăzeci ș i doi printre cele 

mai mari state producătoare de vin din lume. Cea mai mare parte a producț iei ţării de vin 

comercial este destinat exportului. 

O investiț ie semnificativă în sectorul vitivinicol este oferit de Banca Europeană de Investiț ii 

(BEI), acest suport include 75 milioane euro pentru finanț area creşterii calităţii industriei vinului  

moldovenesc. Împrumutul va aborda slăbiciunile structurale ale industriei vinicole, de la 

podgorie  la ambalarea finală ș i expedierea vinului, ș i va finanț a proiecte ale întreprinderilor 

mici ș i mijlocii care sunt active în acest sector. Aceste proiecte vor include producătorii locali de 

struguri, vinificatorii ș i industriile conexe, cum ar fi producț ia de sticlă. Fondurile BEI vor fi 

disponibile exclusiv pentru investiț iile legate de producț ia de vinuri de calitate îmbuteliate cu 

"Denumire de origine protejată" sau cu "Indicaț ie geografică protejată". Finanț area nu va putea 

fi folosită pentru extinderea zonei viticole din Moldova. Acest proiect va fi implementat 

începţnd cu anul 2011 ș i până la sfârș itul anului 2014.. 

 

Prelucrarea alimentelor  

Activitatea agroindustrială curentă reprezintă aproximativ 36% din PIB. Industria produselor 

alimentare din materia primă locală este o industrie de importanţă majoră care reprezintă 43,5% 

din producț ia industrială ș i constituie mai mult de două treimi din exporturi. 

 

Mai mult de 90% din productie este destinata exportului. Sectorul de prelucrare a fructelor ș i 

legumelor este format din 6 operatori mari ș i circa 25 de întreprinderi mici ș i mijlocii care 

angajează aproximativ 19000 de lucrători. Principalele culturi de fructe ș i legume prelucrate în 

Moldova sunt roș iile de câmp ș i merele. Împreună, aceste culturi cuprind mai mult de 70% din 

întreaga producț ie procesată. Diverşi  procesori prelucrează tomatele în variate produse, în 

primul rând - pastă. Pe lângă aceste produse în vrac, se produc şi alte produse din tomate  -  

ketchup-ul ș i roşii conservate întregi. Alte produse includ: pulpa de măr, fructe ș i legume 

procesate, gemuri ș i dulceț uri, ș i produse speciale. 
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Industria de prelucrare devine rapid tot mai competitivă, prin introducerea de noi tehnologii 

pentru a optimiza calitatea produselor ș i eficienț a procesului de producere. Gama de produse este 

diversă. Pe lângă mere ș i tomate, aceasta include sucuri naturale (limpezi, cât ș i cu pulpa), 

nectaruri de fructe, magiun, gem ș i dulceţuri. Legumele prelucrate includ mazărea, fasolea verde, 

morcovi, sfeclă, ardeiul gras, ceapa, castraveţi, ș i dovlecei - ca produse finite sau semifinite. 

 

Industria prelucrătoare a nucilor 

Moldova se află pe locul patru printre exportatorii mondiali de nuci decojite, în urma Statelor 

Unite, Mexicului ș i Chinei. Moldova este cel mai mare exportator european de nuci decojite, cu 

un volum de 9163 de tone, cu o valoare de 29,8 milioane euro. În întreaga ț ară, există plantaț ii 

sub  formă de perdele de câmp, livezi mici de pe lângă gospodăriile casnice ș i livezi comerciale. 

Suprafaț a totală a plantaț iilor de nuci este de aproximativ 6000 ha. Legea nucului, din anul 1999, 

a condus la elaborarea Programului Naț ional de dezvoltare a culturilor nucifere pentru anii 2006-

2015. Conform Programului,  sectorul nucifer trebuie să lărgească suprafaţa livezilor comerciale 

cu 1000 ha în fiecare an ș i, până în 2015, să se ajungă la o suprafaţă de 10.000 ha de livezi noi. 

 

Industria zahărului 

Industriei zahărului în Moldova cuprinde două ramuri: producătorii de sfeclă de zahăr, ș i nouă 

fabrici de prelucrare a sfeclei de zahăr. În această industrie, care are un sezon de lucru de 100-

110 zile,  cu o capacitate anuală totală de procesare a cantităţii existente de 2,9-3,1 milioane tone 

de sfeclă de zahăr ș i de 350.000-370.000 tone de zahăr. Industria angajează peste 40.000 de 

persoane. 

 

Producţia de miere 

Producț ia de miere din Moldova variază între 2.000 şi 2.500 de tone pe an. Republica Moldova 

exportă anual peste 50% din producț ia produsă în ţară. UE ș i Rusia constituie cele mai 

importante pieţe pentru mierea ș i produsele apicole din Moldova. În prezent, mierea este 

singurul produs de origine animală eligibil pentru exportul pe pieț ele
16

 UE. 

 

Industria tutunului 

Cultivarea tutunului semioriental este bine dezvoltată în Moldova, un ingredient de bază ale 

ț igărilor americane. O schimbare de la fermentarea sezonieră la fermentarea nonsezonieră 

(industrială) în anii 1970, a dus la o creș tere semnificativă a producț iei de tutun fermentat. 

Moldova este unul dintre cei mai importanti producatori de tutun brut din Europa de Est. 

 

Exporturile şi importurile de fructe şi legume în anii 2006-2009, milioane dolari SUA 

Categoria 2006 2007 2008 2009 

Export Import Export Import Export Import Export Import 

Legume, comestibile 

(HS2002 - 07) 

5.69 10.38 2.65 19.08 3.98 27.33 4.5 24.86 

Fructe, comestibile 

(HS2002 - 0803-0814) 

64.58 20.48 92.85 28.65 43.9 23.73 125.42 40.25 

Fructe şi legume 

procesate (HS2002-20) 

42.73 14.47 79.48 20.85 51.4 30.13 50.11 20.00 

Sursa: Baza de date a Biroului Statistic al  ONU (Comtrade) 
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 (Alte produse de origine animală, inclusiv carnea de pui, peştele ș i produsele lactate, sunt încă supuse unei 

evaluări pozitive de către DG SANCO a sistemului de siguranţă alimentară ș i sănătate animală, ca parte a procesului 

accesului ţărilor terţe la pieţele UE, iniţiat în 2002). 
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CSI este cea mai mare piaț ă pentru exportul de  fructe ș i legume, reprezentând 70% din totalul 

exporturilor de legume şi fructe. UE-27 ș i alte ț ări europene reprezintă alte 30% ale exporturilor 

acestei categorii de produse, cea mai mare parte fiind sub formă de produse semifinite. 

 

Infrastructura 

 

Mediul de afaceri şi infrastructura 

 

Legislația fiscală în Republica Moldova prevede diverse beneficii, inclusiv restituirea TVA la 

activele materiale ș i serviciile, ce ţin de investiț iile pe termen lung; scutirea de la plata TVA ș i 

de taxa vamală la bunurile incluse în capitalul statutar; evitarea dublei impuneri, conform 

acordurilor internaț ionale. 

 

Mecanismul de Parteneriat Public-Privat permite furnizarea de servicii, parț ial sau în 

totalitate, de către companiile private, cu transferul riscurilor de construcț ie, operare ș i finanț are 

către sectorul privat (Legea nr.  179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-

privat,). 

 

Zonele Economice Libere oferă beneficii semnificative pentru producători (Legea nr.440-XV 

din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice). În 2010 existau 7 ZEL, cu 159 întreprinderi 

înregistrate. Până în prezent, investiț ia totală în dezvoltarea ZEL este de 129 milioane dolari 

SUA, din care 12.3 milioane au fost investite în 2010. Regimuri fiscale ș i vamale similare cu 

regimul zonelor economice libere sunt, de asemenea, oferite pentru Portul Internaț ional Liber 

Giurgiuleș ti ș i Aeroportul Internaț ional Liber "Mărculeș ti". 

 

Adoptarea noii Legi cu privire la parcurile industriale (nr. 182 din 15 iulie 2010) a creat noi 

condiț ii pentru atragerea investiț iilor în dezvoltarea sectorului industrial. Legea prevede oferirea 

de suport din partea statului în obț inerea de autorizaț ii de funcţionare (în baza principiului 

"ghiș eului unic") Documentul, de asemenea, legiferează beneficii speciale ce ţin de utilizarea ș i 

răscumpărarea de active, inspecț iile oficiale, precum ș i un mecanism de suport a proiectelor 

investiț ionale de importanț ă naț ională. În plus, în domeniul energiei ș i electronicii, precum ș i în 

agricultura intensivă, au fost create trei parcuri de cercetare ș i tehnologice ș i un incubator de 

inovare. 

 

 Infrastructura de piaţă 

Hotărârea Guvernului nr. 741 din 17 august 2010, a lansat "Programul de dezvoltare a 

infrastructurii de piaţă pentru produsele alimentare". Acest program include identificarea de 

locaț ii adecvate pentru pieț e ș i crearea unei companii de piaț ă. Decizia Guvernului a fost bazată 

pe o lege din 2006 privind funcț ionarea ș i organizarea pieț elor agricole ș i alimentare, ș i pe 

strategia de dezvoltare naț ională durabilă a complexului agroindustrial (2008-2015). Planul de 

acț iuni includea masuri detaliate pentru dezvoltarea unei pieț e en-gros pentru Chiș inău, precum 

ș i a pieț elor locale ș i regionale. 

 

Irigaţiile şi agricultura de valoare înaltă 

Suprafaţa totală a resurselor de apă care sunt disponibile din punct de vedere economic, este de 

5,6km
3
 care cuprinde 4.3km

3 
 - ape de suprafaț ă ș i 1.3km

3 
 - ape subterane. Calitatea apei celor 

două râuri principale, Prut ș i Nistru, este considerată adecvată pentru consum ș i irigare. Calitatea 

râurilor interne ș i cursurilor de apă de mici dimensiuni  se încadrează, în general, în clasele 

"poluate" sau chiar "foarte poluate". În plus, unele dintre râurile interne, în special în partea de 

sud a ț ării, străbat roci cu un conț inut ridicat de sare, ceea ce face apele lor improprii pentru 

consum direct. Zonele umede naturale din zonele inundabile au fost drenate pentru agricultură ș i 
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irigare, împreună cu construcț ia de diguri,  pentru a proteja terenurile ș i localităţile împotriva 

inundaț iilor. 

 

Cele două râuri principale sunt sursa cea mai importantă de apă pentru irigaţiile agricole. 

Specificul structurii topografice necesită pomparea apei în sus, din văile râurilor. În timpurile 

sovietice se irigau peste 200.000 de hectare, cu înălț imi de pompare de până la 400 m, în 3-4 

nivele. Înălț imile actuale de pompare economică sunt de aproximativ 70 metri deasupra nivelului 

râului, ceea ce limitează zona irigabilă la aproximativ 25.000-30.000 ha. 

 

Sistemele din perioada sovietică sunt  degradate ș i nepotrivite pentru modelul post-privatizare de 

proprietate a terenurilor distribuite. Infrastructura învechită de irigare  este o problemă critică 

pentru dezvoltarea cu succes în viitor a sectorului fructelor ș i  legumelor. Irigarea este esenț ială 

în producerea legumelor ș i este foarte recomandată pentru livezi ș i vii. Datele statistice recente 

arată că doar între 5 ș i 10% (sau aproximativ 10.000-20.000 hectare) ale terenurilor irigate 

anterior (înainte de 1990) sunt irigate în prezent. Staţiile de pompare şubrede ș i sistemele de 

distribuț ie deficitare, care se deteriorează în mod constant, nu încurajează sectorul privat să 

investească în echipamente noi de irigare la scară mică. 

 

Zonele centrale calduroase-semiumede şi cele  sudice călduroase-aride sunt cele mai vulnerabile 

la condiț iile climatice extreme, incidenţa cărora este în creştere. Furnizarea de servicii de irigaț ii 

către suprafeţele respective în cadrul acestor două zone ar aduce beneficii semnificative chiar ș i 

în condiț iile actuale. Conform unor estimări, din cele 2682 milioane de hectare de terenuri 

arabile, 1237 milioane de hectare sunt adecvate pentru irigare. Potrivirea este limitată de  

caracteristicile terenurilor ș i a apei, ș i procesele de degradare au redus ș i mai mult suprafeț ele 

care pot fi irigate. 

 

Siguranţa alimentară, sănătatea animalelor şi a plantelor 

Succesul agriculturii ș i al producătorilor agricoli din Moldova depinde de conformitatea cu 

standardele internaț ionale ș i sistemele de calitate. Pentru a menț ine accesul la segmentele de 

piaț ă profitabile, a obţine şi a spori accesul la noi pieț e de export prin intermediul diversificării, 

în special în condiţiile extinderii UE, modernizarea sistemului moldovenesc de management al 

calităț ii, siguranţa alimentară, sănătatea animalelor ș i plantelor sunt de majoră importanţă. 

Înlocuirea sistemului existent de standarde obligatorii ș i a inspecț iilor suprapuse cu un  sistem 

bazat pe mai puț ine regulamente obligatorii, pe standarde voluntare ș i inspecț ii dinamizate va 

reduce costurile, va creș te competitivittea ș i va îmbunătăț i siguranţa alimentară ș i sănătatea  

agricolă. 

 

Guvernul a aprobat strategia naț ională pentru perioada 2011-2015, care vizează consolidarea 

sistemului de siguranţă alimentară. Scopul strategiei este de a evita fragmentarea legislaț iei ș i 

distribuț ia vagă a responsabilităț ilor între ministere, serviciile de control al produselor alimentare 

ș i operatorii din sectorul alimentar. În acest fel, se va proteja sănătatea publică, se vor preveni 

fraudele ș i înș elăciunile, ș i se vor facilita schimburile comerciale. Populaț ia Republicii Moldova 

va  primi informaț ii ș i educaț ie asupra siguranț ei şi calităţii alimentelor, şi alimentaț iei sănătoase 

ca parte a programelor educaţionale naţionale. 

 

În conformitate cu recomandările Comisiei Europene, în 2013 va fi creată Autoritatea Unică în 

domeniul siguranț ei alimentelor (Autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de 

origine animală, ANSA). De asemenea, în conformitate cu prevederile noii legi asupra siguranț ei 

alimentare "Regulamentul pentru stabilirea principiilor ș i a cerinț elor generale de siguranț ă 

alimentară", adoptat de Parlament la 18.05.2012, toate responsabilităț ile pentru siguranț a 

alimentelor în toate aspectele revin Ministerului Agriculturii ș i Industriei Alimentare. 
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Infrastructura "de la fermă la furculiţă"  

Moldova a început procesul de aplicare pentru obţinerea statutului de ț ară terț ă (produse lactate, 

peș te ș i păsări de curte), în 2002. De atunci,  DG SANCO efectuează evaluări  ale sistemului de 

sănătate animală ș i ale siguranț ei alimentare în ț ară. Până în prezent, mierea este unicul produs 

de origine animală care poate fi exportat pe pieț ele UE.  

 

Principiul UE "de la fermă la furculiț ă" a devenit un subiect de discuț ii serioase în Guvernul 

Republicii Moldova după iniț ierea negocierilor cu UE cu privire la Acordul de asociere, inclusiv 

ZLSAC.  În consecinţă, Guvernul Republicii Moldova are o agendă de reformă radicală în 

sector, inclusiv adoptarea unui nou set de documente legislative privind  siguranț a alimentară, 

aranjamentele instituț ionale necesare, inclusiv crearea Agenț iei pentru Siguranț a Alimentelor, ș i 

continuarea reformelor  sistemului de testare de laborator. 

 

Acordul de Asociere ș i negocierile ZLSAC trebuie să fie finalizate până în toamna anului 

2013
17

. Esenţa acestui acord sunt Standardele Sanitare şi Fitosanitare (SSF), inclusiv crearea 

Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală (ASVSPOA), 

modernizarea în continuare a reț elei de laborator ș i  instituirea registrelor digitale ș i a sistemelor 

de control. Aceste reforme ș i investiț ii sunt estimate la 20 milioane euro, din care 9 milioane 

euro au fost garantate (Banca Mondială). Se aşteaptă că o parte substanț ială a evoluț iilor restante 

vor fi sprijinite în cadrul alocaț iilor  PGCI (în prezent în curs de pregătire). Succesul acestor 

modernizări va fi în continuare condiț ionat de structurile corespunzătoare ale bugetului de stat, 

de sumele disponibile, precum ș i de finanț atea în temeiul dispoziț iilor bugetului de stat pentru a 

menț ine ș i a administra sistemul. Până în prezent, resursele de stat au fost limitate. 

 

Un exemplu îl constituie domeniul
18

 TI/e-agricultura, care include registrele ș i sistemele de 

control veterinar. Costul ș i impactul modulelor de sisteme informaţionale suplimentare şi 

modernizate, preconizate şi necesare în cadrul structurilor de e-Agricultură sunt semnificative; în 

continuare vor trebuie să funcț ioneze în cadrul noului regim al Autorităţii sanitar-veterinare şi 

pentru siguranţa produselor de origine animală, ANSA, care intră în vigoare începând cu 1 

ianuarie 2013. 

 

Pentru reformarea sistemului de siguranț ă alimentară ș i de sănătate animală ș i a plantelor, şi 

pentru  asigurarea unei structuri bugetare adecvate care să permită funcț ionarea eficientă a 

acestora, este necesară o voinţă politică puternică. Până în prezent, procesul a fost în principal 

sprijinit de donatori. 

 

Serviciile de extensie, consultanţă şi formare profesională 

Serviciile agricole de extensie sunt bine dezvoltate în prezent prin intermediul unei reț ele de 

instituț ii non-statale, companii private, proiecte de asistenț ă tehnică, ș i organizaț ii ale 

agricultorilor. Bazele sistemului de extensiune au fost stabilite prin acordarea asistenț ei tehnice 

de către Banca Mondială prin Proiectul de Investiţii şi  Servicii Rurale (susț inut de EC/TACIS). 

Serviciile de extensiune sunt oferite de catre Agentia Nationala de Dezvoltare Rurala (ACSA) 

care are 425 consultanț i în întreaga ț ară; reț eaua UniAgroProtect cu 17 Asociatii de Producatori 

Agricoli de nivel raional, Federaț ia Naț ională a Fermierilor, ș i Federaț ia Naț ională Agroinform. 
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 Un punct de discuț ie este poziț ia Transnistriei în aderarea la ZLSAC. Orice beneficii de care se bucură regiunea 

trebuie să fie defavorizat în cadrul  Preferinț elor Comerciale Autonome (ATP) ale UE la instituirea acordului 

ZLSAC 
18

 Portalul e-Agricultură,  care este o parte integrantă a Programului Strategic de Modernizare Tehnologică a 

Guvernării (E-Transformare), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 710, 20 septembrie 2011. 
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Serviciile de consultanț ă pentru agricultori oferă consultări ad-hoc, seminare, instruiri într-o 

gamă largă de subiecte de promovare a bunelor practici agricole. 

 

Aceste organizaț ii se conduc de agendele stabilite în mod predominant de către organizaț ii 

donatoare ș i de sprijin, utilizând reț elele  de implementare a rezultatelor indicate prin acț iunile 

care au loc în regiuni. Conform concepţiei ACSA, ca organizaț ie bugetară (cu statut de ONG), 

nu trebuie să realizeze mai mult de 60% de acoperire a costurilor prin contracte cu organizaţiile 

donatoare/cu clienţii, ș i să se bazeze pe sprijinul bugetului de stat în mod continuu. 
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3. Politica Guvernului pentru sectoarele agriculturii şi dezvoltării rurale 
 

Politicile naţionale 
Strategia Naț ională de Dezvoltare "Moldova 2020", 7 Soluții pentru  Creșterea Economică și 

Reducerea Sărăciei ", aprobată în 2012, este strategia naţională primordială care formulează o 

viziune coerentă asupra creș terii economice sustenabile de lungă durată axată pe următoarele 

priorităț i de dezvoltare: 

 

1. Adaptarea sistemului educaț ional la cerinț ele pieț ei muncii, în scopul sporirii 

productivităţii muncii ș i creș terii ocupării forț ei de muncă în economie.  

2. Creș terea investiț iilor publice în infrastructura rutieră naț ională ș i locală, în scopul 

reducerii costurilor de transport ș i pentru sporirea vitezei  accesului.  

3. Reducerea costurilor de finanț are, prin creș terea concurenț ei în sectorul financiar ș i prin 

dezvoltarea unor instrumente de gestionare a riscurilor.  

4. Îmbunătăț irea climatului de afaceri, promovarea politicilor în domeniul concurenț ei, 

simplificarea cadrului de reglementare ș i aplicarea tehnologiilor informaț ionale în serviciile 

publice pentru  întreprinderi şi cetăț eni. 

5. Reducerea consumului de energie, prin creș terea eficienț ei energetice ș i utilizarea surselor 

regenerabile de energie.  

6. Asigurarea sustenabilităț ii financiare a sistemului de pensii, în scopul de a asigura un nivel 

corespunzător de înlocuire a salariului prin pensie. 

7. Creș terea calităț ii ș i eficienț ei justiț iei ș i combaterea corupț iei, în scopul de a asigura un 

acces echitabil la bunurile publice pentru toț i cetăț enii.  

 

Pe baza Programului de Activitate a Guvernului, Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, 

Bunăstare 2011-2014
19

, Ministerul Agriculturii ș i Industriei Alimentare a elaborat "Prioritățile 

strategice pentru activitățile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii 

Moldova, în anii 2011 - 2015
20

". Acesta este un document strategic care stabileș te priorităț ile 

principale ale sectorului pentru o perioadă de 4 ani ș i serveș te drept bază pentru politicile 

promovate de către MAIA. Priorităț ile acoperă 8 domenii care reprezintă aspectele cele mai 

critice si importante pentru dezvoltarea sectorului agricol din Moldova. 

 

Strategia Națională de Dezvoltare Regională, se referă la regiunile de Nord, Centru ș i Sud ale 

ț ării, spre deosebire de regiunile mai mari - Chiș inău, Găgăuzia ș i Transnistria, unde acț iunile 

prioritare nu sunt încă întreprinse. Strategia Naț ională de Dezvoltare, de asemenea, îș i propune 

să promoveze dezvoltarea aș a-numitor poli secundari de creştere - oraș ele situate în zone rurale, 

cum ar fi: Ungheni, Orhei, Hînceș ti, Cahul ș i Floreș ti - ca motoare în dezvoltarea rurală. 

 

"Relansăm Moldova" este un comunicat de guvern care prezintă viziunea Guvernului Republicii 

Moldova pentru realizarea priorităţilor sale de reformă, bazate pe cinci piloni: integrarea 

europeană, relansarea economică, supremaț ia legii, descentralizarea administrativă ș i fiscală,ș i 

reintegrarea ț ării. De asemenea, sunt incluse un cadru de dezvoltare a infrastructurii (rurale) ș i 

agricultura de valoare înaltă. 

 

Politica agricolă 
Potenț ialul de dezvoltare a sectorului agricol este unul dintre domeniile-cheie ale politicii 

economice a Republicii Moldova. Ministerul Agriculturii ș i Industriei Alimentare a adoptat 

Prioritățile strategice pentru activitățile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al 
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 http://www.gov.md/doc.php?l=en&idc=445&id=3729 
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 http://maia.gov.md/doc.php?l=ro&idc=48&id=14595 
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Republicii Moldova în anii 2011 - 2015. Scopul general este  asigurarea unei creș teri 

agroindustriale durabile a sectorului ș i îmbunătăț irea standardelor de viaţă în mediul rural, prin 

creș terea competitivităț ii ș i productivităț ii sectorului în domeniul general de protecț ie a mediului 

şi care este împărț it într-un număr de activităț i principale în care sunt propuse acț iunile: 

 

1. Strategia Siguranţei Alimentelor pentru anii 2011-2015 

2. Dezvoltarea infrastructurii moderne de piaț ă ș i substituirea importurilor  

3. Agricultura conservativă / low-till  

4. Sectorul  de producere a cărnii şi a laptelui 

5. Sprijin pentru dezvoltarea energiei regenerabile din materii prime agricole   

6. Reorganizarea sistemului de subvenț ionare în agricultură, pentru a sprijini implementarea 

politicilor de modernizare a sectoarelor strategice  

7. Sisteme informaț ionale de bază pentru susţinerea  funcț ionării lanț ului alimentar  

8. Susţinerea dezvoltării producț iei agricole de valoare înaltă 

 

În  limitele acestui cadru, MAIA utilizeaza fonduri de la bugetul de stat pentru susț inerea 

agriculturii, inclusiv şi sprijinul bugetar al UE. Este în proces de implementare Stimularea 

Economică în Mediul Rural, Programul de Suport al Politicii Sectoriale (ESRA SPSP). Acesta 

este un program de 45 milioane euro care, în anul 2013, va primi o ’realimentare’ suplimentară 

de 14 milioane euro de la EaPIC. Această ’realimentare’ se planifică să fie utilizată prin 

intermediul unui program de tip ENPARD, dezvoltat de MAIA, şi concentrat pe modernizarea 

întreprinderii. Măsurile de tip ENPARD, care ar trebui să fie ataș ate la cadrul de politici ESRA  

în regiuni sunt: 

  

 Sprijinirea integrării cooperării pe orizontală ș i verticală a grupurilor de producători prin 

investiț ii directe în producere, depozitare, prelucrare ș i infrastructura logistică comună  

 Suport dezvoltării producţiei IG şi a Produselor Tradiţionale  în mediul rural  

 Suport pentru dezvoltarea producț iei ecologice, marketingul   şi certificarea 

 Suport pentru implementarea standardelor UE de calitate pentru   produsele alimentare, ș i 

a standardelor de siguranț ă în sectoarele laptelui, fructelor ș i legumelor  

 Suport în crearea unui sistem de pieț e agricole în zonele rurale 

 

În general, aspectul ESRA
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 privind stimularea economică axat pe dezvoltarea IMM-urilor, ţine 

mai mult de autoritatea ș i controlul  Ministerului Economiei;  agricultura şi dezvoltarea rurală - 

de MAIA. Această divizare a competenț elor reprezintă de asemenea şi arene politice în 

competiț ia pentru fondurile bugetare de sprijin. Problema competenț elor accentuează necesitatea 

delimitării spaţiului dezvoltării rurale şi determinării politicii respective, elaborării strategiei ș i a 

planului de acț iuni. 

 

3.1 Descrierea şi evaluarea stării actuale în regulamentele naţionale 

 

Contextul multilateral  

Republica Moldova este membru al OMC din 26 iulie 2001. Moldova este, de asemenea, 

membru al Comunităț ii Statelor Independente (CSI) din 1994. CSI nu este autoritate 

supranaț ională, ci promovează cooperarea în diverse domenii. Moldova este, de asemenea,  parte 

al Acordului  de Liber Schimb Central-European (CEFTA), modificat şi lărgit, care a intrat în 

                                                 
21

 Programul ESRA ajută la implementarea Planului de Acț iuni Moldova-UE, în special cu privire la art. 22 

"promovarea unei dezvoltări regionale echilibrate, reducerea disparităț ilor economice ș i sociale în întreaga ț ară, 

promovarea creș terii IMM-urilor în regiuni ș i în mediul rural", ș i art. 43 "dezvoltarea infrastructurii adecvate pentru 

IMM-uri". 
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vigoare la 26 iulie 2007. Moldova a încheiat 16 acorduri privind accesul la piaț ă în cadrul CSI ș i 

Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. 

 

Preferințele Comerciale Autonome pentru Republica Moldova  

În Planul de Acț iuni PEV pentru Moldova,  UE a decis să ia în vedere posibilitatea acordării 

Moldovei preferinț e comerciale autonome adiț ionale (PCA), pe lângă preferinț ele SPG Plus, cu 

condiț ia ca să fie înregistrate unele progrese substanț iale în domeniul controlului vamal. În 

ianuarie 2008, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 55/2008 privind PCA pentru Republica 

Moldova (modificat prin Reg. (CE) 1210/2008), oferind acces nelimitat ș i fără taxe vamale pe 

piaț a UE pentru toate produsele originare din Moldova, cu excepț ia unor anumite produse 

agricole. Pentru a evita suprapunerea sistemelor de preferinț e, Moldova a fost scoasă de pe lista 

beneficiarilor SPG. Regulamentul ATP a fost din nou modificat în 2011 (intrarea în vigoare la 1 

iulie 2011) pentru a creș te rata cotelor tarifare  de vin (din 2011), grâu, orz ș i porumb (începând 

cu 2013), precum ș i pentru a extinde valabilitatea cu 3 ani, până în decembrie 2015. Imediat  

ce/şi dacă se va ajunge la acord, dispoziț iile privind ZLSAC vor înlocui SPG. 

 

Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, ZlSAC 

În conformitate cu Declaraț ia comună a summitului Parteneriatului estic de la Praga din 7 mai 

2009, negocierile privind acordul de liber schimb aprofundat ș i cuprinzător (ZLSAC, ca un 

element de bază al noului Acord de Asociere, au fost lansate în februarie 2012. CE, în decembrie 

2009, a pregătit un chestionar detaliat în scopul evaluării  situaț iei din ț ară privind aspectele 

reglementate de ZLSAC. Printre interesele economice ș i comerciale ale Republicii Moldova în 

sectorul agricol sunt accesul pe piaț ă al cerealelor ș i al plantelor oleaginoase, zahărului, fructelor 

şi legumelor, vinului ș i băuturilor alcoolice, laptelui ș i produselor lactate, bovinelor, ovinelor ș i 

caprinelor, păsărilor de curte ș i ouălor, cărnii de porc, mierii ș i altor produse agricole. 

 

Programul Comprehensiv de Consolidare Instituț ională (PGCI) pentru Moldova 2011- 2013, 

privind sprijinul în dezvoltarea ZLSAC, constituit în jurul unui cadru instituț ional care include: 

 Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei. 

 Agenț ia Naț ională pentru Protecț ia Concurenț ei, ANPC. 

 Agenț ia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, AGEPI. 

 Ministerul Agriculturii ș i Industriei Alimentare, MAIA. 

 Inspectoratul General pentru Supraveghere Fitosanitară ș i Control Semincer, GISC. 

 Agenţia Sanitar-Veterinară ș i pentru Siguranț a  Produselor de Origine Animală, 

ASVSPOA 

 Ministerul Sănătăț ii, Serviciul de Sănătate Publică, responsabile de produse alimentare 

de origine non-animală, PHS.  

 

Până în toamna anului 2012, au fost negociate 23 din cele 25 de capitole ZLSAC, lăsând 2 

capitole, inclusiv agricultura,  să fie finalizate mai târziu. Se aș teaptă ca negocierile Acordului de 

Asociere ș i al ZLSAC să fie finalizate în 2013. 
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3.2 Descrierea şi evaluarea  intervenţiilor politicilor şi/sau strategiilor guvernamentale 

curente şi celor planificate privind dezvoltarea agriculturii şi dezvoltarea rurală 

 

Prevederile de stat privind agricultura şi dezvoltarea rurală   
"Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare" prevede un cadru de politici de 

guvernare a Republicii Moldova pentru perioada 2011-2014, inclusiv obiectivele de dezvoltare a 

sectorului agroalimentar. Cadrul de cheltuieli pentru 2012 pentru grupul "Agricultura, 

silvicultura, pescuitul si gospodărirea apelor" s-a ridicat la 961,9 milioane lei (aproximativ  60 

milioane euro). În 2012, alocările bugetare pentru agricultură au crescut, inversând tendinț a de 

scădere a surselor bugetare, cu aproximativ 14,8%, sau cu 121 milioane lei. În 2012, valoarea 

exprimată ca procent din PIB, a crescut de la 1,02% la 1,05%, mai puț in decât nivelul atins în 

2008, când acestea constituiau  1,82%
22

. 

 

Această creș tere a bugetului este un semnal că guvernul pune un accent  mai mare pe agricultură 

ș i dezvoltarea rurală ca priorităţi de cea mai mare importanţă. Doar drumurile, mediul 

înconjurător ș i energia au înregistrat creşteri mai mari în pondere din totalul cheltuielilor 

bugetului de stat, sectoare care în mod indirect, de asemenea, contribuie la dezvoltarea rurală. 

  
Strategiile și intervențiile planificate, statutul și importanța lor Bazându-se  pe situaț ia actuală 

în agricultură ș i dezvoltarea rurală, ș i după analiza condiț iilor interne ș i externe din sector, 

Ministerul Agriculturii ș i Industriei Alimentare a adoptat Prioritățile strategice pentru 

activitățile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova în anii 2011 

- 2015. Strategia leagă dezvoltarea politicii agricole cu politica mai largă de integrare europeană 

ș i stabileș te modificările necesare a fi făcute în agricultura Moldovei pentru a rămâne 

competitivă atât pe piaț a internă, cât ș i pe cea europeană. Priorităț ile care urmează să fie 

realizate pe termen mediu, inclusiv măsurile-cheie preconizate, sunt următoarele: 

 

Domenii prioritare Măsurile-cheie preconizate 

1 Promovarea reformei 

siguranţei alimentare  

Planul de Acț iuni pentru funcţionarea Agenț iei pentru Siguranț a 

Alimentară; 

Elaborarea ș i promovarea actelor legislative şi normative; 

Adoptarea Planurilor de Acț iuni pentru re-introducerea PIF-

urilor; 

Planul de Acț iuni pentru re-organizarea laboratoarelor de 

siguranț ă alimentară. 

2 Restructurarea şi 

modernizarea sectorului 

vinicol   

Crearea Oficiului Naţional al Viei ș i Vinului (iniţiativă PPP); 

Revizuirea legislaț iei în domeniul vinificaţiei  privind vinul; 

Elaborarea Strategii în domeniul vinificaţiei; 

Elaborarea Conceptului Registrului Viei ș i al Vinului (co-

participarea la Creș terea Competitivităț ii ș i Dezvoltarea 

Întreprinderilor - Proiectul II USAID);  

Finalizarea noului brand naț ional "Vin Moldova"; 

Continuarea implementării acordului financiar BEI; 

Promovarea schemelor IG. 

3 Sprijinirea dezvoltării 

infrastructurii de piaț ă 

modernă  

Crearea pieţei en-gros Chisinau : 

Elaborarea Planului de Afaceri bancabil; 

Elaborarea studiului de fezabilitate; 

Pregătirea Planului Operaț ional; 

Elaborarea proiectului tehnic pentru piaț a en-gros; 

Operaţiuni ale companiei Wholesale Market  Company SA; 

Transferul terenurilor către compania WM Company SA. 

                                                 
22 http://www.expert-grup.org/library_upld/d419.pdf 
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Crearea pieţelor an-gros regionale; 

Infrastructura post-recoltare ș i de asigurare a calităț ii   

4 Reorganizarea resurselor 

educaţionale şi de  cercetare 

Definirea constrângerilor sistemului actual; 

Elaborarea Strategiei privind reforma sistemului educaț ie - 

cercetare - inovare, bazată pe integritate (aspecte ale lanț ului de 

valoare, clustere etc); 

Strategia de dezvoltare a Serviciilor de extensiune rurală. 

5 Reorganizarea sistemului de 

subvenț ionare în agricultură  

Analiza multifuncț ională a măsurilor curente. 

Propuneri de măsuri revizuite pentru 2012 ș i 2013. 

Elaborarea obiectivelor/măsurilor pe termen lung. 

6 Implementarea  unei 

agriculturi conservative / low-

till ș i a sistemelor de irigare  

Siguranţa alimentară. 

Eficienţa tehnologică. 

Impactul pozitiv ș i durabilitatea mediului. 

7 Sprijinirea dezvoltării 

sectoarelor strategice cu 

accent pe producț ia cu valoare 

adăugată - fructe ș i legume, 

lapte ș i carne, precum ș i  

resursele genetice  

Şeptelul. 

Fructe si legume. 

Lapte, inclusiv resurse genetice. 

Carne, inclusiv resurse genetice. 

8 Explorarea potenț ialului de 

biomasă 

Identificarea potenț ialului tehnic ș i tehnologic de prelucrare a 

biomasei. 

Elaborarea unui Registru naț ional pentru culturile energetice 

eligibile pentru cultivarea pe terenuri agricole în RM. 

Elaborarea bazei legislative privind eligibilitatea  destinaţiei 

terenurilor agricole pentru culturi energetice 

Facilitarea accesului fermierilor la resursele regenerabile. 

9 Implementarea  sistemelor de 

informare de bază necesare 

pentru a sprijini funcț ionarea 

lanț ului alimentar  

Sistemul informaţional agro-alimentar are nevoie de analiză  

Dezvoltarea unui Concept Integrat ș i a studiului de fezabilitate  

Evidenţa/Documentarea  (registrul exploataţiei, culturilor perene, 

maș inilor agricole etc) 

10 Pregătitirea pentru negocierile 

privind ZLSAC  

Analiza produsului ca input necesar pentru  negocieri. 

SSF (Măsurile sanitare ș i fitosanitare). 

Prioritizarea legislaț iei în baza politicilor. Planul de Acț iuni 

Legislative. 
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3.3 Modul de încadrare a Programelor Guvernamentale corespunzătoare în abordarea 

ENPARD 

 

MAIA dezvoltă un sistem care este compatibil cu  'ENPARD, prin dezvoltarea unui cadru de 

politici ș i de structură în scopul ajustării modalităţilor clasice de tranzacț ionare a fondurilor de 

ajustare structurală. Se consideră că un ENPARD ar fi o oportunitate pentru dezvoltarea ș i 

modernizarea agriculturii ș i mediului rural.  

 

Pe lângă modalităț ile de finanț are, ENPARD va sprijini, de asemenea, transferul de modele ș i de 

practici de lucru din statele care au aderat recent la Uniunea Europeană. În plus, ENPARD  va 

sprijini părţile interesate din agricultură, în special întreprinderile incorporate ș i unităț ile 

autorizate, pentru a beneficia de un acces îmbunătăț it la piaț a europeană, în special, după ce 

ZLSAC va  fi finalizat. 

 

Programele guvernamentale în agricultură sunt elaborate astfel ca, în multe privinţe, să se 

potrivească abordării ENPARD, fiind formulate astfel ca să aibă ca obiectiv principal integrarea 

în UE. Abordarea a fost prezentată  de ministrul agriculturii ș i industriei alimentare la o 

conferinț ă asupra ENPARD din iunie 2012 - 'Adaptarea ENPARD la provocările ș i necesităț ile 

naț ionale – privire dintr-o ț ară vecină'. În contextul obiectivelor programului ENPARD,  

priorităț ile pe termen mediu pentru agricultură ș i dezvoltarea rurală trebuie să: 

 îmbunătăț ească standardele de trai ale populaţiei din mediul rural, prin facilitarea 

creș terii economice incluzive, ș i dezvoltarea durabilă a zonelor rurale  - economic, social 

ș i de mediu. 

 contribuie la securitatea ș i siguranț a alimentară care să ofere  beneficii  tuturor 

populaț iilor ț ărilor. 

 dezvolte ș i consolideze capacităț ile atât ale administraț iei publice cât ș i societăţii civile, 

promovând un proces incluziv. 

 

prin sprijin ș i intervenț ii în patru domenii principale:  

 

Domeniul 1: Creș terea economică ș i standarde de viaţă îmbunătăț ite în mediului rural. 

Domeniul 2: Siguranț a şi securitatea alimentară. 

Domeniul 3: Dezvoltarea infrastructurii rurale. 

Domeniul 4: Dezvoltarea  capacităţii administraț iei publice ș i  a  societăț ii civile. 

 

Mecanismul de sprijin va fi sub formă de alocări de trezorerie tranzacț ionate prin intermediul 

AIPA, Agenț iei de Intervenț ie ș i Plăț i în Agricultură, Agenț iei de Plată. Agenț ia este 

subordonată MAIA, are  deja un personal numeros (conform raportării – 64, faț ă de 95 – 

personalul MAIA), responsabil pentru întreaga finanț are de stat ș i pentru plăț ile de subvenț ii în 

agricultură. AIPA va fi integrată în cadrul nou-înființ atului 'Centru de Informare pentru 

Agricultură', ca una din facilităţile de e-Agricultură. 

 

3.4 Privire critică asupra politicii şi strategiei 

 

Pentru anii 2011-2015, MAIA are o strategie clară şi bine definită, cu modalităț i de plăţi ș i de 

intervenț ie în agricultură, un element-cheie al structurii instituț ionale pentru un viitor program 

ENPARD. Pe parcursul anilor, au fost mai multe documente de politici şi strategii, atât de ordin 

general cât şi sectorial. Priorităț ile strategice actuale au fost elaborate sub conducerea 

Ministrului, cu consultanţa Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru 

Republica Moldova – PNUD. Priorităț ile nu sunt adoptate prin Hotărâre  de Guvern, ci mai 

degrabă reprezintă o 'foaie de parcurs' pentru direcț ionarea ș i utilizarea resurselor disponibile. 
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1. Competențele în domeniul dezvoltării rurale: nu există o definiţie a domeniului sau  

competenț elor privind dezvoltarea rurală. În conformitate cu îndrumările Regulamentului (CE) 

nr. 1698/2005, politica de dezvoltare rurală (2007-2013) este axată  pe trei subiecte: 

 îmbunătăț irea competitivităț ii sectorului agricol ș i forestier; 

 îmbunătăț irea mediului înconjurător ș i a spaț iului rural; 

 îmbunătăț irea calităț ii vieț ii în zonele rurale ș i încurajarea diversificării economiei rurale. 

Mediul rural este un spaț iu larg care cuprinde diverse interese. Modul de viaţă a unei părţi foarte 

marei a populaț iei rurale este orientat într-o anumită măsură pe obţinerea produselor agricole. 

Priorităț ile strategice stabilite de MAIA nu abordează în prezent acest spaț iu de dezvoltare 

rurală de 'jos în sus', sau din perspectiva de guvernare locală. Procesul decizional este centralizat 

în cadrul reglmentărilor instituț ionale care se referă la modernizarea sectorului pentru a putea 

profita de oportunităț ile oferite de accesul larg la pieț ele UE, cu scopul principal de depăşire a 

BTCC/ SSF. 

 

Este necesară dezvoltarea perspectivei 'de jos în sus'  din punct de vedere al procesului 

decizional luat la nivel local, ș i orientarea spre problemele identificate în  cadrul analizei 

sectorului pentru Dezvoltarea Comunitară Rurală ș i Sporirea Mijloacelor de Trai.  Aceasta este o 

'lacună curentă ș i semnificativă în viziunea strategică. MAIA a recunoscut această lacună în 

cadrul său strategic ș i este acum în proces de elaborare a unei 'strategii de dezvoltare rurală' ș i de 

creare a unui Departament responsabil pentru dezvoltarea rurală. 

 

2. Resursele bugetare disponibile sectorului de reforme și de dezvoltare a sistemelor:  
Acordul de Asociere la UE, inclusiv ZLSAC, necesită reforme ș i investiț ii considerabile în 

sisteme, atât în sectorul de stat cât şi cel privat, pentru a atinge nivelurile necesare de calitate, 

siguranț ă ș i garanţie. Procesul de obţinere a statutului de ț ară terț ă pentru ca animalele vii şi 

produsele de origine animală  din Moldova să aibă  acces la pieț ele UE, a început în 2002. Acest 

proces este încă în curs de desfăș urare, şi aceasta nu în ultimul rând pentru că resursele de 

investiț ii în sisteme ș i resursele umane disponibile  sunt insuficiente. 

 

În timp ce la nivel central există un nivel extrem de important de armonizare a legislaț iei ș i 

reglementţrii, la nivelul autorităț ilor regionale, agenț iile centrale responsabile ș i întreprinderile 

agricole, situaț ia este destul de diferită. Aceasta este, de obicei, o situaţie de afaceri în mod 

predominant. 

 

Costul întreprinderii acestor reforme este extrem de semnificativ. Momentan nu sunt fonduri 

suficiente pentru a realiza aceste planuri ș i a gestiona sistemele existente în deplină măsură. 

Acest lucru evidenț iază 'lacuna' în ceea ce priveşte disponibilitatea resurselor adecvate umane şi 

financiare, necesare pentru a atinge obiectivele stabilite ș i rezultatele. 

 

De obicei, sunt prea multe priorităț i pentru nivelul disponibil de resurse bugetare. Scheme 

ambiț ioase pentru care nu există un buget disponibil –  este necesară Prioritizarea 

Priorităților, în limitele resurselor disponibile. 
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4.  Evaluarea capacităţii instituţionale şi analiza disparităţilor 
  

4.1  Evaluarea instituţiilor guvernamentale de gestionare, implementare şi monitorizare 

a abordărilor ENPARD 

 

Aranjamentul instituț ional posibil pentru implementarea instrumentelor ENPARD în sectorul 

agricol și de dezvoltare rurală este alcătuit din: 

 

1. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

Misiunea Ministerului Agriculturii ș i Industriei Alimentare este  elaborarea ș i promovarea 

politicii de stat în domeniul dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar prin creș terea 

competitivităț ii ș i productivităț ii sectorului, dezvoltarea rurală, precum ș i prin  siguranț a şi 

securitatea alimentară a ț ării, în scopul creării premiselor pentru creș terea continuă a 

bunăstării cetăț enilor. Fiind organul central responsabil pentru agricultură ș i dezvoltare 

rurală, în vederea implementării  instrumentelor ENPARD prevăzute pentru Republica 

Moldova, Ministerul Agriculturii ș i Industriei Alimentare va defini politicile relevante, 

priorităț ile ș i programele multianuale care urmează să fie elaborate şi implementate, 

inclusiv negocierile termenelor de timp şi a condiţiilor. Ministerul are nevoie de sprijin ș i de 

consolidare a capacităț ilor, de asistenț ă în continuare pentru a creș te capacitatea de definire 

a politicilor după cum este necesar, în scopul de a gestiona implementarea eficientă a 

programelor de dezvoltare. Începând cu 2010, trei consilieri oferă sprijin MAIA  

 

2. Ministerul Finanţelor. 

Ministerul Finanț elor este organul central al administraț iei publice care elaborează ș i 

promovează politica  formării ș i gestionării finanț elor publice, aplicarea pârghiilor 

financiare în conformitate cu cerinț ele economiei de piaț ă. La  implementarea 

instrumentelor ENPARD, Ministerul Finanț elor va fi responsabil pentru aprobarea 

acordurilor financiare, acreditarea agenț iei de plăț i ș i cheltuielilor de audit. 

 

3. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru  Agricultură (AIPA).  

Agenț ia de Plăţi şi Intervenț ie pentru Agricultură, instituită prin Hotărîrea Guvernului nr.60 

din 4 februarie 2010, este un organ administrativ subordonat Ministerului Agriculturii ș i 

Industriei Alimentare, responsabil de gestionarea eficientă a resurselor financiare pentru 

susţinerea producătorilor agricoli, de monitorizarea ș i evaluarea acestor resurse în relaţia cu 

măsurile calitative ș i cantitative ale impactelor generate de agricultorii susţinuţi de către Stat. 

 

În trecut, subvenț iile agricole oferite erau gestionate de mai multe instituț ii - Ministerul 

Agriculturii ș i Industriei Alimentare, Ministerul Finanț elor, IS Moldresurse, ș i Agenț ia 

Apele Moldovei - dar nu existau criterii comune pentru distribuirea subvenț iilor. Neregulile 

în distribuirea subvenț iilor, în special lipsa de transparenț ă în acordarea subvenț iilor, au fost 

principalul motiv al creării AIPA. 

 

AIPA are un oficiu central ș i nouă unităţi teritoriale pe întregul teritoriu al Moldovei. De la 

crearea sa, pe lângă furnizarea, monitorizarea ș i controlul subvenț iilor, AIPA a colaborat ș i 

a participat in implementarea diferitor programe ș i proiecte implementate în agricultură ș i 

dezvoltare rurală, cu participarea organizaț iilor ș i donatorilor internaţionali, băncilor 

comerciale, asociaț iilor de economii ș i împrumut ale cetăț enilor, etc. 

 

Proiectarea ș i dezvoltarea AIPA sunt ghidate de principiile şi procedurile de efectuare a 

plăţilor în sector, utilizate de agenț iile similare create în UE, în special în statele membre 

noi. Sistemul ș i procedurile  AIPA continuă să fie dezvoltate pentru a permite integrarea 
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într-un sistem mai larg planificat de date e-agricultură, inclusiv Registrul digitalizat al 

exploataţiilor agricole. În prezent, sistemul este găzduit de SITA 'Registrul Animalelor' 

(Sistemul de Identificare ș i Trasabilitate a Animalelor), în procesul reformei va deveni 

'Centrul de Informare în Agricultură'. Aceste structuri, sisteme ș i proceduri au scopul să 

ofere o platformă modernă, transparentă ș i administrativă pentru gestionarea fondurilor, atât 

interne cât ș i internaț ionale, în sprijinul sectorului.  

 

AIPA – informaţii de fond
23

 

AIPA a fost înființ ată în februarie 2010, ca urmare a Recomandărilor date Guvernului 

Republicii Moldova, prin intermediul Proiectului Politici Agricole (USAID 2006 ș i 2009). 

Scopul principal a fost managementul Fondului de Subvenț ii în Agricultură, în suma de 560 

milioane lei - aproape 50 milioane dolari, în 2008; 760 milioane euro - în 2009; ș i 400 

milioane euro - în 2010, finanț ate de la bugetul de stat  şi oferind anual 9.800 proiecte 

investiț ionale diferitor unităț i de afaceri în agricultură ș i în prelucrarea produselor 

alimentare.  

 

Începând cu 2011, AIPA şi-a dezvoltat propriul Sistem de  Administrare ș i Control, similar 

cu cele din statele membre ale UE. Colaborarea cu USAID, Banca Mondială ș i alte 

organizaț ii internaț ionale a permis ca în noiembrie 2010,  AIPA să elaboreze şi să 

implementeze prima parte (cea de bază) a sistemului TI tranzacţional pentru sistemul de 

subvenț ii de stat în sectorul agroalimentar: Sistemul de Management al Subvenţiilor AIPA-

on-line. În prezent, Sistemul  este utilizat de către biroul central, precum şi toate birourile 

regionale ale AIPA. Acest lucru permite un impact sporit al investiț iilor, asigură 

răspunderea beneficiarilor, îmbunătăţirea performanţei şi trasabilităţii. 

 

Începând cu 2010, principala contrapartidă la nivel de UE, Agenț ia de Plăț i ș i Dezvoltare 

Rurală din România, a contribuit în mod semnificativ la consolidarea capacităț ilor AIPA.  

De asemenea, AIPA a semnat protocoale de cooperare cu agenț iile de plată din România, 

Lituania, Ungaria ș i Bulgaria. În această ordine de idei, în 2013, în scopul promovării 

bunelor practici în agricultură şi a fondurilor agricole, precum  ș i pentru a sprijini procesul 

de obţinere a fondurilor  pentru tinerii întreprinzători din Moldova, AIPA va iniț ia proiecte 

twinning, de înfrăț ire, cu agenț iile de plată din Lituania ș i Ungaria,. 

 

Din 2013, mecanismul granturilor de finanţare al Proiectului Agricultura Competitivă  din 

Moldova (MAC-P) (în două componente importante) va utiliza AIPA pentru efectuarea 

plăț ilor, managementului financiar ș i monitorizarea implementării grantului.  Evaluarea 

AIPA de către BM, efectuată la sfârș itul anului 2011, a concluzionat că AIPA are proceduri 

de operare bine stabilite şi sigure. 

  

4.2 Evaluarea agriculturii şi a actorilor economiei rurale privind gestionarea, 

implementarea şi monitorizarea abordărilor ENPARD 

 

Un rol important în sectoarele agriculturii ș i dezvoltării rurale în Moldova le aparţine serviciilor 

de extensiune ș i organizaţiilor fermierilor la nivel naț ional, prin intermediul politicilor ș i 

programelor create  pentru a  sprijini populaț ia implicată în activităț ile agricole. În finanț area 

activităț ilor, toate aceste organisme se bazează pe patronajul organizaț iilor terț e ș i al donatorilor. 

În prezent, extensiunea la nivel naț ional ș i organizaț iile de fermieri sunt reprezentate de: 
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 Detalii cu privire la procedurile de lucru ale Agenț iei de Intervenț ie ș i Plăț i în Agricultură (AIPA), Anexa 3 
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 Agentia Nationala de Dezvoltare Rurala (ACSA) - este o organizaț ie non-guvernamentală cu 

misiunea de a contribui la dezvoltarea durabilă a comunităț ilor rurale prin înființ area ș i 

dezvoltarea unei reț ele profesionale de informare, consultanț ă ș i instruire a furnizorilor de 

servicii de formare profesională pentru producătorii agricoli ș i antreprenorii rurali. ACSA 

asigură accesul populaț iei rurale la cunoș tinț e, experienț ă ș i abilităț i într-o gamă largă de 

domenii orientate spre dezvoltarea economică a satelor din Moldova. În prezent ACSA 

gestionează o reț ea de 35 furnizori de servicii, angajând aproximativ 425 consultanț i, dintre 

care 75 sunt consultanț i regionali ș i 350 - consultanţi locali. Serviciile de informare, 

consiliere, instruire, formare profesională sunt disponibile pentru peste 60% din populaț ia 

rurală. Reț elele de consiliere sunt stabilite prin licitaț ie publică organizată anual de către o 

comisie specială; 

 Uniunea Republicană a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli (UniAgroProtect) care cuprinde 

17 Asociaț ii Agricole, reunind 2238 întreprinderi mijlocii ș i 24.307 fermieri mici, împreună 

prelucrând circa 800.903 hectare (50% din terenurile agricole din Moldova). Obiectivul 

UniAgroProtect este furnizarea informaț iei ș i consultarea membrilor săi; atragerea de 

investiț ii ș i implementarea noilor tehnologii; promovarea imaginii membrilor în relaț ia cu 

investitorii potenț iali dezvoltarea de marketing; şi consolidarea eforturilor pentru a negocia 

preț urile produselor; 

 Federatia Nationala a Fermierilor din Moldova (FNFM) este o organizaț ie non-

guvernamentală înființ ată în 1998. Scopul FNFM este de a îmbunătăț i bunăstarea populaț iei 

rurale prin realizarea ș i protejarea drepturilor civile, economice, sociale ș i culturale ale 

tuturor proprietarilor de terenuri ș i ale persoanelor care practică afaceri şi servicii agricole. 

În prezent, FNFM are 11 organizaț ii regionale, 9 Centre de Informare ș i Consultanț ă, peste 

700 de organizatii locale şi include peste 27 000 fermieri. 

 Federaţia Naț ional "AGROinform" este o reț ea de organizaț ii non-guvernamentale regionale 

orientate spre susț inerea producătorilor agricoli privaț i din Moldova, prin acordarea de 

asistenț ă informaț ională ș i servicii profesionale de consultanț ă. În prezent, Federaț ia 

Naț ională AGROinform cuprinde 27 organizaț ii non-guvernamentale-membre regionale. 

 

Serviciile de extensiune şi organizaț iile fermierilor  participă activ în procesul de luare a 

deciziilor privind politicile agricole ș i de dezvoltare rurală, influenț ând deciziile guvernamentale 

sau cele ale autorităţilor locale, menite să sprijine drepturile ș i interesele legitime ale fermierilor, 

producătorilor agricoli în promovarea şi dezvoltarea sectorului agricol al ţării. 

 

Unităţi de implementare a proiectelor (UIP) 

 

UIP sunt un mecanism de implementare a fondurilor de dezvoltare - inclusiv PNUD ș i Banca 

Mondialã. Exemplele în acest sector includ UCIMPA (Unitatea Consolidatã pentru 

Implementarea Proiectelor în Agriculturã) ș i UE- PNUD pentru Proiectul Energie şi Biomasã în 

Moldova.  

 

Chiar dacã capacitatea trebuie sã existe în cadrul instituț iilor statale, regulamentele bugetului 

privind remunerarea, cheltuielile admisibile si condiþiile de operare nu permit o organizare 

eficace sau atractivã a acestui aspect în cadrul structurilor ministerului. Structura UIP evitã 

aceste restricț ii majore, în special pentru operaț iunile care necesitã implementarea unei abordãri 

metodologice în operaț iunile locale. 
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4.3 Evaluarea nevoilor de instruire a actorilor/părţilor interesate în agricultură şi 

economia rurală 

 

Serviciile de extensiune agricolă reprezintă un rol important în sectorul agricol ș i de dezvoltare 

rurală, prin furnizarea de consultanț ă, instruire ș i informaț ii privind bunele practici agricole. 

Serviciile de extensiune agricolă ș i consultanț ă sunt furnizate de Agentia Nationala de 

Dezvoltare Rurala (ACSA), Uniunea Republicană a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli 

(UniAgroProtect), Federaț ia Naț ională a Fermierilor ș i Federaţia Natională "AGROinform". 
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5. O privire generală asupra programelor în desfăşurare 
   

5.1 Colectarea şi compararea rezultatelor din diferite surse de date 

 

Agenț iile donatoare străine joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea economiei 

naț ionale, mai ales în dezvoltarea agriculturii ș i a sectorului rural. Un număr mare de organizaț ii 

internaț ionale şi donatoare, inclusiv UE, Banca Mondială, FAO, IFAD, PNUD, USAID, JICA, 

DFID, ASDI, organizaț ii din Polonia ș i Olanda, etc, acordă  asistenț ă ș i finanț are în sprijinul 

activităț ilor agricole, inclusiv investiț ii, granturi, împrumuturi, asistenț ă tehnică, etc. 

 

Proiecte şi programe majore în  2010-2012 

 

1. UE 

Uniunea Europeană este un donator important pentru Republica Moldova ș i, începând cu anul 

1991, a alocat mai mult de 500 de milioane euro pentru Moldova. Pentru perioada 2010-2013 

este prevăzută încă o sumă de 500  milioane euro, pentru a sprijini obiectivele UE de integrare. 

 O sumă de 273,14 milioane euro a fost alocată pentru Programul Indicativ Naț ional (PIN) 

Moldova 2011-13, finanț at prin Instrumentul European de Vecinătate ș i Parteneriat (IEVP). 

Aceasta include  41,16 milioane euro alocate pentru Programul Cuprinzător de Dezvoltare 

Instituț ională al Parteneriatului Estic (PGCI), care este un program  "condus de Acord", destinat 

să ajute Moldova în stabilirea instituț ională a unui număr de instituț ii de bază care sunt esenț iale 

în pregătirea terenului pentru implementarea viitorului Acord UE-Moldova. Suplimentar, 6,98  

milioane au fost rezervate pentru Politica de Coeziune. Obiectivele generale ale asistenț ei 

bilaterale UE pentru Moldova sunt convenite în Documentul Strategic de Ţară (2007-2013). 

 

Asistenț a  anuală a UE, prin programele sale bilaterale pentru Moldova, sunt: 40 milioane euro 

de la IEVP 2007, 62.3 milioane euro de la IEVP 2008, 57 milioane euro de la IEVP 2009,  67 

milioane euro de la IEVP 2010, ș i 78 milioane euro de la IEVP 2011. 

 

Operaț iunile de sprijin bugetar sectorial, inclusiv asistenț a tehnică ș i componentele proiectului-

pilot sunt în curs de desfăș urare sau în stadii avansate de pregătire: 

 IEVP 2007  – programul de  suport  pentru sectorul asistenţei sociale, cu un buget de 

21.0 milioane euro. 

 IEVP 2008 – programul de suport pentru sectorul de sănătate, cu un buget de 46,6 

milioane euro. 

 IEVP 2009 – programul de suport pentru sectorul de aprovizionare cu apă, cu un buget 

de 50 milioane euro. 

 IEVP 2010  - programul de suport pentru stimularea economică a mediului rural, cu un 

buget de 45 milioane euro (inclusiv, 3 milioane euro - componenta de asistenț ă tehnică). 

 

Instrumentul de sprijin bugetar sectorial s-a dovedit a fi eficace în contextul Republicii Moldova 

ș i este, de asemenea, instrumentul  preferabil de asistenț ă pentru Guvern, deoarece oferă 

flexibilitate ș i întăreș te sentimentul de ‘proprietate’ al autorităț ilor moldoveneș ti asupra  

sprijinului acordat, făcând asistenț a mai eficientă. 

 

2. FAO 

În 2009, FAO ș i Republica Moldova au semnat Cadrul Naţional de Priorităţi pe termen mediu 

(NMTPF), 2009 - 2011. Priorităț ile identificate de NMTPF reflectă cele incluse în Cadrul 

Naț iunilor Unite de Asistenţă pentru Dezvoltare (UNDAF) 2007-2011. Documentul NMTPF 

descrie domeniile prioritare de asistenț ă tehnică FAO: 
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Transformarea de la agricultura de subzistență la agricultura orientată spre piață  

 Reforma funciară şi de management. 

 Sănătatea animală. 

 Acvacultura. 

Managementul resurselor naturale și amenințărilor la adresa   mijloacelor de trai  

 Managementul şi îmbunătăţirea păș unilor ș i terenurilor pentru păşunat. 

 Schimbările climatice ș i managementul riscului dezastrelor. 

 Creș terea capacităț ii de monitorizare a calităț ii resurselor naturale.  

Guvernanța și reglementarea a bunelor funcții publice care susţin agricultura orientată 

spre piață, adăugarea de valoare, comerțul și integrarea economică  

 Asistenț a pentru integrarea în UE.. 

 Siguranț a alimentară, managementul pesticidelor, şi sistemele de carantină a plantelor. 

 Asistenț ă pentru RGA 2010.     

 Dezvoltarea sectorului  semincer. 

 Resursele genetice ale plantelor. 

 Biotehnologia agricolă şi biosiguranţa -  agricultura organică / co- existenţa. 

 

Programul TCP FAO (Programul de Cooperare Tehnică) este o reflectare a  NMTPF şi  a 

definirii priorităţilor de către MAIA. TCP au inclus:  

 TCP/MOL/3203 (D): "Asistenţa preparatorie pentru Recensământul General  Agricol - 

RGA”
24

 

 TCP/MOL/3302 Dezvoltarea sectorului semincer din  Moldova în contextul schimbărilor 

climatice ș i atenuarea riscului dezastrelor, 2012-2013, 475.000 USD  

 GCP / INT/062/GFF Construirea de capacităț i privind pesticidele inutilizabile ș i POP în 

ț ările EECAC (FSP), 2009-2012,  1milion USD  

 GCP / MOL/001/AUS Asistenta de urgenţă pentru gospodăriile agricole rurale afectate 

de inundaț ii, 2009-2012, 0,4 milioane  

 GCP /MOL/003/ROM Asistenţă pentru recensământul general agricol din Moldova, 

2012-2013, 0,7milioane USD  

 GCP / RER/040/EC Îmbunătăț irea capacităț ilor de eliminare ș i prevenire a reapariț iei 

pesticidelor inutilizabile ș i interzise, ca un model pentru  abordarea substanţelor chimice 

periculoase, neutilizate în fosta Uniune Sovietică, 2012-2015, 8 milioane USD 

 GCP / RER/041/EC Asistenț ă  pentru evaluarea dezvoltării sectorului  agriculturii ș i 

celui rural în ț ările partenere ale Parteneriatului Estic, 2012,  0,374 milioane USD  

 GCP / GLO/275/EC CE / FAO Programul privind sistemele informaț ionale  pentru 

îmbunătăț irea procesului de luare a deciziilor privind siguranţa alimentelor în zona PEV-

Est, 2010-2013, - 4,2 milioane 

 

3. BANCA MONDIALĂ  

Banca Mondială a început activitatea în Moldova în anul 1993, şi în intervalul de timp de 

aproape 20 de ani, trei sferturi din împrumuturile sale au fost pentru două domenii principale: 

sprijinul bugetar general pentru reformele  politicilor economice (46%) ș i infrastructura 

industrială (20%). Restul împrumuturilor au fost către sectorul dezvoltării rurale (14%), 

                                                 
24

Problemă constă în dezvoltarea definiț iei naț ionale a exploataț iei agricole pentru recensământ, inclusiv:  

- Agricultura hobby. 

- Grădinile de zarzavaturi-multe din ele sunt mai mari decât sunt cele descrise  în definiţia  EUROSTAT şi 

pot contribui în mod semnificativ la securitatea economiei şi alimentară. 

- Exploataţiile agricole mai mici de mărimea definită de EUROSTAT:  sunt numeroase şi  contribuie 

substanţial (probabil, cu  30%) la PIB-ul agricol  

- Exploataţiile agricole mai mari  de mărimea definită de EUROSTAT  
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dezvoltării umane (11%), către sectorul financiar ș i privat (8%). Potrivit unui raport al Băncii 

Mondiale publicat în 2010, subvenț iile, granturile ș i alte beneficii sociale în Moldova au atins 

suma de 12,97 miliarde lei în anul 2009
25

. În prezent, BM finanț ează ș i implementează 

următoarele proiecte: 

1. Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale II  (în curs de desfăș urare în 2006 - 2012, 

finanț are totală - 44,5 milioane USD) 

2. Proiectul ’Conservarea solurilor în Moldova’ (în curs de desfăș urare în 2006-2015, 

5,44 milioane USD). 

3. Proiectul ’Competitivitatea în Agricultură’ (2011-2014, 18 milioane USD), axat pe 

sprijinirea modernizării sistemelor de siguranţă alimentară şi de management al calităţii. 

 

Sprijinul actual al Băncii Mondiale pentru sector cuprinde  trei proiecte. Proiectul de Investiţii 

şi Servicii Rurale II   (în curs de desfăș urare în anii  2006 - 2012, finanț area totală fiind de 44,5 

milioane dolari SUA), proiectul reprezintă a doua  fază a unui Program bifazic care vizează 

furnizarea  unui suport  pe termen lung pentru  accelerarea redresării  ș i creș terii agricole prin 

âmbunătăţirea  accesului la pământ, finanţe ș i servicii de consultanț ă. 

  

Proiectul ’Conservarea solurilor în Moldova’ (în curs de desfăș urare în anii  2006-2015, 5,44 

milioane dolari SUA) are drept obiectiv restabilirea  unui număr total de 20.000 de hectare de 

terenuri agricole degradate pentru utilizări în scopuri productive pentru comunităț ile rurale, ș i 

consolidarea capacităţii de  gestionare la nivel de comunitate  a 5.400 hectare din aceste 

terenuri. Activităț ile proiectului aferente împăduririi, de asemenea, oferă suport prin 

productivitatea restaurantă ș i conservarea solului, obiectivelor globale de captare a carbonului ș i 

de reducere a concentraț iilor atmosferice de gaze cu efect de seră (reducerea emisiilor estimată  

de 1,9 milioane de tone de CO2 până în 2015). 

 

Proiectul Dezvoltarea Sectorului Forestier Comunal în Moldova (în curs de desfăș urare 2009-

2014, 13,6 milioane dolari SUA), are drept obiectiv  restabilirea terenurilor degradate prin 

împãdurire, pentru sporirea utilizãrii lor economice ș i de mediu în beneficiul comunitãþilor 

rurale. Proiectul îș i propune să creeze păduri comunale ș i centuri forestiere de protecț ie pe o 

suprafaț ă de cel puţin 8.157 de hectare, cu reducerile emisiilor estimate la nivel de 2,8 milioane 

tone de CO2 pe parcursul a mai mult de 30 de ani. Mai mult decât atât, proiectul oferã asistenþã 

tehnicã pentru comunitãþile participante în vederea îmbunãtãț irii managementului
26

 pãdurilor ș i 

pãș unilor. 

4. Proiectul Competitivitatea în Agricultură,  cu un echivalent a 18 milioane dolari 

SUA), un Grant GEF de 4,4 milioane dolari SUA, un Grant ASDI/SIDA, echivalent a 

circa 4,0 milioane dolari SUA). Durata: 2011-2014. Obiectivul proiectului este 

îmbunătăț irea competitivităţii  sectorului agroalimentar al ţării sprijinind modernizarea 

sistemelor de siguranț ă alimentară ș i de management al calităț ii, facilitând accesul la 

piaț ă, promovând practicile de agro-mediu ș i de gestionare durabilă a terenurilor. 

 

5. USAID 

USAID/CPM, Creșterea Competitivității și Dezvoltarea Întreprinderilor {Proiect, 2011-

2016 

Proiectul Creș terea Competitivităț ii ș i Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) va lucra la 

îmbunătăț irea competitivităț ii agriculturii moldoveneș ti de valoare înaltă (AVI) prin abordarea 

                                                 
25 Subvenţii şi alte transferuri în Moldova http://www.tradingeconomics.com/moldova/subsidies-and-other-transfers-

current-lcu-wb-data.html 
26

Bamca Mondială, Parteneriatul dintre Banca Mondială şi Moldova. O privire asupra Programului de ţară, aprilie 

2012 

 http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Moldova-Snapshot.pdf 
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constrângerilor în lanţul valoric în sectorul fructelor şi legumelor la nivel de marketing, 

producț ie ș i de politică în domeniu. Completând viitoarea investiţie a Corporaț iei Provocările 

Mileniului (CPM) în reabilitarea sistemului de irigaț ii, ACED va oferi suport critic pentru 

dezvoltarea pieț ei, ș i asistenţa tehnică necesară pentru beneficiari în procesul de trecere a 

beneficiarilor la producț ia AVI irigată. ACED va reprezenta, de asemenea, primul efort 

substanț ial al USAID în dezvoltarea întreprinderilor în Transnistria ș i se va concentra pe 

sprijinul acordat întreprinderilor micro-, mici ș i mijlocii (IMM) din regiunea transnistreană 

pentru ca acestea să poată deveni mai competitive. 

 

6. FPM Moldova 

Programul Compact – Proiectul Tranziția la Agricultura Performantă, 2010-2015. 
- Un suport esenț ial pentru sectorul agricol este oferit de Fondul Provocările Mileniului, care 

finanț ează dezvoltarea sectorului de irigaț ii prin Programul Compact – Proiectul Tranziția la 

Agricultura Performantă, 2010-2015. Prin aceasta se urmăreș te scopul să acț ioneze drept 

catalizator pentru investiț iile în producț ia de valoare înaltă prin stabilirea unui model de succes şi 

durabil de management al  sistemelor de irigare ș i al resurselor de apă, şi a unui mediu 

instituț ional şi politic favorabil pentru agricultura irigată,  ș i a spori veniturile rurale prin 

stimularea creşterii în  agricultura
27

 de valoare înaltă.  

 

Proiectul Tranziț ia la Agricultura Performantă urmăreș te să acț ioneze drept catalizator pentru 

investiț iile în producț ia de valoare înaltă prin stabilirea unui model de succes şi durabil de 

management al  sistemului de irigare ș i al resurselor de apă şi a unui mediu instituț ional şi politic 

favorabil pentru agricultura irigată,  ș i a spori veniturile rurale prin stimularea creşterii în  

agricultura de valoare înaltă. Activităț ile principale menite să faciliteze tranziț ia către agricultura 

de valoare înaltă sunt: 

- Reabilitarea unui număr de până la 11 sisteme de irigare. 

- Reforma sectorului de irigare, inclusiv transferul legal al managementului sistemelor 

reabilitate de la Guvern către 11 Asociaț ii ale Utilizatorilor de Apă, create cu asistenț a 

Programului Compact. 

- Facilitarea accesului la finanț area agricolă prin Facilitatea  de Creditare a Infrastructurii 

Post-Recoltare. 

- Sporirea vânzării produselor agricole de valoare înaltă. 

Rezultatele preconizate: 

o 11 Asociaț ii ale Utilizatorilor de Apă create, pentru un număr de circa 6000 producătorii 

agricoli 

o Accesul la apă de irigare pentru mai mult de 15 500 hectare de teren agricol  

o Instruirea în domeniul tehnologiilor agricole avansate a circa 5 mii de fermieri. 

o Reabilitarea Sistemelor centralizate de irigare. 

o Comunităţile beficiarilor în  zonele
28

  cu sisteme de irigare. 

 

7. JICA 

Creşterea producției de alimente / Agricultorii defavorizați (2KR), 2001 - în curs de 

desfășurare  

 

Finanţatorul: Guvernul Japoniei  

Durata: 2000-2012 

Bugetul total: 22,9 mln dolari SUA (9 tranşe) 
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 Programul Compact, Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă 

http://mca.gov.md/upload/documents/0607121339055327thva_eng.pdf 
28

 Programul Compact, Proiectul Tranziţia la Agricultura Performată 

http://mca.gov.md/upload/documents/0607121339055327thva_eng.pdf 
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Obiectivul general: Creș terea producț iei alimentare în Republica Moldova prin reducerea 

pierderilor de recoltă ș i prin îmbunătăţirea calităț ii măsurilor de bază în procesul de pregătire a 

solului. 

- 586  unități de echipamente agricole procurate în perioada a   8 tranșe; 

- A fost creat Fondul Partener 2KR (în care se acumulează resursele financiare rezultate 

din echipamentele procurate în cadrul operaț iunilor de capitalizare ale proiectului); 

- A fost creat Centrul Național de Formare a Agricultorilor. 

 

8. IFAD 

Portofoliul de 5 programe finanț ate de IFAD cuprinde, începând cu anul 2000, circa 70  

milioane de dolari. 

 

IFAD I: Finanț area Rurală ș i Dezvoltarea Întreprinderilor Mici; 

FIDA II: Proiectul de Revitalizare a Agriculturii 2006-2013; 

FIDA III: Programul de dezvoltare a întreprinderilor rurale; 

IFAD IV: Programul de Servicii Financiare Rurale ș i Marketing 2009-2014; 

IFAD V: Proiectul de Servicii Financiare Rurale ș i Dezvoltarea Businessului Agricol 2011-

2015. 

Obiectivul general al programelor IFAD: reducerea sărăciei rurale în Moldova, crearea 

condiț iilor favorabile pentru cei mai săraci membri ai societăț ii rurale în vederea creș terii 

veniturilor acestora, prin acces sporit la pieț e ș i la locuri de muncă. 

 

9. SIDA 

Cooperarea dintre Suedia ș i Republica Moldova este guvernată de o Strategie de Cooperare 

pentru perioada de 2011 – 2014, adoptată de guvernul suedez în februarie 2011. Suedia susț ine 

programele în Moldova prin intermediul SIDA (Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi 

Cooperare) în cadrul unei alocări de ț ară de aproximativ 110 milioane SEK pe an ș i printr-o 

alocare specială către ONG-uri, care este de circa 5-7 milioane SEK pe an. Lista include 

proiecte în derulare, precum ș i contribuț ii indicative sau planificate.  

 

Proiectul Reforma Climatului Investițional  

Obiectivul programului este  îmbunătăț irea climatului investiț ional al Republicii Moldova ș i 

sporirea capacităţii de export a sectorului agricol, prin oferirea de asistenţă GM ș i sectorului 

privat în înlăturarea impedimentelor pentru potenț ialii investitori, prin implementarea 

reformelor în sectorul de afaceri şi pentru a creș te investiț iile ș i capacitatea exporturilor din 

sectorul agricol, prin eliminarea  constrângerilor de reglementare ș i de calitate. Programul este  

în conformitate cu procesul de  pregătire a Republicii Moldova pentru negocierea viitorului 

Acord Aprofundat ș i Cuprinzător de Liber Schimb. 

 

Recensământul General Agricol  

Durata: decembrie 2010 - decembrie 2012, Acordul valabil până: septembrie 2013. 

Recensământul General Agricol (RGA) a fost efectuat în Moldova în perioada 2010 - 2012. 

Suedia a contribuit la implementarea  RGA cu cca. 51 la suta din bugetul total al 

recensământului. Obiectivul programului este de a contribui la consolidarea competitivităț ii în 

mediul rural. RGA va oferi date necesare pentru formularea politicilor sectoriale agricole ș i 

pentru pregătirea, monitorizarea ș i evaluarea planurilor ș i proiectelor de dezvoltare legate de 

alimentaț ie, agricultură ș i dezvoltare rurală (aproximativ 880.000 de înregistrări). Informaț iile  

privind mărimea exploataț iilor, proprietatea funciară, utilizarea terenurilor, suprafeţele recoltate, 

irigarea, numărul de animale, inputuri de muncă ș i alte inputuri agricole sunt de asemenea 
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importante pentru Guvernul Republicii Moldova în procesul de negocieri viitoare cu UE
29

 

asupra  ZLSAC. 

 

5.2 Prezentarea unor valori de referinţă  

 

Cooperarea dintre UE ș i partenerii săi din Europa de Est - Republica Armenia, Republica 

Azerbaidjan, Republica Belarus, Georgia, Republica Moldova ș i Ucraina - este o parte 

importantă a relaț iilor externe ale Uniunii Europene. În domeniul politicii regionale, recent a 

fost lansat un dialog ș i a fost convenit programul de lucru cu Republica Moldova. În prezent, în 

Ucraina ș i Georgia sunt în curs de desfăș urare programe mari privind dezvoltarea regională, ș i 

sunt în derulare discuț ii cu guvernele Armeniei ș i Azerbaidjanului. 

 

Pentru Moldova, pregătirile privind strategiile de dezvoltare regională în vederea pregătirii 

Programelor-pilot de Dezvoltare Regională (PRDP) sunt într-un stadiu final, ș i programul va 

fi lansat în 2012. Pentru a consolida cooperarea cu ț ările partenere în domeniul agriculturii, 

Comisia a început să lucreze la o abordare generală pentru a sprijini acest sector. 

 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare planifică să creeze un nou departament 

care se va ocupa de derularea politicii de dezvoltare rurală. La 12 octombrie 2012, MAIA a 

trimis Guvernului Republicii Moldova amendamentul la Hotărârea Guvernului nr.793 din 02 

decembrie 2009 privind redenumirea "Direcț iei Generale Politici de Dezvoltare  Sectoriale" în 

"Direcț ia Generală pentru Dezvoltare Rurală ș i Politici Sectoriale". 

 

În ceea ce priveș te agricultura și dezvoltarea rurală, se preconizează ca ENPARD să ajute 

ț ările partenere să funcț ioneze mai eficace pe pieț ele străine, pentru a beneficia pe deplin de 

viitoarea ZLSAC, pentru a stimula agricultura pe piaț a internă ș i pentru a promova strategii
30

  pe 

termen lung în agricultură ș i dezvoltarea rurală. 

 

Principalele valori de referinț ă vor fi produsele care vor avea acces la pieț ele UE în cadrul 

ZLSAC în  limitele cotelor, cerinț ele SPU ș i a autorizaț iilor, precum ș i balanț a comercială care 

va rezulta între UE ș i Moldova.  

Utilizând o abordare de abilitare a comunitaţilor rurale şi de îmbunătăţire a  mijloacelor de trai, 

inclusiv GAL-uri, ș i referind acest proces, va trebui să-l relaţioneze cu un program care probabil 

va fi structurat astfel: 

 Dezvoltarea comunităț ilor rurale prin consolidarea capacităț ii administraț iei locale ș i 

facilitarea participării comunităț ilor locale în activităț i de dezvoltare rurală.  

 Susţinerea de către organizaț iile de producători a identificării şi implementării producerii 

agricole bazate pe cerere şi pe proiecte post-recoltare: adăugând valoare producţiei de 

nivel de sat ș i diversificând activităț ile rurale, oportunităţile de angajare ș i accesul la 

piaț ă. 

 Cresterea nivelului de înț elegere a oportunităț ilor, pentru a răspunde la schimbările 

climatice ș i a reduce nivelul riscului asociat cu condiț iile meteorologice extreme, prin 

dezvoltarea de programe specifice regionale ș i comunitare, care se axează  pe practicile 

corespunzătoare şi practicile bune. 
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 Lista proiectelor finanţate de Suedia în Republica Moldova 

http://www.ncu.moldova.md/public/files/Project_List_April_2012.pdf, aprilie 2012 
30

 Parteneriatul Estic:  Foaia de parcurs a summitului din toamna anului 2013  

http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_roadmap_en.pdf 

38

http://www.ncu.moldova.md/public/files/Project_List_April_2012.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_roadmap_en.pdf


 

6. Blocajele şi analiza SWOT 
   

6.1 Analiza SWOT specifică sectorului  

 

Sectorul producț iei agricole este vulnerabil la o serie de riscuri ș i factori cu caracter natural ș i 

antropogen cu un impact negativ puternic asupra agriculturii. Autosuficienţa alimentară este o 

prioritate a Strategiei de Dezvoltare a Complexului Agroindustrial, 2008-2015. Elaborarea  

acestei strategii a utilizat analiza SWOT: 

 

Puncte forte:  

- Guvernul are o strategie clară pentru dezvoltarea strategică a agriculturii, astfel cum este 

prevăzut în Programul de Activitate al Guvernului, Integrare Europeană: Libertate, 

Democrație, Bunăstare 2011-2014, ș i progresele înregistrate privind Acordul de 

Asociere cu UE ș i ZLSAC, care se preconizează să fie finalizate în 2013, "Direcț iile 

strategice ale MAIA ș i aranjamentele instituț ionale pentru mecanismele de sprijin din 

sectorul agricol sunt elaborate luându-se în considerare  mecanismele de integrare UE şi 

de ajustare structurală.  

- 75% din suprafaț a totală a terenurilor sunt terenuri arabile, cel mai înalt nivel din 

Europa, din acestea peste 75% din exploataț iile agricole se află în proprietate privată 

- Producerea culturilor de valoare înaltă, în special a fructelor ș i legumelor, este 

profitabilă ș i prezintă un potenț ial important pentru creș terea veniturilor  

- - Productivitatea muncii în sectorul agricol a crescut în ultimii ani, forț a de muncă 

eliberată trecând în alte sectoare sau plecând din ț ară 

- Pieţele, inclusiv piata terenurilor, produselor agricole, financiare, sunt într-un proces de 

dezvoltare continuă.  

- 'Moldova' este un brand bine cunoscut, în special în ț ările CSI, mai ales pentru vinurile, 

băuturile alcoolice ș i produsele sale proaspete. 

 

Puncte slabe: 
- Deşi în ţară este elaborată politica agricolă, nu există nici o politică, strategie sau plan de 

acț iuni de dezvoltare rurală, inclusiv desemnarea autorităţilor competente 

- Alocările  bugetare  pentru agricultură sunt de nivel scăzut, în special privind BTCC ș i 

SSF  

- Procesul de armonizare din centru nu este însoț it de implementare în regiuni, din cauza 

constrângerilor bugetare 

- Procesul de e-Agricultură, care include Agenț ia de Plăț i, este subfinanţat 

- Productivitatea este scăzută, în comparaț ie cu ț ările din regiune ș i variază puternic de la 

an la an  

- Vulnerabilitatea la o serie de riscuri, inclusiv la eroziune, alunecări de teren, secetă, 

inundaț ii ș i ploi abundente, grindină, îngheț uri ș i cutremure  

- Se practică un tip de agricultură de semi-subzistenț ă pe terenuri mici ș i fragmentate, la 

modul practic, între crescători ș i fermieri nu există nici o cooperare 

- Promovarea insuficientă a produselor cu valoare ridicată pentru a atinge nivelul 

standardelor şi de siguranț ă cerute de către pieț ele externe - embargouri frecvente 

impuse de FR pe motive de SFS  

- După 10 ani de participare a ţării în procesul de obţinere a statutului de ţară terţă  (lapte, 

carne de pasăre ș i peș te), nu există acces la pieț ele UE pentru animalele vii şi produsele 

de origine animală, cu excepţia mierii  

- Produse necompetitive  

- Nivel insuficient de cercetare şi dezvoltare a pieţei  
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- Infrastructuri de piaț ă slab dezvoltată, inclusiv manipularea, depozitarea, ambalarea, 

prelucrarea, răcirea ș i distribuț ia.  

 

Oportunităţi:  

- Oportunitatea de a dezvolta o afacere profitabilă ș i productivă în agricultură  

- Proximitatea faţă de ț ările dezvoltate ș i UE poate permite un transfer rapid de tehnologii 

care va creș te productivitatea sectorului  

- Consolidarea terenurilor care să fie gestionate ș i administrate eficient, ceea ce va crea 

noi oportunităț i în sectorul agricol  

- Pentru a avea acces la noi pieț e, în special la pieț ele UE, este necesară modernizarea 

managementului calităț ii 

- Îmbunătăț irea climatului investiț ional ș i de afaceri va permite o creș tere a investiț iilor în 

sector din surse locale ș i din surse externe 

- Îmbunătăț irea infrastructurii rurale prin dezvoltarea drumurilor şi structurilor sociale va 

sprijini dezvoltarea afacerilor în mediul rural, ș i, în consecinț ă, în ocuparea forț ei de 

muncă ș i a veniturilor 

 

Ameninţări: 

- Tendinț ele de depopulare ș i de migraț ie care rezultă într-un nivel semnificativ de 

depopulare a zonelor rurale  

- Îmbunătăț irea productivităţii este constrânsă de plantaț iile vechi ș i o infrastructură de 

irigaț ii degradată 

- Legături slabe în lanț urile de aprovizionare ș i lipsa  accesului la pieț e  pentru 

producătorii primari  

- Progresul lent în tranziț ie de la standardele GOST la standardele internaț ionale  

- În agricultură nu există cerinţe privind eco-condiț ionalitatea/bunele practici cu referire la 

mecanismele de sprijin pentru agricultură,  problema fiind asociată cu un sol degradant  

- Lipsa investiț iilor în agricultură ca urmare a climatului nefavorabil de afaceri şi 

investitional, inclusiv a situaţiei cu dreptul de proprietate asupra terenurilor de către 

companiile cu capital străin 

- Frecvenț a dezastrelor naturale, inclusiv seceta, inundaț iile ș i grindina 

- Lipsa unei strategii de protecț ie împotriva riscurilor
31

 

- Incertitudinea politică în ceea ce priveș te coerenț a politicilor ș i strategiei   

- Un guvern de coaliț ie, şi noi alegeri aşteptate în 2014 

 

                                                 
31

 Seria de  lucrări ştiintifice Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală 
Vol.11, Ediţia 1, 2011, Diminuarea vulnerabilităţii agriculturii la factorii de risc și de protecţia mediului în Republica 
Moldova http://www.managusamv.ro/fisiere/file/11_1_E.pdf 
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6.2 Lista celor mai relevante domenii prioritare 

 

Punctele slabe mentionate mai sus au constrâns posibilitatea unui model de dezvoltare mai 

durabil, în care de creș tere economică  să beneficieze cât mai pe larg majoritatea societăţii, iar 

modelul să rămână, în acelaș i timp, neutru pentru mediul înconjurător,  dacă nu chiar prietenos. 

Cadrul de timp tinde să fie pe termen scurt, ș i acț iunile - speculative. 

 

Un model mai durabil de dezvoltare rurală, inclusiv un sistem de agricultură mai bine conectat 

la pieț e ș i care să ofere familiilor ș i agricultorilor un stil de viaț ă mai plin de satisfacț ii ș i 

venituri mai bune. Să fie dezvoltate utilităț i ș i servicii publice îmbunătăț ite în zonele rurale ș i 

oraș e, ca un mijloc de creare a unui mediu de viaț ă care oferă cel puț in un nivel minim de 

confort, astfel încât tinerii să vadă un viitor ș i să rămână în sate. 

Sustenabilitatea - principalele aspecte 
Pentru a reduce vulnerabilitatea sectorului agricol la diverș i factori de risc, poate fi promovat 

controlul riscurilor prin intermediul mecanismelor ș i următoarele politici: 

 

 Un cod de bune practici agricole: un model sustenabil de producț ie care ia în considerare 

protecț ia resurselor naturale, normele ș i standarde incluse deja în legislaţie, elaborarea ș i 

adoptarea normelor ș i standardelor ecologice ale exploataț iei agricole viabile ș i a peisajului 

agricol; 

o Un sistem agricol stabil ș i mixt, integrând sectorului arabil cu sectorul producț iei 

animale; 

o Promovarea utilizării unui ciclu de nutriţie,  incluzând  îngrăș ăminte organice ș i 

anorganice; 

o Introducerea managementului integrat de protecț ie a plantelor;  

o Restabilirea bunelor practici de gestionare a pământului, inclusiv a unor tehnici 

minime de cultivare;  

o Sprijin în dezvoltarea unităț ilor agro-producț ie ș i de prelucrare, respectând 

bunele practici ș i în conformitate cu reglementările agriculturii ecologice;  

o Concentrarea educaț iei şi  formării profesionale, extensiunii ș i serviciilor de 

consultanț ă spre o formă de agricultură mai sustenabilă şi durabilă; 

 O politica în domeniul apei care permite un consum mai eficient, inclusiv drepturi mai 

bine definite de proprietate şi utilizare;  

 O politică de dezvoltare teritorială, care ar echilibra mai cu multă atenţie interesele 

locuitorilor din mediul rural.
32

 

 Modernizarea sistemelor de producție agricolă (maș ini, seminț e, îngrăș ăminte, pesticide, 

combustibil, pesticide). 

 

                                                 
32

Guvernul Republicii Moldova, Raportul Naţional pentru UN CSD 2012 Rio+20 

http://www.uncsd2012.org/content/documents/782Moldova_Report_RIO20_ENG_12-06-2012_final.pdf 
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7. Recomandări privind măsurile care pot fi implementate în context 

bilateral 
 

Programul Suport Bugetar Sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale” (ESRA SPSP), 

grant de 45 mil. EUR, este utilizat pentru suport bugetar (42 mil. EUR) ș i asistenţă tehnică în 

domeniu (3 mil. EUR). Acordul de finanţare include o matrice de politici stabilită ș i indicatori de 

efect faţă de care se stabileşte debursarea tranşei de finanţare. Performanţele sunt analizate prin 

referinţă ș i evaluate faţă de indicatori de realizare, ș i anume: 

 Consolidarea capacităț ilor antreprenoriale la nivel local;  

 Îmbunătăţirea accesului întreprinderilor la credite ș i finanț are;  

 Dezvoltarea infrastructurii de susț inere a activităţii întreprinderilor;  

 Implementarea abordării integratoare a egalităţii de gen în politicile naţionale privind 

IMM;  

 Îmbunătăț irea formării abilităţilor antreprenoriale în învăţământul profesional;  

 Consolidarea politicilor de dezvoltare regională. 

  

În cadrul Programului de Integrare şi Cooperare al Parteneriatul Estic (EaPIC) Republicii 

Moldova i s-au acordat fonduri de completare în sumă de 130 mil. EUR. În baza principiului 

”mai mult pentru mai mult”, programul ESRA SPSP va primi în 2013 14 mil. EUR ca fonduri 

de completare din partea EaPIC. Fondurile de completare ESRA din exerciţiul bugetar 2013 vor 

ajunge la Trezoreria de Stat, 80% din cele 14 mil. EUR (11,2 mil. EUR) fiind alocate pe partea 

de cheltuieli unei rezerve a ESRA în vederea finanţării intervenţiilor pentru agricultură ș i 

dezvoltare rurală. 

 

Mai trebuie convenit un cadru de investiţii pentru fondurile de completare ESRA, inclusiv 

rezultatele aşteptate ș i condiţiile de eliberare a tranşelor, cu o concurenţă pentru fonduri între 

MAIA (agricultură), utilizând aranjamentul ENPARD propus, ș i MEC (dezvoltarea IMM-

urilor). După negocierea ș i definitivarea unui set de măsuri, se va elabora un regulament de 

buget, care va stabili utilizarea ș i aplicarea rezervei de buget a programului ESRA. Acest fond 

de completare va fi, probabil, o ”repetiț ie generală” pentru un program ENPARD. 

 

Ministrul Agriculturii ș i Dezvoltării Rurale a prezentat în iunie 2012, la conferinţa oficialilor de 

rang înalt privind ENPARD, un set de domenii propuse pentru intervenţie. Prezentarea s-a axat 

pe cele două direcţii de suport din cadrul unui program ENPARD, împreună cu consolidarea 

capacităţilor pe orizontală. Propunerea a inclus 6 măsuri, încadrate în 4 domenii: 

 

Domeniul 1. Creşterea economică și ameliorarea mijloacelor de trai în zonele rurale  

Măsura 1 

 Investiţii în modernizarea producţiei primare, procesării, logisticii ș i marketingului 

pentru (ferme ș i operatori din sectorul alimentar) 

 Susţinerea cooperării pe orizontală a producătorilor ș i a integrării pe verticală de-a 

lungul lanţului valoric, prin investiţii directe prin intermediul grupurilor de 

producători în infrastructura comună de producţie, depozitare, procesare ș i 

logistică 

Măsura 2 

 Susț inere pentru dezvoltarea producţiei de bunuri cu indicaţie de provenienţă ș i a 

specialităț ilor tradiţionale garantate prin identificarea înregistrării ș i producţia unor 

produse selectate 

 Susț inere pentru dezvoltarea producţiei, comercializării ș i certificării produselor 

organice 

Măsura 3 

42



 

 Susț inere pentru diversificarea ocupării forţei de muncă în mediul rural prin 

recalificare ș i micro-credite 

 Susț inere pentru dezvoltarea agro-turismului ș i a altor activităţi non-agricole în 

zonele rurale 

 

Domeniul 2. Securitatea alimentară 

Măsura 4 

 Investiţii directe în infrastructură ș i echipamente pentru ca producătorii primari ș i 

operatorii din sectorul alimentar să respecte cerinţele de securitate ș i calitate a 

alimentelor 

 

Domeniul 3. Dezvoltarea infrastructurii rurale 

Măsura 5 

 Susț inere pentru crearea unui sistem de pieţe ale agricultorilor în zonele rurale, prin 

investiţii comune ale grupurilor de producători ș i autorităţilor locale. 

 Investiț ii în infrastructura de administrare a apelor din mediul rural. 

 Investiț ii în gestionarea deşeurilor agroalimentare (inclusiv utilizarea 

subproduselor). 

 

Domeniul 4. Dezvoltarea capacităţilor administraţiei publice și societăţii civile 

Măsura 6 

 Consolidarea capacităţilor Ministerului Agriculturii ș i Industriei Alimentare, AIPA 

ș i ale altor instituţii esenţiale pentru planificarea, implementarea ș i monitorizarea 

politicii de dezvoltare rurală, dezvoltării instituţionale ș i instruirii personalului. 

(Începând cu etapa de pregătire/proiect pilot). 

 Crearea unei reţele de grupuri de activităţi locale care fac legătura între autorităţile 

locale ș i locuitori. 

 

Deficienţe identificate pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural în cadrul 

acţiunilor viitoare 

Domeniile ș i măsurile indicate de MAIA sunt orientate spre întreprinderile agricole, inclusiv 

cele care caută acces la pieţele UE în cadrul regimurilor comerciale preferenţiale. De asemenea, 

este nevoie de un pachet complementar de îmbunătăţire a dezvoltării rurale ș i mijloacelor de trai 

pentru a susţine măsurile legate de agricultură la nivel de comunitate, în scopul obţinerii 

accesului la servicii ș i pieţe, precum ș i de o infrastructură mai bună. Astfel se va ajunge la un 

echilibru al elementelor care ar putea fi incluse în măsurile bilaterale. 

1. O componentă de ”agricultură” de sus în jos, în care măsurile ș i acţiunile se vor 

concentra pe modernizarea întreprinderilor pentru a beneficia în special de pe urma 

ZLSAC; 

2. O componentă de ”dezvoltare rurală” de jos în sus, în care măsurile vor fi bazate pe 

comunitate, alese pe baza dezvoltării locale, utilizând administraţia publică locală, 

societatea civilă ș i serviciile regionalizate (extindere, instruire, asistenţă veterinară, 

activităţi cu valoare adăugată, comunicaţii). 

3. O componentă de consolidare instituţională vizând dezvoltarea sistemelor, mai ales de 

resurse umane ș i prevederi bugetare, în legătură cu implementarea regulamentelor ș i 

standardelor armonizate/revizuite, procesele de monitorizare, evaluare ș i control la nivel 

comunitar, local ș i regional. 
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7.1 Acțiuni-pilot 

 

Acţiunile-pilot de dezvoltare rurală ar putea fi incluse ș i ele în activităţile extinse ale 

programului ESRA din 2013-2014 pentru a reflecta concluziile priorităţilor regionale încadrate 

în contextul situaţiei din Moldova.  

 

În primă instanţă se începe activitatea pentru elaborarea unei politici de dezvoltare rurală. 

Totodată, se urmăreşte ș i problema competenţei privind dezvoltarea rurală, în contextul 

drepturilor ș i responsabilităţilor MA. Acest proces este important datorită caracterului 

interdisciplinar al competenţelor, care include ecologia, infrastructura socială, livrarea de 

energie, apa şi canalizarea, dezvoltarea IMM-urilor, serviciile ș i alte domenii. După stabilirea 

competenț ei ș i a politicii, urmează să se elaboreze măsurile, mijloacele ș i criteriile specifice 

pentru susţinerea dezvoltării comunităţilor rurale ș i a mijloacelor de trai, referitoare la 

agricultură ș i alimentaț ie. 

 

Programul ESRA BSP în Moldova va primi 13 mil. EUR ca fonduri de completare din partea 

EaPIC în 2013. Programul ESRA va include dezvoltarea IMM-urilor în zonele rurale ș i măsuri 

de ameliorare a infrastructurii rurale - de exemplu, pieț e locale en-gros pentru produse 

agroalimentare.  

 

Acest proces ar putea forma o altă buclă de reacţie pentru grupul de experţi consultaţi cu privire 

la un program de dezvoltare a infrastructurii rurale. Programul ESRA în Moldova ar putea 

furniza date cu privire la o metodologie regională pentru portofoliul de măsuri ș i identificarea ș i 

direcț ionarea mecanismelor de ameliorare a infrastructurii rurale, inclusiv: 

 Vizarea ș i identificarea locaț iilor/comunităţilor care corespund cu priorităţile regionale. 

Au fost stabilite măsuri care vizează agricultura de valoare înaltă (AVI), în contextul 

investiț iilor FPM în AVI, beneficiarii fiind 11 locaţii din Moldova aflate în apropierea 

celor două râuri mari, specializate în producţia ș i livrarea de fructe şi legume; 

 Stabilirea implicării LAG în identificarea îmbunătăţirilor (în cazul AVI ș i al irigaț iilor, 

acestea ar putea fi asociaţiile utilizatorilor de apă); 

 Formarea OP pentru activităţi cu valoare adăugată în procesele de sortare, ambalare, 

depozitare, manipulare ș i distribuţie spre pieţele din ţară ș i din străinătate; 

 Stabilirea standardelor ș i măsurilor de control pentru reglementarea aprovizionării 

pieţelor interne ș i internaţionale (barierele tehnice în calea comerţului); 

 BPA în producţia ș i controlul produselor, irigaţii ș i controlul dăunătorilor; 

 Pachete de instruire, cursuri ș i informare.  

Aceste acţiuni ar putea fi incluse ca parte a asistenț ei tehnice oferite MAIA, sub formă de 

consolidare a capacităţilor în perioada de implementare a programului ESRA (2013-2014), 

contribuind la formularea politicii de dezvoltare rurală ș i a măsurilor legate de competenţă ș i 

susț inere. 
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8. Identificarea lacunelor și priorităţilor regionale și formularea de 

recomandări pentru acţiunile viitoare 
 

Cooperarea dintre UE ș i partenerii săi din Europa de Est - Republica Armenia, Republica 

Azerbaidjan, Republica Belarus, Georgia, Republica Moldova ș i Ucraina - reprezintă o parte 

vitală a relaţiilor externe ale Uniunii. Ț ările PaE formează două grupuri geografice distincte: 

ţările din Caucazul de Sud (Georgia, Armenia ș i Azerbaidjan) ș i ţările din Europa Centrală 

(Moldova, Ucraina ș i Belarus). 

Europa de Est (EE) 

Belarus, Moldova și Ucraina 
Stepe de câmpie eurasiatice și cernoziomuri 

în Moldova și Ucraina, zone de mlaștini, 

păduri și soluri argiloase în Belarus. 

Caucazul de Sud (CS) 

Armenia, Azerbaidjan, și Georgia 
Transcaucazia, limita dintre Europa de Est și Asia de 

Sud-Vest, mărginită de bazinul riveran Kura-Aras, 

între Marea Neagră și Marea Caspică. 

  
 

Platformele sunt principalul instrument al căii multilaterale a Parteneriatului Estic (PaE). Ele 

reflectă cele 4 domenii principale de cooperare între ţările PaE ș i UE, adică: 

 Democraț ie, bună guvernare ș i stabilitate (platforma 1); 

 Integrare economică și convergenţă cu politicile UE (platforma 2);  

 Securitatea energetică (platforma 3); ș i 

 Contactele dintre oameni (platforma 4). 

În conformitate cu Îndrumarul General şi Regulile de Procedură ale Platformelor Multilaterale 

ale Parteneriatului Estic (5 iunie 2009), a fost înfiinţat un ”grup de experţi ai Parteneriatului 

Estic pentru agricultură ș i dezvoltare rurală”. Directoratul General pentru Agricultură ș i 

Dezvoltare Rurală al UE prezidează grupul de experţi pentru agricultură ș i dezvoltare rurală, iar 

Directoratul General pentru Dezvoltare ș i Cooperare asigură coerenţa propunerilor grupului de 

experţi cu politicile ș i recomandările de dezvoltare ale UE. 

 

Obiectivele grupului de experţi, confirmate de participanţii la un seminar tehnic regional cu tema 

”Agricultura ș i dezvoltarea rurală în ţările Parteneriatului Estic”, desfăşurat la Bruxelles la 19 

noiembrie 2012, sunt următoarele: 

 

 facilitarea schimbului de experienţă ș i bune practici în domeniul dezvoltării durabile a 

agriculturii ș i zonelor rurale din UE ș i ţările partenere, inclusiv cu privire la strategii, 

politici ș i capacităţi instituţionale specifice domeniului; 

 contribuţia la dezvoltarea ș i implementarea în continuare a Programului European de 

Vecinătate pentru Agricultură ș i Dezvoltare Rurală (ENPARD) prin identificarea 

problemelor sectoriale comune ale statelor partenere ș i susţinerea statelor partenere în 

elaborarea unor soluţii comune, aplicate la nivel naţional ș i regional; 

 îmbunătăţirea coerenţei ș i evitarea dublării măsurilor luate de statele partenere la nivel 

naţional ș i regional.  

 

Activităţile grupului de experţi vor include: 
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 Schimbul de informaţii ș i bune practici între participanţi (sub formă de prezentări ș i 

schimb de opinii), inclusiv privind abordările politicilor, cerinţele procedurale 

(implicarea părţilor interesate), cerinţele administrative ș i organizatorice, etc.; 

 Identificarea domeniilor de intervenţie care ar putea fi luate în considerare la indicarea 

programelor co-finanț ate de UE ș i/sau instituţii financiare internaţionale (IFI). 

 

8.1 Evaluarea variațiilor și diferenţelor regionale în ceea ce priveşte producţia agricolă 

și dezvoltarea rurală, inclusiv sectorul zootehnic 

 

În general, există diferenţe clare între ţările din Caucazul de Sud ș i cele din Europa de Est care 

formează Parteneriatul Estic. În ţările din Caucazul de Sud, micii proprietari de terenuri ”auto-

angajaț i” reprezintă 97,33% din totalul fermelor ș i acoperă practic toată producţia de produse 

vegetale ș i animale. Persoanele ”auto-angajate”, la fel ca ș i categoria similară din ţările Europei 

de Est, nu au o identitate fiscală sau statistică ș i nu achită impozite, în afară de taxele ș i 

impozitele pe terenuri stabilite la nivel local. Statisticile sunt foarte generale, practic anecdotice, 

fără date disponibile privind participarea la piaţă, dimensiunea economică, unităţile care 

funcţionează efectiv.  

Micile ferme deţinute de populaţia rurală în urma repartizării terenurilor (exceptând Belarus) 

sunt divizate în parcele separate, după tip, inclusiv grădini de zarzavat. Această organizare, 

împreună cu micile asociaţii sau cooperative, are ca rezultat o agricultură bazată pe ţărani. Lipsa 

oricărei infrastructuri de ambalare, depozitare, manipulare ș i distribuţie ș i reţeaua de pieţe 

limitează valoarea adăugată prin calitate ș i disponibilitate pe termen lung, cauzând o risipă 

ridicată. 
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A. Utilizarea terenurilor: PaE6 (CS3 + EE3) comparativ cu UE27
33

 

 CS3  EE3  UE27  TOTAL  

Suprafaţa totală de teren  18,63 mil. ha  18,51 mil. ha  400,42 mil. 

ha  
503,56 mil. 

ha  

Suprafaţa agricolă (ha)  9,91 mil. ha  53,92 mil. ha  170 mil. ha  233,8 mil. ha  

Suprafaț a agricolă (%) 53,2%  63,8%  42,5%  46%  

Arabilă  3,25 mil. ha  42,62 mil. ha  97,3 mil. ha  143,2 mil. ha  

Permanentă  0,57 mil. ha  1,33 mil. ha  10,9 mil. ha  12,8 mil. ha  

Alta  5,60 mil. ha  9,97 mil. ha  61,8 mil. ha  77,37 mil. ha  

B. Posesia terenurilor: PaE6 (CS3 + EE3) comparativ cu UE27 

Total populaţie  16,7 mil.  58,82 mil.  502,5 mil.  578,02 mil.  

Rurală (%) 45%  31,55%  23%  24,5%  

Total pop. rurală 7,51 mil.  18,56 mil.  115,57 mil.  141,64 mil.  

În agricultură (%) 44,3%  9,2%  5,2%  6,7%  

În agricultură (%) 7,4 mil.  5,35 mil.  26 mil.  38,75 mil.  

Număr de ferme 2,7 mil.  7,8 mil.  14 mil.  24,5 mil.  

Dimensiunea 

medie/gospodărie 

1,48 ha  1,4 ha 14 ha   

Gospodării private 97,33%  45,9%  47%) 
34

 63,41%  

Întreprinderi agricole 2,67%  54,1%  53%   

O trăsătură comună a ţărilor din Caucazul de Sud, în special în urma secetei din 2007 ș i 

restricţiilor la importurile din statele furnizoare tradiţionale de cereale, este tendinţa de a-ș i 

dezvolta o sursă sigură de alimente, în special de grâu. Acest obiectiv este susţinut de plăț ile 

sectoriale ș i subvenţiile pentru factori de producţie oferite prin aranjamente de trezorerie.  

 

Tendinţa spre producţia de cereale impulsionează iniţiativele de consolidare a terenurilor - atât 

formal, cât ș i prin măsuri legislative pentru producători ș i cooperative agricole, combinate cu 

măsuri fiscale de ridicare a barierelor, inclusiv a pragurilor pentru cifra de afaceri ș i TVA. În 

aceste ţări mai există probleme importante legate de necesitatea irigaț iilor ș i, ca urmare, 

probleme datorate practicilor neadecvate privind salinitatea apei, care cauzează pierderea 

terenurilor productive ș i creşterea suprafeţelor de terenuri neutilizate, lăsate necultivate de către 

proprietari (sute de mii de hectare). 

 

În contrast cu acestea sunt întreprinderile foarte mari din Europa de Est, în special din Belarus ș i 

Ucraina. Însă în Ucraina ș i Moldova există ș i un număr foarte mare de proprietari de mici 

parcele agricole, inclusiv grădini de zarzavat, care prezintă aceleaşi probleme ș i constrângeri 

                                                 
33

 Statistici privind UE27 obț inute de la EUROSTAT, PaE6 disponibile, dar nu pe aceeaș i bază. 
34

 Definite ca sub 1 ESU = 1200 EUR. 
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pentru dezvoltare ca în statele din Caucazul de Sud, doar că există soluri ș i condiţii climatice mai 

bune. 

În ţările din Caucazul de Sud există suprafeţe foarte întinse de păș uni deţinute de stat ș i de 

comune, care sunt utilizate ca unică sursă pentru păşunatul animalelor deţinute de locuitori. 

Creşterea animalelor în mod extensiv pe aceste păș uni, precum ș i pe păşunile montane de vară 

care se află la graniţe, cauzează probleme legate de lipsa administrării păș unilor ș i a controlului 

bolilor la animale, la nivel intern ș i transfrontalier. Lista zoonozelor prezente ș i endemice din 

această zonă este mare. În Ucraina ș i Moldova, animalele sunt deţinute în general de micii 

proprietari de terenuri ș i păș unate pe terenurile din apropierea comunelor, fapt care limitează 

producţia ș i creează o presiune ridicată asupra păș unilor (neadministrate) ș i asupra apelor 

subterane, deoarece animalele sunt ţinute în curţile gospodăriilor. 

 

Dezvoltarea comerţului ș i a întreprinderilor este o problemă complexă în toate ţările ș i ea include 

negocierea cotelor ș i tarifelor în cadrul blocurilor comerciale (UE, Uniunea vamală ș i contextul 

mai larg al OMC). La nivel naţional, chestiunile sunt mai pragmatice, în special introducerea 

normelor ș i standardelor comune, datele privind performanţa ș i structura costurilor ș i barierele 

tehnice, cele mai importante fiind BTCC/SSF.  
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8.2 Recomandări privind măsurile care pot fi/trebuie implementate în context regional 

 

La reuniunea cu privire la Platforma 2 ”Integrare economică ș i convergenţă cu politicile UE” au 

participat oficiali din Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

Drumurilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării 

Regionale, Banca Naţională a Moldovei, precum ș i din Ministerul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene al RM.  

 

Domeniul de interes special pentru Moldova din cadrul acestei platforme este politica agricolă, 

în special aspectele sanitare ș i fitosanitare, drepturile de proprietate intelectuală, cooperarea în 

domeniile pieţei muncii ș i politicii sociale, impozitarea ș i finanţele publice, inclusiv politica 

monetară ș i cooperarea economică regională.  

 

În rezultatul activităţilor întreprinse prin Platforma 2, Moldova a semnat un Memorandum de 

Înţelegere privind cooperarea economică regională cu Georgia ș i Ucraina. Aceste acorduri 

solicită un dialog formal ș i structurat, cu un program convenit de reuniuni la nivel înalt ș i 

seminarii ș i studii privind caracteristicile politicii regionale ș i dezvoltării economice în ţările 

implicate. 

 

Cadrul de cooperare multilaterală 

Principalele asemănări regionale, care caracterizează în măsură mai mare sau mai mică 

sectoarele ADR din ţările PaE, pot fi separate în două grupuri distincte, ș i anume (a) 

constrângeri ș i ineficienţe ale reţelei de aprovizionare agro-alimentară, ș i (b) constrângeri ș i 

ineficienţe instituţionale ș i politice: 

A. Constrângeri și ineficienţe ale reţelei de aprovizionare agro-alimentară:  

A.1 Exploataț ii agricole fragmentate ș i lipsa cooperării ș i integrării producătorilor  

A.2 Nivel redus de profesionalism ș i instruire în comunităț ile rurale  

A.3 Lacune în standarde, regulamente, legislaţie ș i date comparative  

A.4 Lipsa securităţii alimentare în cazul produselor strategice de cereale ș i de origine 

animală  

A.5 Tehnologii învechite şi lipsa unei infrastructuri adecvate în mediul rural  

A.6 Lipsa unui cod sau a stimulentelor pentru bune practici agricole  

B. Constrângeri și ineficienţe instituţionale și politice:  

B.1 Sistem subdezvoltat de securitate alimentară/sanitar-veterinar  

B.2 Lipsa politicii, alocării competenţelor ș i resurselor bugetare pentru dezvoltare 

rurală  

B.3 Concentrare pe subvenţionarea producţiei, fără un mecanism de condiţionalitate 

B.4 Necesitatea de a stabili principalele priorităţi ș i a le include în cadrul bugetar  

 

Toate provocările de mai sus pot fi diferenţiate în funcţie de amploarea din fiecare ţară, 

abordările faţă de susţinerea sectorului, priorităţile ș i obiectivele politicii, gradul de implicare în 

comerţ, dar caracterul comun al lor ș i al unora dintre modurile în care ele pot fi depăşite asigură 

o platformă pentru luarea în considerare a viitoarelor activităţi regionale care pot oferi suport ș i 
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beneficii tuturor ţărilor din regiune.  Domeniile/nevoile de suport pot fi luate în considerare cu 

încadrarea lor în trei arii tematice largi: 

 

1. Dezvoltarea politicii și cadrului instituţional și de reglementare cu privire la agricultură și 

dezvoltare rurală: 
Populaţiile rurale din toate ţările PaE au fost acceptate mult timp fără a fi studiate, fiind deseori 

ignorate în procesul de elaborare ș i programare a politicilor.  O consecinţă a acestui vid de 

politici este depopularea treptată a zonelor rurale, pe măsură ce populaţia activă a migrat spre 

oraşe sau peste hotare. Aceste tendinţe demografice negative, împreună cu necesitatea unei 

populaţii active care să susţină sectorul agricol, solicită ca reacţie un angajament politic ș i 

instituţional mai intens.  

1.1 Politica, competenţa și resursele bugetare pentru dezvoltare rurală 

1.1.1 Este nevoie de politici, alocare a competenţelor ș i priorităţi strategice clare 

pentru dezvoltarea rurală, susţinute de un cadru bugetar definit 

1.1.2 Este nevoie de politici ș i programe de promovare a securităţii alimentare în 

cazul produselor strategice de cereale ș i de origine animală, precum ș i de 

realinierea subvenţiilor ș i a plăţilor de susț inere pentru producţie, cu scopul de 

a asigura condiţionalitatea/ameliorarea practicilor ș i standardelor agricole 

1.2 Standarde și reglementări 

1.2.1 Este nevoie de eliminarea lacunelor din standardele, regulamentele, legislaţia ș i 

datele comparative privind produsele agroalimentare (marje brute) 

1.2.2 Este nevoie de elaborarea unor sisteme care să asigure securitatea alimentară ș i 

standarde pentru sănătatea animală 

 

2. Îmbunătăţirea competitivității și productivităţii durabile a sectorului agricol și zootehnic  

2.1 Administrarea terenurilor și ameliorarea calității mediului 

2.1.1 Este nevoie de elaborarea unor politici ș i programe vizând exploataț iile 

agricole fragmentate ș i lipsa cooperării ș i integrării producătorilor 

2.2.2 Este nevoie de elaborarea unor programe pentru creşterea profesionalismului ș i 

pregătirii profesionale a populaţiei agricole ș i non-agricole din mediul rural 

2.1.3 Este nevoie de promovarea unor îmbunătăţiri privind accesul ș i utilizarea unei 

tehnologii ș i infrastructuri corespunzătoare în mediul rural 

2.1.4 Este nevoie de elaborarea unui cod raț ional ș i flexibil pentru bune practici 

agricole 

 

3. Dezvoltare rurală dirijată de comunitate 

3.1 Ameliorarea calității vieții și stimularea diversificării activităților economice 

3.1.1 Este nevoie de promovarea răspunsurilor comunităţii cu privire la dezvoltarea 

rurală, pentru a îmbunătăţi condiţiile din mediul rural 

3.1.2 Este nevoie de promovarea unor sisteme ș i măsuri de susț inere pentru a încuraja 

diversificarea (durabilă) a activităţilor economice, sociale ș i culturale din 

mediul rural 
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9. Concluzii și lecţiile învăţate 
 

Studiul ”Evaluarea sectorului agricol și a dezvoltării rurale din Republica Moldova” a 

examinat situaţia actuală a agriculturii ș i dezvoltării rurale din Moldova, confirmând proporţia 

semnificativă ș i importanţa lor pentru economia naţională, precum necesitatea vitală de 

modernizare. Studiul s-a referit la toate părţile interesate din domeniile agricultură ș i dezvoltare 

rurală, inclusiv reprezentanţii organelor de stat, organizaţiile internaţionale, donatorii ș i 

organizaţiile neguvernamentale. Informaț iile incluse în studiu au vizat: 

 contextul ș i cifrele cheie ale agriculturii ș i dezvoltării rurale din Moldova; 

 situaţia politicilor Guvernului privind agricultura ș i dezvoltarea rurală; 

 domenii de priorităţi strategice ș i măsuri cheie referitoare la elaborarea politicii agricole 

în Moldova; 

 date despre relaţia UE-Republica Moldova ș i principiile de susț inere a agriculturii ș i 

dezvoltării rurale; 

 importanţa identificării problemelor ș i soluţiilor pentru agricultură ș i dezvoltare rurală; 

 modul cum programele corespondente ale Guvernului se încadrează în abordarea 

ENPARD ș i posibilitatea de a beneficia de fonduri europene prin intermediul unui 

program ENPARD. 

A fost organizat un seminar (având raportul prezentat în Anexă) cu implicarea principalelor părţi 

interesate în scopul de a identifica ș i stabili iniţiativele ș i priorităţile naţionale pentru agricultură 

ș i dezvoltare rurală. Principalele recomandări au fost acestea: 

1. Un program ENPARD ar trebui să se concentreze pe priorităţile strategice privind 

elaborarea politicii agricole, definite de MAIA în ”Priorităţi strategice de activitate ale 

Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare din R. Moldova pentru perioada 2011 – 

2015”. 

2. Acordul de Asociere cu UE, precum ș i ZLSAC, solicită reforme ș i investiţii considerabile în 

sistemele din sectorul de stat ș i sectorul privat, cu scopul de a atinge nivelele cerute de 

calitate, securitate ș i garanţie. 

3. AIPA trebuie să fie o instituţie centrală în domeniul ADR, a cărei structură (centrală ș i 

regională) trebuie să fie pregătită pentru implementarea de programe (cereri, plăţi, 

controale/audituri). 

4. Deşi serviciile de extensie agricolă au un rol important pentru agricultură ș i dezvoltare 

rurală, ele trebuie implicate activ ș i în implementarea politicilor de stat privind agricultura ș i 

dezvoltarea rurală. 

5. Este important să se creeze un portal electronic pentru agricultură. 

6. Trebuie să se asigure consolidarea capacităţilor organelor de consultanţă de stat ș i private 

pentru a înţelege rolul ENPARD. 

7. Trebuie să se asigure o susț inere pentru micii producători AVI ș i alte iniţiative de dezvoltare 

rurală. 

8. Trebuie să se furnizeze micilor producători servicii de consultanț ă referitoare la accesul la 

fonduri. 

9. Trebuie să se asigure un sistem de informaţii adecvate despre oportunităţile de finanţare 

pentru toţi beneficiarii potenţiali. 

10. Trebuie să se asigure asistenţă micilor producători ș i administraț iilor locale privind 

întocmirea cererilor de finanţare. 

11. Trebuie efectuate studii anuale privind veniturile ș i pierderile unităţilor agricole. 

12. Trebuie efectuate studii anuale privind impactul subvenţiilor/granturilor. 

13. Trebuie asigurată susț inere pentru a dezvolta Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole 

(RICA). 

14. În cadrul MAIA trebuie înfiinţată o ”unitate de politici pentru agricultură ș i dezvoltare 

rurală”. 
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Puncte comune ale agendei regionale pentru grupul de experţi pentru agricultură și 

dezvoltare rurală 

1 Dezvoltarea politicii și cadrului instituţional și de reglementare cu privire la agricultură și 

dezvoltare rurală 

1.1 Politica, competenţa și resursele bugetare pentru dezvoltare rurală  

1.1.1 Problema: Lipsa politicilor, alocării competenţelor sau priorităţilor strategice pentru 

dezvoltarea rurală într-un cadru bugetar definit. 

1.1.2 Problema: includerea unor mecanisme de condiţionalitate în măsurile de susț inere ale 

statului menite să amelioreze securitatea alimentară a produselor strategice de cereale ș i de 

origine animală. 

1.2 Standarde și regulamente 

1.2.1 Lacune în standarde, regulamente, legislaţie și date comparative 

Problema: este nevoie de standarde comune care să corespundă celor europene ș i 

internaţionale ș i care să includă măsuri de conformitate - mecanisme de monitorizare ș i 

control pentru regulamentele existente. 

1.2.2 Sistem subdezvoltat de securitate alimentară și sănătate animală 

Problema: respectarea SSF, în special a standardelor sanitar-veterinare pentru animale ș i 

produse animaliere. 

2 Îmbunătăţirea competitivității și productivităţii durabile a sectorului agricol și zootehnic  

2.1 Administrarea terenurilor și ameliorarea calităţii mediului 

2.1.1 Exploatații agricole fragmentate și lipsa cooperării și integrării producătorilor 

Problema: predomină parcelele mici ș i fragmentate, având ca rezultat o producţie agricolă 

ineficientă ș i nesigură.  

2.1.2 Nivel redus de profesionalism și instruire în comunităţile rurale 

Problema: acces la instruire ș i educaţie pentru producătorii rurali, prin intermediul 

serviciilor de extensie, al şcolilor de fermieri ș i al cursurilor de formare  

2.1.3 Tehnologii învechite şi lipsa unei infrastructuri adecvate în mediul rural 

Problema; sisteme învechite ș i ineficiente de producţie ș i procesare, inclusiv depozitare, 

manipulare ș i distribuţie ș i comercializare  

2.1.4 Cod regional de bune practici agricole 

Problema: Elaborarea unui cod de bune practici agricole ș i mecanisme de susț inere, 

inclusiv apă ș i irigaţii  

3 Dezvoltare rurală dirijată de comunitate 

3.1 Ameliorarea calității vieții și stimularea diversificării activităților economice 

3.1.1 Promovarea dezvoltării rurale dirijată de comunitate  

Problema: un mecanism care să permită participarea comunităţii la elaborarea politicii ș i 

strategiei cu privire la agricultură ș i dezvoltare rurală 

Prima temă propusă grupului de experţi pentru agricultură ș i dezvoltare rurală (seminarul tehnic 

din 19.11.2012) este: 

Ce este dezvoltarea rurală? 
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Anexa 1: Organigramă a sectorului agricultură și dezvoltare rurală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guvernul Republicii Moldova 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei Alimentare 

Ministerul 

Finanțelor 

 

Ministerul Economiei 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură 

(AIPA) 

Agenţia pentru Siguranţa 

Alimentației (ASF) 

 Agenţia Sanitar-Veterinară şi 

pentru Siguranţa Produselor 

de Origine Animală; 

 Inspectoratul General de 

Supraveghere Fitosanitară şi 

Control Semincer; 

Directoratul 

liniei de 

credit (DLC) 

Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii (ODIMM) 

Agenţiile de Dezvoltare 

Regională (ADR) 

 Nord 

 Centru 

 Sud 

Cancelaria de Stat 

(Unitatea de Coordonare a Asistenț ei Externe) 

Serviciul de 

sănătate publică 

SANEPID 

alimente de 

origine 

neanimală  

Departamente de politici sanitare 

ș i fitosanitare 

Serviciul Vamal 

Serviciul Grăniceri 

Punctele de control la frontieră 

Ministerul 

Sănătăţii, Serviciul 

de sănătate publică 

Alte departamente ale MAIA, inclusiv 

un departament pentru dezvoltare rurală 

Agenția Moldsilva 

Silvicultură ș i 

vânătoare 

56



 

Anexa 1a: Părţi interesate și relaţii implicate în siguranţa produselor alimentare și furajere 
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Anexa 1b: Aranjamente instituţionale propuse pentru un program ENPARD 
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Anexa 2: AIPA - Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură 

 

Detalii privind procedurile de lucru ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură 

(AIPA) 

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) funcţionează într-un cadru documentar 

bine stabilit, utilizând proceduri standard de operare la toate etapele de evaluare a formularelor 

de solicitare a subvenţiei. Astfel, structura AIPA se bazează pe un flux continuu de activităţi, de 

la colectarea formularelor de solicitare a subvenţiei până la acordare ș i arhivare, cu 

monitorizarea ulterioară a implementării proiectului conform planurilor de afaceri prezentate în 

cererea de subvenţie. 

 

Fluxul continuu de activităţi este asigurat de următoarea structură a AIPA: 

1. Secţii/servicii teritoriale 

2. Direcţia Administrare ș i Control (sediul central) 

3. Direcţia Inspecţii ș i Control pe Teren (sediul central) 

4. Direcţia Autorizare Plăţi (sediul central) 

5. Serviciul Juridic (sediul central) 

6. Direcţia Contabilizare Plăţi (sediul central) 

 

Colectarea formularelor de solicitare a subvenţiei de către secțiile/serviciile teritoriale ale 

AIPA 

În cadrul AIPA există 9 secţii/servicii teritoriale responsabile pentru colectarea formularelor de 

solicitare a subvenţiei depuse de agricultori. Acestea răspund de realizarea strategiei Agenţiei în 

teritoriu, de aplicarea pârghiilor şi mecanismelor de acordare a subvenţiilor, în concordanţă cu 

cerinţele legislaţiei în vigoare. 

 

Formularele de solicitare a subvenţiei sunt distribuite în mod uniform de către şefii 

secţiilor/serviciilor teritoriale angajaţilor lor. 

 

Angajaţii subdiviziunilor Agenţiei răspund pentru acurateţea, calitatea, autenticitatea, 

plenitudinea ș i obiectivitatea informaţiilor anexate formularelor de solicitare a subvenţiei. 

 

Înainte de colectarea formularelor de solicitare a subvenţiei, reprezentantul secţiei/serviciului 

teritorial va efectua identificarea ș i verificarea vizuală a documentelor prezentate, va examina ș i 

verifica autenticitatea lor ș i conformitatea lor cu documentele originale din baza de date publice, 

va verifica informaţiile despre deţinătorul legal al investiţiei pentru care se solicită sprijin. 

 

Pentru a satisface cerinţele de eligibilitate ș i a stabili autenticitatea documentelor anexate la 

formularul de solicitare a subvenţiei, reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei va 

asigura angajamentul beneficiarilor de a nu modifica în nici un fel obiectul subvenţiilor pentru 

investiţii ș i de a nu nimici plantaț iile perene în perioada stabilită conform regulamentului de 

subvenţie pentru anul 2012. 

 

Reprezentanţii secţiilor/serviciilor teritoriale, împreună cu Direcţia Inspecţii ș i Control pe Teren, 

vor efectua un control administrativ al situaţiei (disponibilitatea ș i utilizarea terenurilor, tipul ș i 

numărul animalelor, etc.), pe care o vor compara cu datele prevăzute de formularul de solicitare 

a subvenţiei. 

 

Dacă formularul de solicitare a subvenţiei este complet, funcţionarul secţiei/serviciului teritorial 

al Agenţiei va verifica respectarea condiţiilor de eligibilitate (inclusiv examinarea vizuală a 
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obiectului investiţiei) ș i autenticitatea documentelor justificative, după care şeful 

secţiei/serviciului teritorial va semna ș i înregistra formularul în registrul manual de intrări, 

confirmând primirea, ș i va introduce datele în baza de date electronice a Agenţiei. 

 

Formularele-cerere complete sunt înregistrate de fiecare angajat responsabil în termen de 5 zile 

de la data distribuirii lor. Formularele-cerere înregistrate sunt transmise electronic pentru 

validare către Direcţia Administrare şi Control (DAC). Funcţionarii DAC vor valida formularele 

de solicitare a subvenţiei în termen de două zile, după care se poate emite o confirmare de 

primire a cererii de subvenţie. 

 

Primirea, examinarea și selectarea formularelor-cerere în Direcţia Administrare şi 

Control (DAC) 

Direcţia Administrare şi Control are sarcina de a examina formularele de solicitare a subvenţiei, 

de a verifica informaţiile justificative prezentate de agricultorii care solicită subvenţii agricole, 

de a efectua controalele administrative de eligibilitate ș i fiabilitate a formularelor de solicitare a 

subvenţiei prezentate la Agenţie spre examinare ș i aprobare. 

 

După primirea formularelor-cerere în formă electronică depuse de reprezentanţii 

secţiilor/serviciilor teritoriale ale AIPA, funcţionarul DAC responsabil va examina vizual 

fişierul electronic din baza de date a Agenţiei. Dacă sunt depistate erori, cererea va fi retrimisă 

în formă electronică pentru a fi editată de către responsabilul din secţia/serviciul teritorial.  

Formularele-cerere electronice completate corect sunt validate de către funcţionarul DAC 

responsabil ș i pot fi transmise sub formă electronică în aceeaşi zi, dar nu mai târziu de ziua 

imediat următoare. 

 

După validarea formularelor-cerere în formă electronică, reprezentantul secţiei/serviciului 

teritorial emite o notă de confirmare în două exemplare, care va fi semnată de către angajatul 

secţiei/serviciului teritorial ș i agricultorul care a solicitat subvenţie. Un exemplar este anexat la 

formularul-cerere pe hârtie, iar celălalt este înmânat agricultorului, ca o confirmare a primirii 

fişierului de către AIPA. 

 

După validarea formularului-cerere electronic de către funcţionarul DAC, sistemul va aloca 

fişierului un cod format din cifre ș i litere (de ex. 1206BB2222), cu următoarea semnificaţie: 

primele 2 cifre (12) - anul de depunere a formularului-cerere, următoarele 2 cifre (06) - luna în 

care a fost primit fişierul, următoarele 2 litere (BB) - codul raionului în care se face investiţia, iar 

următoarele 4 cifre (2222) - numărul de serie al cererii de subvenţie. 

 

Formularele de solicitare a subvenţiei validate în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii 

vor fi trimise de şefii secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei către Direcţia Administrare ș i 

Control (sediul central) în baza unui proces verbal de predare-primire aprobat de Directorul 

adjunct al Agenţiei. Procesul verbal va conţine numărul de ordine al formularului-cerere sub 

care acesta a fost introdus în baza de date a Agenţiei. 

 

Formularele de solicitare a subvenţiei depuse de secţiile/serviciile teritoriale ale AIPA vor fi 

înregistrate în registrul manual de intrări, separat pentru fiecare măsură. Registrul manual de 

intrări este păstrat de către funcţionarul Direcţiei Administrare şi Control, cererile fiind 

înregistrate în ordine. 

 

Formularele-cerere colectate de Direcţia Administrare ș i Control sunt supuse unei verificări 

administrative pentru a se asigura acurateţea lor ș i a fi introduse în baza de date a Agenţiei. 
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Procedurile de transmitere a formularelor-cerere de la Direcţia Administrare şi Control 

(DAC) la alte Direcţii pentru evaluare ulterioară 

DAC va examina ș i selecta, conform procedurii de mai sus, formularele în care se solicită o 

subvenţie mai mare de 400.000 lei ș i le vor transmite, conform punctului 102 din Regulamentul 

privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, 

către Direcţia Inspecţii ș i Control pe Teren, pentru alte controale. Formularele de solicitare a 

subvenţiei, în format electronic ș i pe hârtie, examinate ș i comparate de funcţionarii DAC, vor fi 

transmise şefului Direcţiei, care le va transmite apoi şefului Direcţiei Inspecţii ș i Control pe 

Teren. 

 

Formularele în care se solicită o subvenţie mai mică de 400.000 lei vor fi examinate ș i selectate 

de funcţionarii DAC ș i transmise şefului Direcţiei spre validare ș i plată, în format electronic ș i 

pe hârtie, în baza unui proces verbal semnat. 

 

Formularele-cerere vor fi examinate ș i selectate de funcţionarii responsabili ai DAC în ordinea 

înregistrării lor în baza de date ș i vor fi consemnate în procesele verbale ale Direcţiei 

Administrare şi Control, separat pentru fiecare măsură, cu aprobarea Directorului adjunct al 

Agenţiei. 

 

Controlul pe teren al formularelor de solicitare a subvenţiei 

În cadrul competenţelor conferite de legislaţia actuală, AIPA va efectua controlul pe teren al 

agricultorilor cărora li s-au acordat subvenţii sau care au solicitat subvenţii, prin intermediul 

Direcţiei Inspecţii ș i Control pe Teren, potrivit responsabilităţilor sale funcţionale. 

 

Controlul pe teren este una din cele trei funcţii de bază ale AIPA (administrare ș i control, 

autorizarea plăţii ș i contabilizarea plăţii), având scopul de a preveni subvenţionarea nejustificată 

a agricultorilor, prin controale pe teren ale obiectelor de investiţii indicate în formularul-cerere, 

pentru a asigura realizarea subvenţionării în condiţii de eligibilitate, atât înainte, cât ș i după 

efectuarea plăţii. 

 

Pentru a asigura respectarea de către agricultori a criteriilor de eligibilitate, precum ș i pentru a 

monitoriza angajamentul lor faţă de obligaţiile asumate prin contractul de subvenţie, AIPA: 

 verifică veridicitatea documentelor prezentate; 

 efectuează controale pe teren ale obiectelor de investiţii indicate în formularul-cerere, 

pentru a asigura realizarea subvenţionării în condiţii de eligibilitate; 

 efectuează verificări periodice privind respectarea angajamentelor contractuale de către 

beneficiarii de subvenţii ale AIPA;  

 previne subvenţionarea nejustificată a agricultorilor; 

 identifică, combate ș i, dacă este cazul, face publice fraudele comise de 

solicitanț ii/beneficiarii de subvenţie în scopul de a obţine fonduri. 

 

În funcţie de etapa de primire ș i examinare a formularului-cerere, procedura controlului pe teren 

este de trei tipuri: 

 

a) Control al documentelor și pe teren - o procedură preliminară de control pentru evaluarea 

documentelor anexate cererii de subvenţie ș i pentru verificarea obiectului de investiţii ș i a stării 

acestuia în scopul de a identifica ș i verifica cheltuielile suportate. Această verificare este 

efectuată de inspectori de teren, cu susț inerea Direcţiei Inspecţii ș i Control pe Teren. 
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b) Controale suplimentare - o procedură suplimentară de verificare a documentelor prezentate 

de către solicitanț ii de subvenţie; se examinează condiţiile de eligibilitate, se efectuează 

controale pe teren pentru a exclude ambiguităț ile apărute după colectarea formularelor-cerere, nu 

mai târziu de data aprobării acestora. 

Controalele suplimentare sunt efectuate în baza ordinului Directorului AIPA de o echipă formată 

din cel puţin 3 membri, inclusiv funcţionari ai Direcţiei Inspecţii ș i Control pe Teren, funcţionari 

din teritoriu ș i alţi experţi în domeniu. 

 

Controalele suplimentare se împart în: 

- Tematice - sunt obligatorii pentru toate formularele în care se solicită o subvenţie mai mare de 

400.000 lei, scopul lor fiind de a informa solicitanț ii de subvenţie despre controalele pe teren, 

subiectul controlului, documentele justificative care trebuie prezentate, data controlului. 

 

- Neplanificate - sunt iniţiate în cazul unor nereguli evidente sau fraude depistate în 

documentele de cerere a subvenţiei. 

 

c) Controale ulterioare plății - o procedură de verificare pe o perioadă de până la 3 ani, cu 

scopul de a verifica respectarea de către beneficiarii de subvenţie a angajamentelor contractuale 

asumate. 

 

Controlul și inspecția pe teren 

Controlul ș i inspecț ia pe teren se efectuează printr-o singură deplasare la obiectul de investiț ii.  

Ca excepţie, controlul poate dura mai multe zile, în funcţie de complexitatea cazului sau din 

cauza unor motive datorate agricultorului. 

 

Introducerea rezultatelor controlului pe teren în baza de date electronice 

Formularele de solicitare a subvenţiei sunt transmise, în format electronic ș i pe hârtie, Direcţiei 

Inspecţii ș i Control pe Teren (DICT). Accesul la baza de date electronice este bine stabilit ș i are 

un nivel limitat de vizualizare a datelor. 

 

După introducerea cererii în sistem, datele generale ale solicitantului pot fi vizualizate, la fel ca 

ș i datele specifice măsurii de susț inere pentru care a fost depusă cererea. 

 

Autorizarea plăților 

Direcţia Autorizare Plăţi este o diviziune specializată a AIPA care asigură o gestionare adecvată 

a procesului de plată. În mod direct, Direcţia Autorizare Plăţi examinează formularele de 

solicitare a subvenţiei, corectând erorile depistate, calculează sumele subvenţiilor, autorizează 

plăţile ș i transmite lista beneficiarilor de subvenţie către Direcţia Contabilizare Plăţi. 

 

Autorizarea plăţilor, aș a cum se prevede, este unul din cele 3 principii funcţionale aflate la baza 

activităţii AIPA - administrare ș i control, autorizarea plăţii ș i contabilizarea plăţii. 

 

Examinarea formularelor de solicitare a subvenţiei ș i autorizarea plăţii constituie 

responsabilitatea exclusivă a specialiştilor din Direcţia Autorizare Plăţi ș i Comisia de Autorizare 

Plăţi, care tratează solicitanț ii cu respectarea strictă a ”Regulamentului privind modul de 

utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli”, aprobat anual 

prin Hotărâre a Guvernului. 

 

Procesul de autorizare începe prin prezentarea formularelor examinate de solicitare a subvenţiei, 

validate ș i ulterior declarate ca selectate de către Direcţia Administrare ș i Control. Formularele-
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cerere declarate ca selectate sunt transmise în format electronic, prin intermediul registrului de 

confirmare a cererilor, pentru procedura de autorizare, precum ș i în format pe hârtie. 

 

Formularele de solicitare a subvenţiei sunt distribuite de către şeful Direcţiei, în număr egal, 

fiecărui specialist al Direcţiei, în funcţie de complexitatea formularelor prezentate ș i volumul de 

lucru alocat fiecărui specialist. 

 

Examinarea formularelor în care se solicită subvenţie ca suport financiar pentru investiţii 

capitale în modernizarea fermelor, dezvoltarea infrastructurii ș i procesarea produselor se 

repartizează specialiştilor principali ai Direcţiei sau adjunctului ș efului Direcţiei, în funcț ie de 

complexitatea cazului. 

 

Formularele de solicitare a subvenţiei care s-au dovedit a fi legitime în urma examinării 

preliminare de către specialiș tii DAP sunt supuse procedurii de calcul. În procesul de calcul, 

pentru fiecare cerere de subvenţie se întocmesc fiș e de calcul. 

 

O fişă de calcul va conţine calcule separate pentru fiecare poziţie necesară (echipamente, unităţi 

tehnice, plantaţii multianuale, credite alocate, ș i altele). Suma calculată a subvenţiei este 

produsul dintre suma subvenţiei ș i procentul sau raportul stabilit conform normelor de 

subvenţionare. 

 

Costurile de investiț ie sunt introduse fără taxa pe valoare adăugată (TVA). 

 

Cheltuielile considerate neeligibile pentru o anumită măsură sunt indicate separat în fişa de 

calcul ș i menţionate drept cheltuieli excluse din procedura de calcul. 

 

Fiecare formular de solicitare a subvenţiei este examinat de un specialist al Direcţiei, fiind 

verificat suplimentar de un expert superior care va contrasemna fişa de calcul, respectând 

principiul ”patru ochi”. 

 

Formularele de solicitare a subvenţiei, împreună cu fiș ele de calcul, sunt prezentate pentru 

validare şefului DAP. Acesta va examina cererea de subvenţie ș i va valida calculele sau va 

returna cererea pentru re-evaluare privind înregistrarea datelor în registrul de confirmare a 

cererilor. Pentru fiecare măsură de sprijin, şeful Direcţiei va numi un specialist (raportor) 

responsabil pentru întocmirea proceselor verbale privind autorizarea plăţilor ș i emiterea unei 

note informative pentru fiecare lot prezentat spre autorizare după finalizarea procedurilor de 

validare ș i calcul. 

 

Formularele de solicitare a subvenţiei, examinate conform proceselor verbale ș i notelor 

informative, vor fi prezentate Comisiei de Autorizare Plăţi (creată anual prin ordin al 

Directorului AIPA). 

 

Comisia se reuneș te ori de câte ori este necesar, în funcţie de numărul formularelor-cerere 

primite. 

 

Plăţile sunt autorizate în ordinea primirii formularelor-cerere, conform proceselor verbale de 

prezentare a formularelor-cerere de către Direcţia Administrare ș i Control. 

 

În timpul ș edinț ei, raportorul va anunţa numărul total al formularelor-cerere selectate pentru 

aprobare ș i suma alocărilor pentru luna respectivă. 
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Comisia de Autorizare Plăţi va discuta toate situaţiile prezentate de raportor, iar membrii ei vor 

semna procesele verbale de autorizare a plăţilor. 

 

După ce plăţile sunt aprobate de Comisie, fiecare beneficiar va fi anunţat în scris sau telefonic ș i 

informaţiile relevante vor fi postate pe site-ul AIPA. 

 

Solicitanț ii de subvenţie sunt consideraţi a fi beneficiari de subvenţie din momentul semnării 

contractelor de sprijin financiar. Contractele sunt semnate de directorii întreprinderilor 

solicitante sau de reprezentanţi legali ai acestora ș i de Directorul AIPA. 

 

După finalizarea procedurii de autorizare ș i semnarea contractului de sprijin financiar, procesul 

de plată va continua cu procedura de contabilizare ș i plata subvenţiei. 

Specialiştii DAP întocmesc procesele verbale de transmitere către Direcţia Contabilizare Plăţi a 

proceselor verbale privind aprobarea plăţilor ș i a contractelor semnate.  Procesele verbale 

privind aprobarea plăţilor ș i contractele semnate vor constitui temeiuri pentru acordarea 

subvenţiilor către beneficiari. 

 

Toate documentele justificative anexate după evaluarea ș i aprobarea plăţilor sunt arhivate 

conform unui proces verbal de predare-primire. 

 

Acesta este semnat de şeful Direcţiei ș i reprezentantul Serviciului Administrativ, după care este 

arhivat potrivit condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

Aprobarea formularelor de solicitare a subvenţiei 

Direcţia Contabilizare Plăţi răspunde de pregătirea documentelor necesare pentru transferul 

sprijinului financiar din fondul de subvenţie către producătorii agricoli ș i înregistrarea 

cheltuielilor suportate. 

 

Direcţia Contabilizare Plăţi va primi de la Direcţia Autorizare Plăţi contractele semnate de către 

beneficiarii de subvenţie ș i procesele verbale privind aprobarea plăţilor. Aceste documente vor 

constitui temeiuri pentru acordarea subvenţiilor către beneficiari. 

 

Transferurile se efectuează prin intermediul unităţii Trezoreriei de Stat la care sunt depuse 

documentele, în formă electronică ș i pe hârtie. De îndată ce plăţile sunt efectuate, Trezoreria de 

Stat emite extrase de cont care, împreună cu o copie a dispoziţiei de plată, sunt transmise 

Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură. 

 

Direcţia Contabilizare Plăţi utilizează programul informatic de contabilitate 1C, adaptat la 

necesităţile AIPA. 

 

Pentru a asigura acurateţea ș i a evita erorile în documentele de plată, cauzate de factorul uman, 

toate datele privind beneficiarii de subvenţie sunt preluate automat din sistemul de evidenţă a 

contribuabililor al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat prin intermediul sistemului online al 

AIPA. Astfel, numele, codul fiscal ș i rechizitele bancare sunt importate automat, fără vreo 

operaţiune manuală. Detaliile beneficiarilor de subvenţie economică sunt importate automat din 

sistemul online al AIPA în programul de contabilitate 1C. A fost concepută o opţiune specială a 

programului de contabilitate 1C, care permite emiterea automată a dispoziţiilor de plată, fiind 

posibilă emiterea unui număr mare de documente de plată într-o perioadă de timp foarte scurtă. 

 

După primirea extraselor de cont de la Trezoreria de Stat, acestea sunt introduse în programul 

1C, apoi, prin opţiunea de export, sunt importate în programul online al AIPA. Astfel, fiecare 
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formular-cerere înregistrat va fi însoţit de data dispoziţiei de plată, suma plătită ș i data plăţii. De 

îndată ce plata este efectuată, sunt arhivate toate evidenţele ș i sunt întocmite procesele verbale. 

 

Perioada totală de primire a cererii, procesare a datelor și luare a deciziei privind cererea 

durează 30-40 de zile, în funcţie de complexitatea cererii. 

 

Organe consultative, autorităţi locale și regionale 

Asistenţa ș i consultanţa la nivel local ș i regional pentru implementarea instrumentelor 

ENPARD va fi furnizată de către organele consultative ș i autorităţile locale ș i regionale.  Pentru 

a înț elege rolul programului ENPARD, acestea vor beneficia de consolidarea capacităţilor, 

unele organe consultative având deja experienţă în asistarea agricultorilor pentru solicitarea 

susț inerii statului. 
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Anexa 3: Raportul seminarului 

Seminarul ”Evaluarea sectorului agricol și a dezvoltării rurale din Republica Moldova”, 28 

septembrie 2012, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM 

Obiectivele seminarului: 

Obiectivele specifice au fost următoarele: 

 Identificarea priorităţilor pentru domeniile agriculturii ș i dezvoltării rurale din Republica 

Moldova. 

 Contribuţia la evaluarea situaţiei din domeniu, prioritizarea ș i orientarea sub-domeniilor, 

domeniilor de intervenț ie ș i a beneficiarilor, în consultare cu părţile interesate locale din 

sectorul public ș i cel privat. 

 Comparaţia situaţiei din Moldova în ceea ce priveşte programarea ș i implementarea 

dezvoltării rurale cu un program ”ideal” - bazat pe bune practici curente - de dezvoltare 

rurală (FAO/UE). 

 

Programul 

 

8.30 Înregistrarea participanţilor 

 

09.00     Deschiderea: Dl. Vasile Bumacov, Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare din R. 

Moldova; d-na Fernanda Guerrieri, Asistent al Directorului General al FAO și Reprezentant 

Regional pentru Europa și Asia Centrală; d-na Speranţa Olaru, Punctul Focal UE ENPARD 

din Republica Moldova. 

 

09.15     Prezentarea seminarului, a conceptului ș i a strategiei, dl. Richard Eberlin, Responsabil 

FAO pentru posesia terenurilor și dezvoltare rurală. 

 

9.30    Priorităţi strategice de activitate ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare din 

R. Moldova pentru perioada 2011 – 2015, în cadrul programului ENPARD - dl. Vasile 

Bumacov, Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare din R. Moldova. 

 

10.00   Prezentarea studiului ”Evaluarea sectorului agricol ș i a dezvoltării rurale din Republica 

Moldova”:  

 Raport de ţară, dl. Viorel Gherciu, consultant naţional FAO. 

 Priorităţi, deficienț e ș i orientări în agricultură ș i dezvoltare rurală, dl. Mark Le Seelleur, 

consultant internaţional FAO. 

 

11.00     Pauză de cafea 

 

11.30     Discuţii în grup, moderate de Dragan Anghelovski, consultant internaţional FAO. 

 

13.00  Rezumatul concluziilor/recomandărilor ș i lecţiile învăţate, prezentarea principiilor 

directoare pentru intervenţia de viitor. Dragan Anghelovski, consultant internaţional FAO. 

 

13.15    Închiderea seminarului. Jesus Lavina, Programe Regionale în Vecinătatea de Est, DG 

DEVCO, Comisia Europeană, Bruxelles. 
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Rezumatul și concluziile/recomandările discuţiilor în cele 3 grupuri de lucru 

 

În partea a doua a seminarului, participanţii s-au grupat în 3 grupuri, implicându-se activ în 

discuţia referitoare la identificarea priorităţilor pentru domeniile agriculturii ș i dezvoltării 

regionale din Moldova, care vor contribui la evaluarea situaţiei din domeniu, înţelegerea poziţiei 

părţilor interesate ș i a Guvernului, prioritizarea ș i orientarea sub-domeniilor, domeniilor de 

intervenţie ș i a beneficiarilor. 

 

Primul grup: Documente de politici. 

 

Membrii primului grup: 

1. Diana Cosalic - Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor. 

2. Iurie Senic - Serviciul producţiei organice şi produse de origine. 

3. Vitalie Cioban - Director - Direcţia politici de producţie şi reglementări de calitate a 

produselor animale. 

4. Svetlana Ojog – FAO. 

5. Valeriu Enciu – Direcţia siguranţa alimentelor de origine animală şi medicină veterinară. 

6. Ion Sulă - Direcţia generală politici de dezvoltare sectorială. 

7. Mihai Suvac - Director - Direcţia politici de producţie şi reglementări de calitate a 

produselor vegetale. 

8. Olga Sainciuc – CAPMU. 

9. Valeriu Masleanschi - Serviciul produse de fitotehnie. 

10. Mark Le Seelleur - FAO 

 

Diana Cosalic, Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din MAIA, a prezentat 

răspunsul primului grup: 

 

I. La care niveluri există sau sunt planificate documente strategice, și includ ele 

agricultura și dezvoltarea rurală? Vă rugăm să le enumerați: 

 

Politica existentă: 

1. Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agroindustrial al Republicii 

Moldova (2008-2015) - nivel naţional. 

2. Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova (2020) - nivel naţional. 

3. Strategia de Securitate Alimentară în perioada 2011-2015 - nivel naţional ș i regional. 

4. Strategia de dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală (2012-2022) - nivel naț ional, 

regional ș i local. 

5. Concepţia sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli (2008-2015) - nivel 

naț ional, regional ș i local. 

6. Programul de dezvoltare a infrastructurii de piaţă pentru produsele agroalimentare - nivel 

naț ional, regional ș i local. 

7. Programul de valorificare şi îmbunătăţire a terenurilor degradate (2020) - nivel naț ional, 

regional ș i local. 

8. Programul de dezvoltare a culturilor nucifere - nivel naț ional, regional ș i local. 

9. Programul de dezvoltare a viticulturii - nivel naț ional, regional ș i local. 

10. Programul de dezvoltare a agriculturii organice - nivel naț ional, regional ș i local. 

11. Programul de dezvoltare a apiculturii - nivel naț ional, regional ș i local. 

 

Politica planificată: 

1. Strategia de dezvoltare a agriculturii ș i mediului rural (2014-2020) - nivel naț ional, regional 

ș i local. 
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2. Strategia de consolidare a terenurilor agricole - nivel naț ional, regional ș i local. 

3. Programul de dezvoltare a horticulturii (2020) - nivel naţional, regional ș i local. 

4. Programul agriculturii conservative - nivel naţional, regional ș i local. 

5. Programul de dezvoltare a producț iei de lapte ș i carne - nivel naţional, regional ș i local. 

6. Programul de modernizare ș i revitalizare a sectorului vinicol - nivel naţional, regional ș i 

local. 

7. Programul de obț inere a unor surse alternative de energie - nivel naț ional, regional ș i local. 

8. Reforma educaţiei, Ș tiinț ei, cercetării ș i serviciilor de extensiune din sectorul agroalimentar. 

 

II. Au fost elaborate documentele cu participarea părţilor interesate din mediul rural la 

fiecare nivel? Vă rugăm să detaliați abordarea utilizată 

 

Toate documentele au fost elaborate cu consultarea tuturor departamentelor de specialitate, 

autorităţilor relevante, ONG-urilor, Agenţiei Naţionale de Dezvoltare Rurală, Agroinform, 

mediului academic. 

 

III. S-au bazat documentele strategice pe statistici fiabile, precum recensămintele agricole 

recente, verificate/adoptate de Guvern? 

 

Primul recensământ agricol general a avut loc în 2010, cu susț inerea FAO. Datele preliminare au 

fost disponibile în 2011, dar rezultatele finale vor fi publicate la sfârș itul anului curent. De 

asemenea, s-a utilizat baza de date a Biroului Naț ional de Statistică, toate documentele fiind 

elaborate conform acestor date. Dacă este necesar, MAIA efectuează uneori evaluări statistice. 

 

IV. Includ documentele strategice obiective, indicatori și ţinte măsurabile/controlabile? 

Sunt incluse planuri de acţiuni, sau ele există/sunt planificate ca documente separate? 

 

În 2007 a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 33, care stabileşte reguli unificate de elaborare 

a documentelor de politici. Guvernul nu aprobă documente care nu conţin obiective ș i indicatori 

generali ș i specifici. Se pune un accent sporit pe rezultate ș i indicatori de monitorizare. Toate 

documentele conţin o analiză SWOT, planuri de acţiuni ș i resurse financiare necesare pentru 

implementarea documentelor de politici. 

 

Al doilea grup - Programe în derulare/planificate și compatibilitatea lor cu principiile 

dezvoltării rurale 

 

Membrii celui de-al doilea grup: 

1. Dragan Anghelovski – FAO. 

2. Philip Santens - Team Leader ESRA. 

3. Tatiana Răilean - Secț ia resurse genetice animale. 

4. Iurie Mudrea - Secț ia vinificaț ie. 

5. Tudor Popa - Direcţia finanţe şi buget. 

6. Angela Dogotari - Direcţia îmbunătăţiri funciare şi fond funciar. 

7. Simion Gusanu - Asociaţia Antreprenorilor Rurali. 

8. Maxim Gorgan - Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală 

9. Galina Leasenco - Food Safety Service SRL. 

 

Dl. Dragan Anghelovski, FAO, a prezentat răspunsul celui de-al doilea grup: 

 

I. Vă rugăm să enumerați cele mai importante programe de susținere a agriculturii și 

dezvoltării rurale implementate în prezent sau planificate de Guvern:  
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Toate proiectele europene implementate de Guvern la nivel naț ional. Nu există proiecte 

implementate la nivel local.  

 

Programe în derulare: 

1. Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol ”Filiera Vinului” - nivel naț ional. 

2. Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor CEED II (USAID) - nivel 

naț ional. 

3. Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) - nivel naț ional. 

4. Asociaţia pentru Democraţie Participativă "ADEPT". 

5. Proiectul 2KR - cooperare economică între Japonia ș i Moldova. 

6. Compact Moldova, Corporaț ia Provocările Mileniului, USAID. 

7. Programul de restabilire şi dezvoltare a viticulturii şi vinificaţiei în anii 2002-2020 - nivel 

naț ional. 

8. Proiectul „Conservarea solurilor în Moldova” - nivel naț ional. 

9. Proiectul ”Competitivitatea în agricultură în Moldova” (AIPA) - nivel naț ional. 

10. Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională din Moldova (FNDR). 

 

II. Se bazează programele cele mai importante și implementate în prezent pe documente 

strategice la fiecare nivel, planuri de acţiuni, etc.? 

 

Toate programele guvernamentale se bazează pe strategii generale, în unele cazuri pe strategii 

sub-sectoriale. 

 

III. Au fost incluse părţile interesate din agricultură și mediul rural de la toate nivelurile 

în procesul de elaborare a programelor de susținere? 

 

Toate programele, înainte de a fi implementate sau adoptate, sunt postate pe site-ul MAIA, 

consultate cu societatea civilă ș i supuse dezbaterii publice. 

 

IV. Dezvoltă programele de susținere implementate în prezent și planificate sinergii cu alte 

programe, în special programe de dezvoltare regională? 

 

Există sinergie între programe. Există coordonare ș i schimb de informaţii între programe. 

 

V. A fost asigurată cooperarea între toate ministerele și instituțiile Guvernului în timpul 

elaborării/implementării programelor de susținere? 

 

Ministerele cunosc diversele programe. Nu există un mecanism concret de cooperare între toate 

ministerele. 

 

VI. Sunt măsurile de susținere din programe identificate și justificate prin analize SWOT 

ale zonelor rurale și ramurilor agricole relevante (carne, lactate, etc.)? 

 

În unele cazuri, în studiile privind ramurile agricole există analize SWOT. 

  

VII. Se concentrează programele pe priorităţile identificate și cele mai promiţătoare 

ramuri? 
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Priorităţile sunt bine definite. Totuşi, bugetul alocat nu este totdeauna suficient pentru toate 

priorităţile. Guvernul ar trebui să stabilească priorităţi între priorităţi pentru a obţine impactul 

dorit. 

 

VIII. Se utilizează cofinanțarea pentru realizarea programelor de susținere? 

 

În general, programele sunt cofinanț ate de Guvern cu până la 50%. Există diverse linii de credit 

pentru subvenţie, inclusiv sprijin guvernamental pentru credite cu dobândă mai mică. 

 

IX. Se indică indicatori și ţinte în programele de susținere, cu care să se poată măsura 

progresul, eficienţa și eficacitatea programelor? 

 

Toate programele conț in indicatori care permit o evaluare eficientă a lor. 

 

Al treilea grup - Structuri de implementare existente/planificate și compatibilitatea lor cu 

principiile dezvoltării rurale  

 

Membrii celui de-al treilea grup: 

1. Walderman Sochazewski - Consilier al Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

2. Felicia Pricop - Banca Mondială. 

3. Martin Struck - Expert în agricultură al ESRA. 

4. Matthew Brown - Consilier Twinning. 

5. Natalia Olari - Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA). 

6. Oxana Chitoroagă – AIPA. 

7. Patricia Guzun – AIPA. 

8. Sergiu Labliuc – AIPA. 

9. Sergiu Tirigoi – Direcţia marketing şi relaţii internaţionale. 

10. Diana Gherman – FAO. 

 

Dl. Walderman Sochazewski, Consilier al Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare, a 

prezentat răspunsul celui de-al treilea grup: 

 

I. Vă rugăm să explicaţi procesul de gestionare/infrastructura responsabilă pentru 

dirijarea/revizuirea documentelor strategice și programelor de susținere conform 

necesităţilor de programare? 

 

1. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare din RM este responsabil pentru politica de 

dezvoltare rurală, în calitate de autoritate centrală. 

1.1  MAIA va desemna/crea, cât mai curând posibil, un nou departament responsabil pentru 

coordonarea ș i elaborarea politicilor (probabil de la 1 ianuarie 2013). 

1.2  În subordinea MAIA poate fi/trebuie creat un comitet de coordonare pentru politica de 

dezvoltare rurală. 

 

II. Vă rugăm să explicați procesul/infrastructura de management financiar al 

programelor/fondurilor de susținere implementate/planificate? 

 

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) trebuie desemnată ca organ de 

implementare a politicii de dezvoltare rurală. Structura internă (centrală ș i regională) trebuie să 

fie pregătită pentru implementarea de programe (cereri, plăţi, controale/audituri). AIPA poate 

spori capacitatea programelor de dezvoltare rurală (centrale ș i regionale). 
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III. A fost asigurată consolidarea capacităţilor la diverse niveluri, ca parte a stabilirii 

procesului/infrastructurii de management financiar al programelor/fondurilor de 

susținere implementate/planificate? 

 

AIPA beneficiază de cooperare bilaterală cu agenţii de plăţi din state ale UE (România, Lituania, 

Polonia). 

 

IV. Vă rugăm să explicaţi structura de administrare, procedurile adoptate și liniile de 

raportare corespunzătoare din cadrul autorităţilor de administrare?   

 

AIPA are o structură adecvată pentru implementarea programelor de dezvoltare rurală. 

 

V. Vă rugăm să enumerați instrumentele suplimentare elaborate sau utilizate pentru 

implementarea programelor de susținere? 

 

AIPA este în proces de creare a Registrului Agricol, accesului la cadastru, sistemului GPS-LPIS 

ș i Registrului Maș inilor Agricole. 

 

VI. Vă rugăm să explicaţi mecanismele utilizate pentru a controla implementarea 

programelor de susținere (control intern, audituri de conformitate), precum și 

instrumentele de monitorizare care asigură reacţia la indicatorii stabiliţi? 

 

AIPA are stabilit un sistem intern de control: 

- Controlul autorizării (înainte de plăț i). 

- Controlul inspecț iei (la faţa locului). 

AIPA este controlată de organe externe - Curtea de Conturi. Evaluarea riscului financiar este 

garantată intern ș i extern. 

 

Toţi participanţii au adresat observaţii ș i informaţii valoroase, în special cei din MAIA, care sunt 

mai preocupaţi de această problemă. 

 

Scopul discuţiei în grup a fost de a obţine propuneri ș i reacţii din partea participanţilor la 

concluziile iniţiale ale FAO - ce este cu adevărat necesar ș i ce este de evitat. 

 

Prezentarea generală și rezumatul seminarului 

 

1. Documente de politici privind agricultura și dezvoltarea rurală 

În ultimii ani, după prăbuşirea sistemului comunist, sectorul agricol din Moldova s-a confruntat 

cu o schimbare totală a politicilor ș i structurii instituţionale. Apropierea de UE, ca factor 

principal, a influenţat înfiinţarea mai multor agenţii (Agenţia de Plăţi, Agenţia pentru Siguranţa 

Alimentaț iei, etc.) menite să susţină Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în 

implementarea numeroaselor politici nou adoptate. Dintre politicile care dirijează sectorul 

agricol, cele care conţin prevederi pentru dezvoltarea rurală sunt detaliate mai jos. 

 

 Nivel naț ional  

Politicile strategice privind agricultura ș i dezvoltarea rurală din Moldova se bazează pe 

Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agroindustrial (2008-2015). 

Documentul reflectă, relativ recent ș i într-o măsură semnificativă, realitatea sectorului 

agricol transformat din Moldova, abordând într-o măsură mai mică mediul rural în stagnare. 

Piesa centrală a transformării abordării moldoveneşti privind sectorul agricol este Concepţia 
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sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli (2008-2015), care prevede o susț inere 

mai ”europeană” pentru producătorii agricoli. 

 

În plus, Strategia de Securitate Alimentară în perioada 2011-2015 ș i Strategia de dezvoltare 

a serviciilor de extensiune rurală (2012-2022) influenţează dezvoltarea agriculturii ș i 

mediului rural. Majoritatea documentelor prezentate sunt foarte noi ș i urmează să intre în 

vigoare ș i să fie testate în practică.  

Mandatul pentru stabilirea politicilor privind dezvoltarea IMM-urilor, dezvoltarea non-

agricolă ș i cea bazată pe comunitate la nivel regional revine parţial Ministerului 

Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale ș i Ministerului Economiei. În acest sens, Strategia 

Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova (2020) se axează pe dezvoltarea regională ș i, 

într-o anumită măsură, pe dezvoltarea rurală. 
3536

 

 

Realitatea clarităţii limitate în ceea ce priveşte dezvoltarea rurală este reflectată în 

planificarea actuală a elaborării în continuare a politicilor privind agricultura ș i dezvoltarea 

rurală, precum Strategia de dezvoltare a agriculturii ș i mediului rural (2014-2020) a 

Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. În acest sens, Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare din RM face eforturi pentru a fi desemnat de către Guvern ca autoritate 

centrală responsabilă pentru politicile privind agricultura ș i dezvoltarea rurală. 

 

În plus, Strategia de consolidare a terenurilor agricole, care va fi elaborată în perioada 

următoare, ar trebui să abordeze realitatea sectorului agricol din Moldova, care, deşi prezintă 

tendinţe de dezvoltare, se bazează pe practici cam neortodoxe în privinţa posesiei terenurilor. 

Nu s-au constatat remarci semnificative cu privire la prevederile din aceste documente, 

deoarece majoritatea lor au fost iniţiate ș i elaborate cu susţinerea programelor de asistenţă 

tehnică din Moldova. Pentru câteva ramuri (viticultură şi vinificaţie) au fost elaborate 

strategii de dezvoltare separate. Strategiile de ramură includ justificări adecvate ș i analiza 

SWOT a ramurii, care detaliază necesitatea asigurării susț inerii din partea Guvernului. 

 

 Nivel regional/local 

Agenţiile de Dezvoltare Regională (Nord, Sud, Centru), subordonate Ministerului 

Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, sunt responsabile pentru dezvoltarea regională. 

Acestea sunt persoane juridice care funcţionează în baza strategiilor de dezvoltare regională 

și a planurilor operaţionale regionale elaborate de Consiliile Regionale pentru Dezvoltare. 

Toate regiunile, prin cooperare și cu susţinerea diverselor părţi interesate, se află în proces 

de pregătire/finalizare a strategiilor de dezvoltare regională.  

 

În ultimii ani, mai multe raioane/municipii au fost susţinute în procesul de elaborare a 

strategiilor de dezvoltare locală. Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR) a 

fost înfiinţat în 2010 și reprezintă o importantă sursă internă de finanţare a priorităţilor de 

dezvoltare regională. Totuşi, alocările bugetare nu satisfac în general cerinţele. 

 

2. Programe de susținere a dezvoltării rurale 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare elaborează programe de susț inere în 

conformitate cu documentele directoare de politici. Toate programele guvernamentale de 

susț inere se bazează pe strategii generale, în unele cazuri pe strategii de ramură. Există o serie de 

programe de susț inere care vizează diverse aspecte ale sectorului agricol din Moldova. În 

                                                 
35

 Reabilitarea infrastructurii fizice, sprijinirea dezvoltării sectorului privat, în special în mediul rural, ameliorarea 

mediului ș i factorilor de turism. 
36

 Programul de Stat de Susţinere a Dezvoltării IMM-urilor pentru anii 2009-2011 
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general, programele de susț inere oferă subvenţii directe pentru producţie ș i tipul 1 de intervenţie, 

care abordează domenii prioritare pentru Guvernul Republicii Moldova. 
37

 

 

Priorităţile sunt bine definite. Totuşi, bugetul alocat nu este totdeauna suficient pentru toate 

priorităţile. Guvernul ar trebui să stabilească priorităţi între priorităţi pentru a obţine impactul 

dorit. Înainte de aprobare, toate programele de susț inere sunt ratificate ca parte a bugetului de 

stat de către Parlamentul Republicii Moldova. 

 

În prezent, nu sunt implementate programe de susț inere care vizează diversificarea veniturilor în 

zonele rurale, turismul rural ș i intervenţiile la nivel comunitar, etc. Pe lângă programele de 

susț inere existente, se elaborează sau se planifică o serie de alte programe de susț inere pentru 

perioada care urmează. Toate strategiile de ramură, precum ș i programele de susț inere, se 

bazează pe analiza SWOT, plan de acţiuni ș i bugete, care estimează resursele financiare 

necesare pentru implementarea documentelor de politici.
38

 

 

3. Participarea părţilor interesate la elaborarea documentelor de politici și a programelor 

de susținere 

Documentele de politici existente au fost elaborate cu implicarea semnificativă a diverselor părţi 

interesate care acordă asistenţă tehnică Guvernului ș i Ministerului Agriculturii şi Industriei 

Alimentare, participarea părţilor interesate relevante (autorităţi locale, ONG-uri, Agenţia 

Naţională de Dezvoltare Rurală, Agroinform, mediul academic) fiind asigurată într-o anumită 

măsură în timpul elaborării lor. Programele de susț inere care vor fi susț inute de Guvern sunt 

postate pe site-ul MAIA, consultate cu societatea civilă ș i supuse dezbaterii publice. 

 

Datorită faptului că o mare parte din populaţia rurală (de obicei majoritatea) care este implicată 

parţial în agricultură (arendează terenurile deţinute asociaț ilor agricole ș i se implică doar în 

producţia de subzistenţă) nu este în general reprezentată în organizaţiile civile ș i economice, 

implicarea sa trebuie accentuată în procesul de elaborare a documentelor de politici privind 

dezvoltarea rurală. Se prevede crearea unui comitet de coordonare pentru politica de dezvoltare 

rurală, subordonat MAIA, în efortul de a include în procesul de discuţie toate părţile interesate 

relevante pentru dezvoltarea rurală. 

 

4. Statistici utilizate la elaborarea documentelor de politici și a programelor de susținere 

Primul recensământ agricol general a avut loc în 2010, cu susţinerea FAO. Datele preliminare au 

fost disponibile în 2011, dar rezultatele finale vor fi publicate la sfârș itul anului curent. De 

asemenea, s-a utilizat baza de date a Biroului Naț ional de Statistică, toate documentele fiind 

elaborate conform acestor date. Dacă este necesar, MAIA efectuează uneori evaluări statistice. 

 

Recensământul din 2010 a fost organizat cu utilizarea metodologiilor internaţionale, fiind 

susţinut de finanţare bilaterală internaţională (asistenţă tehnică, consolidarea capacităţilor ș i 

finanţare).  

                                                 
37 

Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol ”Filiera Vinului”, Programul de restabilire şi dezvoltare a 

viticulturii şi vinificaţiei în anii 2002-2020, Proiectul „Conservarea solurilor în Moldova”, Proiectul 

”Competitivitatea în agricultură în Moldova”, Programul de dezvoltare a infrastructurii de piaț ă pentru produsele 

agroalimentare, Programul de valorificare şi îmbunătăţire a terenurilor degradate, Programul de dezvoltare a 

culturilor nucifere, Programul de dezvoltare a agriculturii organice, Programul de dezvoltare a apiculturii, 

Modernizarea utilajelor agricole, Ameliorarea resurselor genetice, Stimularea asigurării riscurilor de producţie în 

agricultură.  
38

 Programul de dezvoltare a horticulturii 2020, Programul agriculturii conservative, Programul de dezvoltare a 

producț iei de lapte ș i carne, Programul de modernizare ș i revitalizare a sectorului vinicol, Programul de obț inere a 

unor surse alternative de energie, Reforma educaţiei, ș tiinț ei, cercetării ș i serviciilor de extensiune din sectorul 

agroalimentar. 
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5. Indicatori și ţinte din documentele de politici și programele de susținere 

Toate programele conţin indicatori care permit o evaluare eficientă a lor. Indicatorii se bazează 

pe Hotărârea Guvernului nr. 33/2007, care prevede reguli unificate de elaborare a documentelor 

de politici. Guvernul nu aprobă documente care nu conţin obiective ș i indicatori generali ș i 

specifici. Abordarea utilizată de Guvern pune un accent sporit pe rezultate, monitorizare ș i 

atingerea indicatorilor.   

 

Însă nu toate documentele elaborate de Minister sunt aprobate de Guvern, inclusiv Strategia 

Naţională de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agroindustrial (2008-2015) ș i măsurile de 

susț inere, ceea ce înseamnă că indicatorii sunt incluşi în document, dar nu sunt verificaţi de 

Guvern.  

 

În acest sens, indicatorii ș i ţintele se includ atât în documentele cadru de politici, cât ș i în 

programele de susț inere. Totuşi, prioritizarea priorităţilor, amintită mai sus, duce adesea la 

stabilirea unor indicatori ș i ţinte prea ridicate în planul cadru, ceea ce, împreună cu 

programele/măsurile de susț inere subfinanț ate, duce la realizarea insuficientă a ț intelor propuse. 

 

6. Sinergii cu programe implementate de alte ministere și părţi interesate 

 

Există sinergii între diversele programe implementate de Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare ș i alte programe susț inute de donatori. Ministerul asigură coordonarea ș i schimbul de 

informaţii între programe, pentru a garanta compatibilitatea cu susţinerea oferită de stat. 

 

Referitor la sinergiile din cadrul Guvernului, adică cooperarea dintre diferitele ministere, 

concluzia generală este că ministerele cunosc diversele programe guvernamentale. Totuș i, nu 

există un mecanism concret de cooperare între toate ministerele. Toate măsurile de susț inere ș i 

documentele de politici sunt examinate în final de către cabinetul Primului-Ministru pentru a se 

asigura compatibilitatea lor cu priorităţile naţionale, între care apropierea de UE. Însă, pe lângă 

schimbul general de informaţii, platforma de cooperare ar putea fi îmbunătăţită, examinarea de 

către Primul-Ministru indicând sinergiile ș i necesităţile pentru o colaborare mai complexă.  

 

7. Mecanismele de susținere a investițiilor și accesul la credite 

 

În Moldova se alocă sume importante pentru subvenţii agricole, mai ales sub formă de plăţi 

directe, o parte a acestora fiind dedicată tipului 1 de intervenţie, care vizează modernizarea 

sectorului agricol ș i înfiinţarea de plantaţii multianuale. 

 

În paralel, în ultimii ani se constată o ameliorare semnificativă privind accesul la credite pentru 

agricultură ș i mediul rural. Există diverse linii de credit pentru subvenţie, disponibile din partea 

proiectelor susţinute de donatori, pe lângă susţinerea statului pentru reducerea dobânzilor la 

creditele oferite de băncile comerciale. În general, accesul beneficiarilor la credite nu este 

considerat o constrângere majoră. Ca în majoritatea ţărilor, garanţia în cazul fermelor mici ș i de 

subzistenţă rămâne o problemă. 

 

8. Cadrul instituţional pentru susținerea agriculturii și dezvoltării rurale 

În general, Moldova oferă suport financiar pentru agricultură ș i mediul rural. Mecanismele de 

finanţare trec prin recent înființ ata Agenţie de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA), 

care implementează programele de susț inere cu bugete stabilite ș i beneficiari specifici, 

identificaţi de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.  
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AIPA activează în cadrul Ministerului Agriculturii ș i Industriei Alimentare. Discuţia recentă cu 

Guvernul indică faptul că, după crearea unui nou departament responsabil pentru coordonarea ș i 

elaborarea politicilor privind dezvoltarea rurală (preconizată la 1 ianuarie 2013), Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare va îndeplini cerinţele pentru a fi desemnat ca autoritate 

centrală. 

 

În prezent, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) gestionează atât plăţile 

directe de susț inere legate de agricultură, cât ș i măsurile legate mai strâns de axa 1 care vizează 

modernizarea agriculturii. Odată cu extinderea preconizată a mandatului Ministerului 

Agriculturii ș i Industriei Alimentare, se prevede că AIPA va fi desemnată ca organ de 

implementare a politicilor privind agricultura ș i dezvoltarea rurală.  Însă acest mandat extins ar 

însemna că este nevoie de îmbunătăţirea în continuare a capacităţii ș i structurii interne (centrale, 

regionale) pentru a implementa programe mai cuprinzătoare (cereri, plăţi, controale/audituri).  

 

În cursul procesului de creare, AIPA a beneficiat de cooperare bilaterală cu agenţii de plăţi din 

state ale UE (România, Lituania, Polonia). Totuşi, deşi există capacităţi la nivel central, ele 

trebuie dezvoltate în continuare la nivel regional/local. AIPA este în proces de creare a 

Registrului Agricol, care va facilita referinţele reciproce privind beneficiarii. De asemenea, 

accesul la registrul cadastral ș i la sistemul GPS-LPIS ocupă un loc de frunte pe ordinea de zi a 

Ministerului Agriculturii ș i Industriei Alimentare.  În scopul implementării programelor de 

susț inere, AIPA este în proces de creare a Registrului Maș inilor Agricole. 

 

Pe baza modelelor din alte state, AIPA a creat un sistem de control intern pentru fondurile 

oferite/debursate. Acest sistem include controlul autorizării (înainte de efectuarea plăţilor) ș i 

controlul inspecţiei (la faţa locului). AIPA este auditată de organe externe (Curtea de Conturi), 

asigurându-se nivelul de transparenţă solicitat de Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare. Evaluarea riscului financiar este garantată intern ș i extern. 

 

9. Concluzii și recomandări: 

1) Dezvoltarea rurală este una din priorităţile ţării, indicată în Programul indicativ naţional 

2011-2013 ș i, datorită importanţei ș i ponderii agriculturii ș i mediului rural în cadrul 

populaţiei, ocupării forţei de muncă ș i PIB-ului ț ării, poate rămâne o prioritate pentru ț ară. 

Totuşi, pe lângă faptul că susţinerea acordată de stat agriculturii este în creştere, lipsa unor 

politici adecvate ș i lipsa finanţării au avut ca rezultat o atenţie redusă faţă de axa 2: 

dezvoltarea rurală ș i diversificarea veniturilor.  

 

Prin urmare, se recomandă ca suportul programului ENPARD să vizeze finanţarea 

măsurilor de susț inere din tipul 2 de activităţi pentru toţi locuitorii din mediul rural ș i a 

facilităț ilor din tipul 1 doar pentru IMM-urile din agricultură.  În plus, susț inerea ar trebui 

oferită pe baza fondurilor corespondente asigurate de stat. Astfel, impactul se va dubla în 

mod eficient, cu costuri reduse la jumătate, fără a afecta serios sistemul de susț inere a 

agriculturii la scară largă.  Programul ENPARD trebuie utilizat în mod adecvat pentru 

consolidarea în continuare a capacităţilor diverselor părţi interesate ș i sporirea gradului de 

conştientizare la toate nivelurile, potrivit necesităţilor deja stabilite. 

 

2) Deşi există un consens declarat (includerea în documentele strategice, elaborarea de 

programe specifice) privind necesitatea îmbunătăţirii politicilor ș i finanţării statului pentru 

dezvoltare rurală, în practică, majoritatea programelor guvernamentale sunt subfinanț ate sau 

nefinanț ate. Totodată, susţinerea includerii dezvoltării rurale a fost abia recent adoptată ca 

cerinţă de către Guvern.  
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Se recomandă ca abordările programului ENPARD să fie canalizate prin intermediul 

Ministerului Agriculturii ș i Industriei Alimentare numai pe baza unor documente de politici 

adoptate, care să includă toate aspectele dezvoltării rurale, ș i conform programelor de 

susț inere, întrucât se pare că există capacităţi suficiente pentru a satisface necesităţile 

esenţiale de administrare a unor astfel de iniţiative.  

 

3) Discutând situaţia din domeniu, nu se pot ignora opiniile clar divergente cu privire la efectul 

ș i productivitatea agriculturii faţă de mijloacele de trai din mediul rural. Pe de o parte, 

Guvernul îș i concentrează în mod just atenţia pe marii producători, care, în multe cazuri, 

sunt atât consorţii importante, cât ș i mari ferme care au rol de ”lideri” în comunităţi.  Însă, 

pe de altă parte, trebuie să se acorde atenț ie aspectelor non-agricole ș i comunitare ale 

dezvoltării rurale.  

 

Prin urmare, se recomandă ca orice activităţi de dezvoltare rurală legate de axa 1 să vizeze 

IMM-urile, iar activităţile din cadrul axei 2 să vizeze populaţia non-agricolă ș i cea orientată 

spre producţia de subzistenţă, pe lângă comunităţi.  

 

4) Organizarea actuală a AIPA, bazată în totalitate pe experienţa ș i practica europeană în 

materie de debursare, pare credibilă ș i suficient de eficientă pentru implementarea 

programelor susţinute de ENPARD.  Guvernul Republicii Moldova a făcut deja investiţii 

serioase pentru crearea AIPA ș i, prin urmare, canalizarea oricărei abordări de tip ENPARD 

prin intermediul acestei agenţii este considerată cea mai adecvată soluţie.  Aşa cum au 

subliniat în mod corect participanţii la seminar, există o necesitate evidentă de îmbunătăţire 

a interacţiunii AIPA pentru gestionarea unor resurse mai substanţiale, însă acesta este un 

instrument creat de Guvern ș i susţinut de UE prin programele disponibile de asistenţă 

tehnică, care trebuie luat în considerare pentru toate intervenţiile viitoare legate de 

agricultură ș i mediul rural. 

 

Lista participanților la seminar 

Nr. Numele Instituţia Date de 

contact  

1.  Vasile Bumacov Ministrul Agriculturii ș i Industriei Alimentare 022 23 34 27 

2.  Walderman Sochaczewski Consilier al Ministrului Agriculturii ș i 

Industriei Alimentare 

022 21 01 35 

3.  Diana Cosalic 

 

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a 

politicilor 

022 21 02 49 

4.  Valentina Furdui 

 

Direcț ia Resurse Umane 022 23 23 90 

5.  Natalia Gripacevschi 

 

Serviciul documentare  022 21 04 09 

6.  Tudor Robu Director - Direcţia marketing şi relaţii 

internaţionale 

022 21 07 52 

7.  Ala Pînzari Direcţia finanţe şi buget. 022 21 00 69 

8.  Angela Dogotari Direcţia îmbunătăţiri funciare şi fond funciar 022 22 04 38 

9.  Petru Tătaru Secţia dezvoltare tehnologică şi resurse 

regenerabile 

022 21 00 38 

10.  Ion Sulă Direcţia generală politici de dezvoltare 

sectorială 

022 21 01 39 

11.  Valeriu Masleanschi Serviciul produse de fitotehnie 022 21 01 06 

12.  Valeriu Cebotari Secț ia vinificaț ie 022 21 02 17 
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13.  Mihai Suvac Direcţia politici de producţie şi reglementări 

de calitate a produselor vegetale 

022 21 15 75 

14.  Tatiana Răilean Secț ia resurse genetice animale 022 21 07 29 

15.  Iurie Senic Serviciul producţiei organice şi produse de 

origine   

022 22 11 40 

16.  Valeriu Enciu Direcţia siguranţa alimentelor de origine 

animală şi medicină veterinară 

022 21 02 38 

17.  Alexandru Slusari  Preşedinte - Uniunea Republicană a 

Asociaţiilor Producătorilor Agricoli 

„UniAgroProtect” 

022 22 87 87 

18.  Maxim Gorgan Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală - 

ACSA 

022 23 53 54 

19.  Eugen Revenco Asociaț ia pentru Politică Externă 022 22 44 30 

20.  Viorel Gherciu Consultant naţional FAO 022 23 50 80 

21.  Jesus Lavina DEVCO 003222969532 

22.  Speranț a Olaru ECD Moldova, Punctul Focal ENPARD 022 50 52 10 

23.  Philip Santens Team Leader ESRA 068269474 

24.  Martin Struck Expert în agricultură al ESRA 060259418 

25.  Felicia Izman Oficiul Băncii Mondiale în Republica 

Moldova 

069288152 

26.  Diana Gherman Corespondent naț ional FAO 069251405 

27.  Richard Eberlin Responsabil FAO pentru posesia terenurilor ș i 

dezvoltare rurală, REUDD 

+3644632005 

28.  Svetlana Ojog Coordonator de ţară - Programul EC/FAO 

privind sistemele de informare, PaE 

069126189 

29.  Dragan Anghelovski Expert internaț ional FAO  

30.  Mark Le Seelleur Team Leader FAO 069128148 

31.  Fernanda Guerrieri Coordonator sub-regional FAO pentru Europa 

Centrală ș i de Est, REUDD 

 

32.  Eugen Osmochescu Responsabil pentru operaţiuni CFI, 

ECA/WBG 

+373 

60518344 

33.  Simion Fushascu Asociaţia Antreprenorilor Rurali  

34.  Olga Sainciuc Director adjunct CAPMU, Coordonator pentru 

dezvoltarea afacerilor în mediul rural, RISP II 

069173751 

35.  Constantin Rotaru MAIA  

36.  Ruslan Malai Responsabil pentru achiziţii, Ministerul 

Educaţiei 

06985292 

37.  Sergiu Firigen MAIA  

38.  Natalia Olari Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru 

Agricultură, AIPA 

022 213333 

39.  Oxana Chitoroagă AIPA 022 213333 

40.  Patricia Furun AIPA 022 213333 

41.  Sergiu Gabliuc AIPA 022 213333 

42.  Larisa Anghel ONG ”ProRuralInvest” 060641000 

43.  Ion Mihăilă Asociaţia Antreprenorilor Rurali  

44.  Ion Platon Asociaţia Antreprenorilor Rurali 069357456 

45.  Galina Leasenco Food Safety Service SRL 069137734 
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