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Anexă 16. Planul strategic de cheltuieli în domeniul agriculturii, 2009-2011 

Costurile acţiunilor pe ani  (mii lei ) 

 
Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

2009 2010 2011 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

Programul I „ Dezvoltarea agriculturii” cuprinde 4 subprograme: 1.1 Elaborarea politicii şi managementul în domeniul agriculturii, 1.2  Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnice, 
horticultură, 1.3 Dezvoltarea durabilă a viticulturii,  1.4    Selecţia, reproducţia, creşterea şi sănătatea animalelor 
Denumirea  programului:  Subprogramul 1.1.  „Elaborarea politicii şi managementul în domeniul agriculturii” include instituţiile şi serviciile responsabile de elaborarea politicilor din 
domeniu  şi monitorizarea implementării lor (Aparatul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare şi direcţiile agricole din teritoriu) 
Scopul principal al acestui program este fortificarea rolului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în calitatea acestuia de autoritate publică centrală responsabilă de elaborarea politicilor 
statului şi a implementării lor , prin schimbarea rolului acestuia ca responsabilităţile sale să corespundă cerinţelor sprijinire şi dezvoltare a unui sector agroalimentar orientat spre  economia de piaţă, 
rolul lui să treacă de la cel executiv la cel de facilitare şi reglementare minimă în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
A. Probleme cheie 
• Negocierea bugetului şi managementul bugetar bazat pe 

programe, utilizarea la maximă eficienţă a acestor două 
mecanisme, urmează să fie tratate centralizat în cadrul 
reformei naţionale a managementului finanţelor publice.  

• Ministerul, încă la un nivel foarte redus, efectuează 
prognozarea pe pieţele de desfacere a producţiei 
agricole, astfel informaţiile oferite producătorilor 
agricoli în acest sens fiind minime.  

• Influenţa slabă a ministerului asupra dezvoltării 
sistemului de consultare a producătorilor agricoli. 

• Situaţia actuală creată în urma apariţiei unui proces nou 
de subvenţionare, care nu este însoţit de aranjamente 
funcţionale şi organizaţionale necesare. 

• Lipsa unei instituţii specializate cu funcţia de gestionare  
şi control al fondurilor din agricultură, responsabilă de 
managementul subsidiilor în sectorul agricol. 

• Exodul specialiştilor şi distribuţie neuniformă a cadrelor 
în sectorul rural   

B. Obiective de politică pe termen mediu 
• Redefinirea rolului şi atribuţiilor Ministerului 

Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin schimbarea 
rolului de la cel executiv la cel de facilitare şi 
reglementare minimă în corespundere cu legislaţia în 
vigoare. 

 

• Fortificarea rolului Ministerului în cauză în calitatea acestuia 
de autoritate publică centrală responsabilă de elaborarea 
politicilor în domeniu, monitorizarea implementării lor şi 
evaluării impactului.  

• Crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea durabilă şi 
integrarea economiei sectorului agroindustrial în economia 
europeană. 

• Funcţiile regulatorii în scopul asigurării suficienţei alimentare 
a ţării. 

• Coordonarea programelor agricole şi respectarea legislaţiei în 
domeniu 

• Crearea Agenţiei Agricole de Plăţi şi Intervenţie (subacţiunea 
143.2 din planul de acţiuni  SND)   

• Crearea Centrului de Informaţie şi Marketing Agroalimentar 
.(subacţiunea 133.3 din planul de acţiuni  SND)   

• Implementarea mecanismului de acordare a facilităţilor pentru 
tinerii specialişti 

 
 

 
16200.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000,0 
 
 
 
 

6592.0 

 
22263.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000,0 
 
 
 
 

12706.0 
 
 
 
 
 

 
26883.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000,0 
 
 
 
 

17241.0 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Numărul de personal 

din domeniu care va 
urma cursuri de 
perfecţionare către 
anul 2009 se va 
majora cu 30 la sută. 

• Numărul de activităţi 
(ca % din total ) 
întreprinse pe termen 
mediu. 

• Numărul de persoane, 
care au beneficiat de 
informaţia privind 
marketingul 
agroalimentar 

• Nivelul de asigurare 
cu cadre a instituţiilor 
bugetare din sectorul 
agrar 

 

Subprogramul 1.2.  „Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie, horticultură” Acest program include o serie de măsuri ce facilitează dezvoltarea horticulturii  şi fitotehniei, întreprinse de către 
Inspectoratul Republican de Stat pentru Protecţia Plantelor,  Inspectoratul de Stat pentru Seminţe, Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante, Serviciul Special pentru Influenţe Active 
Asupra Proceselor Hidrometeorologice.  Acest program reprezintă cel mai vast program în sectorul agrar şi include acţiuni ce ţin de domeniile menţionate mai jos.  
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Costurile acţiunilor pe ani  (mii lei ) 

 
Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

2009 2010 2011 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

În domeniul protejării terenurilor agricole de căderi de 
grindină 
A. Probleme cheie 
• Necesitatea extinderii suprafeţei protejate contra 

căderilor de grindină; 
• Elaborarea reţelei informative pentru perfecţionarea 

tehnologiei de  executare a lucrărilor de protecţie 
antigrindină 

B. Obiective de politică pe termen mediu 
• Anual, începând cu anul 2010, suprafaţa protejată va fi 

majorată faţă de anul 2008 cu 300 ha. 
• Majorarea suprafeţelor protejate contra grindinii va 

atinge în anul 2010 pînă la 2,0 mln. ha de terenuri 
arabile. 

 În domeniul monitorizării şi supravegherii producerii 
seminţelor şi materialului săditor” 
A. Probleme cheie 
• Baza tehnico-materială a laboratoarelor de testare a 

seminţelor fizic şi moral învechită 
• Intensificarea controlului asupra  sectoarelor semincere 
• Urgentarea certificării seminţelor şi materialului 

săditor 
• Sistemul de clasificare a seminţelor si materialului 

săditor, practicat in Republica Moldova, care este 
diferit de cel aprobat în Uniunea Europeana 

B. Obiective de politică pe termen mediu 
• Supravegherea producerii seminţelor şi materialului 

săditor 
• Întărirea capacităţii instituţionale şi administrative in 

domeniul controlului calităţii semintţlor şi materialului 
săditor 

In domeniul testării soiurilor de plante 
A. Probleme cheie 
• Testarea soiurilor noi de plante la valoarea agronomică 

(VAT) şi criteriile de brevetabilitate (DUS), conform 
prevederilor Convenţiei Uniunii Internaţionale privind 
Protecţia Soiurilor Noi de Plante (UPOV) şi 
metodologiilor aprobate.  

B. Obiective de politică pe termen mediu 

 
• Crearea noilor puncte de combatere a căderilor de grindină 

întru asigurarea protejării terenurilor agricole. 
• Crearea infrastructura necesară de asigurare a protecţiei    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• În cadrul programelor vor fi întreprinse acţiuni de reformare 

ce ţin de dotarea cu utilaj şi echipament a laboratoarelor de 
testare a seminţelor 

• Efectuarea controlului semincer prin aprobarea sectoarelor 
semincere 

• Asigurarea producătorilor cu material de înmulţire şi săditor 
de calitate superioară 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Admiterea spre utilizare în procesul de producere a soiurilor 

de plante, incluse în Registrul Soiurilor de Plante, ca urmare a 
testării la VAT 

• Eliberarea brevetului pentru soi de plante şi acordarea 
protecţiei juridice ca urmare a efectuării testului la DUS 

 

 
 
44091.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9692.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5851.7 
 
 
 

 
 

62141.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9842.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5951.7 
 
 
 

 
 

63598.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10392.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6201.7 
 
 
 

 
• Numărul de puncte de 

combatere a căderilor 
de grindină către anul 
2011 se va majora cu 
76 la sută. 

• Suprafaţa protejată 
mii ha către anul 2010 
va constitui 2 mln ha 

 
 
 
• Producerea anuală a 

materialului semincer 
în cantităţi ce ar 
acoperi necesităţile 
producătorilor 
agricoli 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
• Numărul soiurilor 

testate la VAT 
• Numărul Registrului 

Soiurilor de Plante 
care vor fi editat  

• Numărul Adeverinţei 
pentru Soi de Plante 
la soiurile înregistrate 
care vor fi editate 
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Costurile acţiunilor pe ani  (mii lei ) 

 
Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

2009 2010 2011 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

• Utilizarea soiurilor de plante, incluse în Registrul 
Naţional al Soiurilor de Plante 

 
In domeniul protecţiei  plantelor şi combaterii 
dăunătorilor şi bolilor plantelor 
A. Probleme cheie 
• Monitorizarea şi supravegherea tratării culturilor 

agricole cu produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi, 
sporirea productivităţii şi calităţii producţiei agricole, 
monitorizarea şi supravegherea stocării şi neutralizării  
pesticidelor inutilizabile şi interzise  

B. Obiective de politică pe termen mediu 
• Asigurarea beneficiarilor funciari cu produse de uz 

fitosanitar şi fertilizanţilor calitativi, protecţia spaţiilor 
verzi şi a mediului ambiant 

În domeniul asigurării subvenţionate a riscurilor de 
producţie în agricultură 
A. Probleme cheie 
• Insuficienţa procesului de familiarizare a  

producătorilor agricoli şi direcţiilor agricole raionale 
cu avantajele pe care le oferă asigurarea subvenţionată 
a riscurilor în agricultură.  

B. Obiective de politică pe termen mediu 
• Reglementarea activităţii de asigurări din partea statului 

pentru satisfacerea necesităţilor asiguraţilor  
 
În domeniul susţinerii producătorilor agricoli  
A. Probleme cheie 
• Ponderea joasă a   subvenţionării investiţiilor în 

sectorul agrar. 
• Lipsa unui regulament care ar stabili o modalitate 

permanentă în domeniul subvenţionării în agricultură 
• Influenţa majoră a condiţiilor meteorologice  

B. Obiective de politică pe termen mediu 
• Majorarea subvenţiilor investiţionale în agricultură 
• Elaborarea unor principii unice de subvenţionare 
• Promovarea lucrului de informare a agenţilor economici 

referitor la modalitatea de subvenţionare  
 

 
• Controlul de stat şi supravegherea producţiei plantelor şi 

importului mărfurilor de uz fitosanitar. 
• Controlul importului mărfurilor de uz fitosanitar 
• Controlul toxicologic al substanţelor active în pesticide şi în  

produselor agricole 
• Prelucrarea taseurilor naţionale 
• Prelucrarea focarelor de dăunători şi boli de masă 
• Revizia şi controlul pesticidelor inutilizabile pe grupe 
• Ambalarea şi stocarea pesticidelor în saci şi butoaie 
• Cantitatea pesticidelor transportate la depozite centralizate 
 
 
 
 
 
• Promovarea măsurilor de informare a agenţilor economici din 

agricultură privind subvenţionarea  riscurilor în agricultură  
 
• Determinarea anuală a culturilor supuse asigurării 

subvenţionate de riscuri în agricultură 
 
 
• Respectarea conceptului de subvenţionare a sectorului agrar 
• Crearea unui mecanism eficient de utilizare a mijloacelor 

financiare alocate pentru  subvenţionarea investiţiilor în 
sectorul agrar. 

• Organizarea măsurilor întru combaterea dăunătorilor şi 
fertilizarea solului 

• Sporirea potenţialului de producere a producţiei agricole libere 
de organisme nocive 

• Creşterea producţiei ecologic pure 
• Sporirea capacităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii de 

procesare a produselor agricole cu valoare adăugată înaltă din 
localităţile rurale .(subacţiunea 134.1 şi 134.2 din planul de 
acţiuni  SND)   

• Implementarea proiectelor pilot de consolidare - reparcelare a 
terenurilor agricole .(subacţinea 129.1 din planul de acţiuni  
SND)   

 
 
 
 
 
10883.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16500.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
445033.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1000.0 
 
 

 
 
 
 
 

11033.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16500.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

519727.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10000.0 
 
 

 
 
 
 
 

10511.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16500.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

438219.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10000.0 
 
 

 
 
 
• Numărul de controale 
• Numărul de analize 
• Volumul de protejare 

a spaţiilor verzi 
• Numărul de  saci 

(butoaie) 
 
 
 
 
 
• Numărul de agenţilor 

economici care au 
asigurat producţia 
agricolă 

 
 
 
 
• Cota subvenţiilor 

investiţionale în 
totalul subvenţiilor 
anual, începând cu 
anul 2009, să 
înregistreze o creştere 
de 11-13%, 
constituind, astfel în 
anul 2010 – 90% din 
totalul subvenţiilor 
alocate 

• Numărul de 
beneficiari de 
subvenţii pe categorii 
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Costurile acţiunilor pe ani  (mii lei ) 

 
Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

2009 2010 2011 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

• Crearea şi implementarea unui sistem integru de sporire şi 
reproducere a fertilităţii solurilor (acţiunea 130 din planul de 
acţiuni  SND)   

• Majorarea capacităţilor laboratoarelor naţionale prin echiparea 
acestora conform cerinţelor UE (acţinea 136 din planul de 
acţiuni  SND)   

• Subvenţionarea  producătorilor agricoli la livrarea pe teritoriul 
ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie 

• Stimularea investiţiilor în producerea de legume şi procurarea 
echipamentului pentru irigare 

• Stimularea investiţiilor în procurarea de tehnică şi utilaj 
agricol şi crearea staţiunilor tehnologice de maşini (acţiunea 
132 din planul de acţiuni  SND) .  

 
 

Subprogramul 1.3.  „Dezvoltarea durabilă a  viticulturii” Acest program include o serie de măsuri ce facilitează dezvoltarea viticulturii întreprinde de către Agenţia Agroindustrială „Moldova-vin” 
şi instituţiile subordonate. Scopul Programului este de a asigura majorarea plantaţiilor viticole şi menţinerea producerii producţiei vinicole calitative.     
 
A. Probleme cheie 
• Lipsa investiţiilor capitale considerabile pentru 

înfiinţarea plantaţiilor viticole, inclusiv, prin ipotecă. 
• Durata mare explotarea a plantaţiilor viticole 
  
B. Obiective de politică pe termen mediu 
• Majorarea subvenţiilor investiţionale în viticultură 
• Implementarea plantării viţei de vie prin metoda 

ipotecară 
• Intensificarea controlului de stat asupra fabricării si 

comercializării producţiei alcoolice 
• Înregistrarea şi protejarea mărcilor-proprietate a statului 
• Menţinerea în condiţii optimale a genofondului viticol 

• Renovarea  viilor existente cu plantaţii viticole moderne 
(subacţinea 140.1 din planul de acţiuni  SND)    

• Extinderea suprafeţelor plantate cu viţa de vie cu soiuri de 
masă. 

• Susţinerea producătorilor mici şi mijlocii la înfiinţarea 
plantaţiilor viticole prin avansare cu material săditor. 

• Susţinerea producătorilor mici şi mijlocii prin metoda 
ipotecară. 

• Implementarea practicii de înfiinţare a plantaţiilor viticole prin 
ipotecă cu un obiectiv de cel puţin de cel puţin 2,5 mii ha. 

• Supravegherea strictă a respectării de către producătorii şi 
comercializatorii angro ai producţiei alcoolice, a disciplinei 
tehnologice şi prescripţiilor privind calitatea producţiei 
alcoolice (subacţiunea 140.2 din planul de acţiuni  SND)   

• Obţinerea protecţiei  mărcilor – proprietate a statului în 
Republica Moldova şi peste hotarele ei (subacţiunea 140.3 din 
planul de acţiuni  SND)   

• Completarea continuă şi menţinerea fondului genetic viticol 
(subacţiunea 140.4 din planul de acţiuni  SND)   

• Asanarea virologică a genofondului 

 
92922.0 

 
211970.3 

 
213004.1 

• Majorarea 
suprafeţelor de 
plantaţii viticole noi. 

• Majorarea volumului 
de producere a 
materialului săditor şi 
micşorarea 
importului. 

• Optimizarea 
compensărilor pe 
categorii de plantaţii. 

• Realizarea 
obiectivelor de 
înfiinţare a plantaţiilor 
viticole, preconizate 
în Programul de 
restabilire şi 
dezvoltare a 
viticulturii şi 
vinificaţiei în anii 
2002-2020. 

Subprogramul 1.4. „Selecţia, reproducţia, creşterea şi sănătatea animalelor” include activităţile Centrului Republican de Diagnostică veterinară, Inspectoratului Zootehnic de Stat, Inspectoratului 
Veterinar de Stat, măsurile de susţinere a creşterii animalelor de rasă şi masurile antiepizootice, în domeniul selecţiei, reproducţiei, creşterii şi asigurării sanătăţii animalelor. Scopul acestui program 
este eficientizarea controlului de stat asupra activităţii în zootehnie, protecţia de boli comune omului şi animalelor şi menţinerea unei stări epizootice la nivelul cerut de către organismele 
internaţionale. 
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Costurile acţiunilor pe ani  (mii lei ) 

 
Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

2009 2010 2011 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

A .Probleme cheie 
• Înzestrarea instituţiilor cu echipament pentru efectuarea 

analizelor şi testărilor atît la nivel central, cît şi cele 
desconcentrate în teritoriu şi stagierea specialiştilor    

• Situaţia nefavorabilă în legătură cu majorarea cazurilor 
de îmbolnăvire  a păsărilor de pasteureloză.  

• În republică persistă problema nerespectării de către 
persoanele fizice şi juridice a cerinţelor de fabricare, 
prelucrare şi păstrare a  materiei prime şi a cerinţelor 
veterinare privind ocrotirea sănătăţii animalelor 

• Încălcările frecvente ale legislaţiei de activitate în 
zootehnie ce diminuează dezvoltarea sectorului 
zootehnic; 

• Necuprinderea în aria de control a unor unităţi 
administrativ-teritoriale (9 raioane) din cauza 
insuficienţei numărului necesar de personal-inspectori; 

• Numărul de animale de prăsilă  este extrem de 
insuficient (de 10 ori mai mic) faţă de normativele 
zootehnice în vigoare 

• Lipsa resurselor genetice de import,  necesare pentru 
,,împrospătarea sângelui”; 

A. Obiective specifice pe termen mediu 
• Menţinerea ponderii producţiei animaliere la nivel de 

35-38% în totalul producţiei agricole 
• Majorarea numărului de animale de prăsilă pnă la 

parametrii ce ne va asigura necesităţile sectorului 
zootehnic din ţara cu resurse genetice necesare pentru 
împrospătarea sângelui 

• Asigurarea situaţiei veterinare favorabile în zootehnia 
republicii prin controlul stării epizootice                   

• Sporirea  eficacităţii lucrărilor de diagnostic şi profilaxie  
• Asigurarea calităţii preparatelor de uz veterinar  
• Eficientizarea controlului de stat al activităţii în 

zootehnie în scopul dezvoltării  acestui sector în ţară 
• Protecţia de boli comune omului şi animalelor prin 

menţinerea la nivelul cerut de către Oficiul Internaţional 
de Epizootii a protecţiei animalelor de bolile infecţioase 
şi neinfecţioase. 

• Lărgirea  domeniului  de boli supuse vaccinării şi anume 
contra pasteurelozei. 

• Sporirea  eficacităţii lucrărilor de diagnostic şi profilaxie 

• Optimizarea termenelor de vaccinare în dependenţă de vîrstă şi 
specie 

• Majorarea numărului de animale supuse supravegherii pînă la 
100% 

• Mărirea la maximum a maladiilor diagnosticate 
• Supravegherea controlului calităţii preparatelor. 
• Crearea unor centre zonale care să permiă acordarea 

consultaţiilor pentru specialişti  
• Vaccinarea tuturor animalelor împotriva bolilor periculoase atît 

pentru animale, cît şi pentru oameni  
• Includerea în lista vaccinării a pasteurelozei. 
• Dotarea laboratoarelor de expertiză sanitară veterinară din 

pieţele raionale şi municipale cu utilaj modern 
• Iniţierea campaniei de informare privind respectarea cerinţelor 

sanitare-veterinare la fabricarea şi realizarea produselor de 
origine animală conform cerinţelor UE; 

• Reproducerea animalelor prin aplicarea metodei moderne de 
însămînţare artificială. (acţiunea 137 din planul de acţiuni  
SND)   

• Ameliorarea capacităţilor genetice ale efectivelor de animale 
prin încrucişarea cu rase performante de import şi de tipuri noi 
omologate (acţiunea 137 din planul de acţiuni  SND)   

• Modernizarea condiţiilor de întreţinere şi îngrijire a animalelor 
prin reconstrucţia şi renovarea infrastructurii materiale 
(acţiunea 137 din planul de acţiuni  SND)   

• Desconcentrarea Inspectoratului Zootehnic de Stat, ceea în 5 
zone teritoriale cu un efectiv de 18 unităţi 

• Eficientizarea controalelor de către angajaţii Inspectoratului 
Zootehnic de Stat ce nu va permite diminuarea volumelor 
producţiei animaliere.  

• Utilizarea preparatelor înregistrate în Republica Moldova 
• Stimularea procurării utilajului tehnologic în vederea; 

reproducerii bovinelor de prăsilă pentru lapte şi carne, 
reproducerii scrofiţelor metise de primă generaţie, sacrificării 
animalelor, reproducerii păsărilor forme bunici, construcţiei 
minifermelor moderne cu o capacitate de 20 vaci. 

 

 
145720.5 

 
148698.8 

 
150160.4 

• Volumul de controale 
şi testări 

• Numărul de animale 
supuse supravegherii 

• Volumul 
consultaţiilor 

• Numărul de animale 
vaccinate contra 
bolilor menţionate. 

• Numărul de medici 
veterinari instruiţi 

• Numărul de 
laboratoare dotate 

• Numărul de 
prescripţii şi procese -
verbale întocmite 

• Numărul de    
exploataţiil şi de 
animale înregistrate  
se va majora către 
anul 2009 cu  80 la 
sută 

• Procentul de creştere 
a volumelor 
producţiei zootehnice 
pe ţară 

• Numărul de 
locuri/animal la 
stabulaţie 

• Numărul de animale 
cuprinse cu 
însămânţarea 
artificială 

• Numărul de animale 
de import şi de tipuri 
noi omologate 
(bovine, 
porcine,ovine, păsări) 

 



 

 - 117 - 

Costurile acţiunilor pe ani  (mii lei ) 

 
Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

2009 2010 2011 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

Programul II „Dezvoltarea sectorului forestier naţional ” include activităţile  Agenţiei  de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva  in vederea conservării şi  diversităţii biologice a pădurii, extinderii 
suprafeţelor cu vegetaţie forestieră, paza şi protecţia fondului forestier, folosirea raţională a resurselor forestiere şi altele. Scopul programului este  conservarea şi dezvoltarea resurselor forestiere în 
vederea ameliorării condiţiilor de mediu şi de viata . 
A. Probleme cheie 
• Gradul scăzut de împădurire a teritoriului ţării 
• Gradul înalt de dispersare a trupurilor de pădure, 

amplasate neuniform 
• Lipsa coridoarelor forestiere de interconecsiune care au 

importanţă pentru viabilitatea arborilor şi protecţia 
biodiversităţii 

• Reducerea diversităţii biologice a ecosistemelor 
forestiere şi speciilor din biocenoze 

• Ponderea mare a arboretelor provenite din lăstări de 
generaţia a treia, a patra care au ca consecinţă 
înrăutăţirea stării de vitalitate şi sănătate a pădurilor    

B. Obiective specifice pe termen mediu: 
• Sporirea potenţialului eco-protectiv şi bioproductiv al 

pădurilor naturale. 
• Conservarea diversităţii biologice forestiere;  
• Extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie 

forestieră;  
• Sporirea eficienţei activităţilor de pază şi protecţie a 

fondului forestier; 
• Sporirea aportului sectorului forestier la soluţionarea 

problemelor social-economice 
• Conservarea peisajului rural naţional   

 
 
• Elaborarea şi implementarea Programului de reconstrucţie 

ecologică a pădurilor pe o suprafaţă de 24500  ha .(acţiunea 
149 din planul de acţiuni  SND)   

• Dezvoltarea durabilă a resurselor forestiere prin implementarea 
Programului de stat privind regenerarea şi împădurirea 
terenurilor fondului forestier pe 95100 ha (acţiunea 149 din 
planul de acţiuni  SND)   

• Implementarea Programului complex pentru valorificarea 
terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor pe 128000 ha 

 

 
 
 

40689.4 

 
 
 
40554.6 

 
 
 

83378.3 

 
 
 
• Suprafaţa pădurilor 

supuse reconstrucţiei 
ecologice anual. 

• Suprafaţa terenurilor 
parcurse cu lucrări de 
ajutoare a regenerării 
naturale anual. 

• Suprafaţa terenurilor 
parcurse cu lucrări de 
extindere a vegetaţiei 
forestiere . 

 

Programul III „Gospodăria apelor” include activităţile întreprinse de către Agenţia "Apele Moldovei", care efectuează reglementarea, controlul şi gestionarea resurselor acvatice, întreţinerea 
construcţiilor  de protecţie împotriva inundaţiilor ,a construcţiilor hidrotehnice şi terenurilor din luncă, ce ţin de construirea, instalarea,  exploatarea sistemelor de irigare, barajelor şi bazinelor de apă. 
Scopul acestui program este reglementarea, controlul şi gestionarea resurselor acvatice 
Probleme cheie 
• Posibilităţile de irigare limitate. În anul 2007 au fost 

irigate 32,6 mii ha, necesitatea fiind de 300,0 mii ha; 
• Starea avariată a barajelor lacurilor de acumulare cu 

capacitatea totală de 400 mln m3 
• O bună parte din digurile de protecţie necesită reparaţii  

-  450 km.  
• Înnămolirea canalelor de desecare 

 B. Obiective specifice pe termen mediu: 
• Diminuarea consecinţelor secetelor şi protecţia 

terenurilor agricole contra inundaţiei 
 

 
• Majorarea suprafeţelor terenurilor  agricole irigate, ceea ce va 

avea  ca efect sporirea recoltei culturilor agricole pe terenurile 
irigabile  (subacţiunea 131.1 din planul de acţiuni  SND)    

 
• Repararea barajelor  lacurilor de acumulare de folosinţă 

comună 
 
• Reparaţia celor mai periculoase porţiuni ale digurilor de 

protecţie pe o lungime de 220 km. 
• Curăţirea 400 km ai colectorului de drenaj 

 
18945.0 

 
19545.0 

 
229745.0 

• Suprafeţele terenurilor 
agricole irigate se vor 
majora anual cu 15 mii ha 

• Anual se vor repara 10 
km diguri de protecţie  

• Reabilitarea sistemelor de 
irigare pe 15,0 mii ha 
anual 

• Construcţia sistemelor 
noi de irigare. 

• Constricdţia digului de 
protecţie în s. Văleni, r-
nul Cahul pe o lungime 
de 5 km. 
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Costurile acţiunilor pe ani  (mii lei ) 

 
Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

2009 2010 2011 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

 
 
Programul IV „ Securitatea alimentară” include activitatea Inspectoratului de Stat pentru Produsele Cerealiere şi de Panificaţie, Centrului Republican pentru controlul Radiologic, activităţile ce ţin 
de implementarea sistemului de identificare  şi trasabilitate a animalelor, activităţile ce ţin de propaganda şi organizarea concursurilor în domeniul calităţii produselor alimentare, Inspectoratul 
Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară. Scopul acestui program este ameliorare calitativa a alimentelor si sporirea securităţii alimentare 
A. Probleme cheie 
• Implementarea sistemului de identificare şi înregistrare 

a animalelor pe întreg teritoriul republicii 
• Implementarea certificatului de depozit pentru cereale 

ca instrument financiar pentru cerealele gajate de 
producătorii agricoli la elevatoarele licenţiate în acest 
domeniu. 

• Actualmente există 6 puncte de control pe teritoriul 
Republicii, ceea ce este insuficient pentru evaluarea 
obiectivă a situaţiei de radioprotecţie în sfera 
producerii agroindustriale; 

• Insuficienţa mijloacelor financiare pentru însuşirea şi 
exploatarea utilajului fizico-nuclear performant primit 
în cadrul proiectului tehnic de colaborare cu ALFA. 

• Lipsa oficiului Centrului de  carantina, identificare şi 
expertize de arbitraj, dotarea lui tehnică, dotarea 
tehnică a celorlalte structuri ale Serviciului de Stat de 
Carantină Fitosanitară,  

B. Obiective specifice pe termen mediu  
• Implementarea sistemului de identificare şi înregistrare 

a animalelor pe întreg teritoriul republicii 
• Modernizarea, întărirea şi menţinerea capacităţi 

serviciilor de control şi inspecţii;  
• Îmbunătăţirea capacităţii de control a laboratoarelor;  
• Implementarea sistemului calităţii totale pentru 

produsele agricole şi alimentare; 
• Creşterea cunoaşterii şi educării populaţiei în ceea ce 

priveşte politica de protecţie a consumatorului şi 
politicile de securitate alimentară şi siguranţă a 
alimentelor, prin organizarea de seminarii, workshop-
uri şi campanii de comunicare;  

• Achitarea cotizaţiilor de membru al Organizaţiei 
Europene şi Mediteraniene pentru Protecţia Plantelor. 

• Petrecerea Cursurilor de perfecţionare a calificării 
profesionale. 

 
• Menţinerea sistemului tehnologii informaţionale a identificării 

animalelor şi ajustarea acestuia la bazele Naţionale de Date. 
.(subacţiunea 138.2 din planul de acţiuni  SND)   

 
• Ţinerea evidenţei certificatelor de depozit, efectuarea probelor 

la calitatea cerealelor de către laboratoarele acreditate. 
 
• Extinderea punctelor de control în scopul estimării obiective a 

situaţiei radiologice pe terenurile agricole 
• Procurarea oficiului Centrului de  carantina, identificare şi 

expertize de arbitraj, dotarea lui tehnică, dotarea tehnică a 
celorlalte structuri ale Serviciului de Stat de Carantină 
Fitosanitară, precum şi şcolarizarea angajaţilor acestora. 

 
 

33240.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10000.0 

 
 

33213.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9900.0 

 
 

23576.6 

• Implementarea 
sistemului către anul 
2009 va cuprinde 
teritoriul întregii ţări 

• Numărul de 
laboratoare dotate 

• Volumul controalelor 
asupra respectării 
cerinţelor sanitare 
veterinare  

• Gradul de folosire a 
capacităţilor de 
depozitare. Numărul 
de beneficiari 
utilizatori de 
certificate de depozit 
şi certificate de 
calitate. 

• Numărul de inspecţii  
la pregătirea 
laboratoarelor, 
respectarea securităţii 
radioactivă  dotate 

• Volumul informaţiei 
despre situaţia 
radioactivă în CAI.  
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Denumirea programului

2007 executat 2008 aprobat 2009 2010 2011 2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Programul I  „Dezvoltarea agriculturii” 1095351,3 780964,0 786895,6 1008128,9 935463,1 89,4 91,5 73,5

Subprogramul 1.1 " Elaborarea politicii în domeniul 
agriculturii" 6092,3 6890,4 16200,2 22263,4 26883,8 1,8 2,0 2,1

Subprogramul 1. 2." Dezvoltarea durabilă a 
sectoarelor fitotehnie, horticultură" 

832536,5 528251,2 532052,9 625196,4 545414,8 60,5 57,5 44,0

Domeniul protejării terenurilor agricole contra 
căderii de grindină 40391,0 43591,7 44091,7 62141,7 63589,3 5,0 5,6 5,0

Domeniul monitorizării şi supravegherii prodecerii 
seminţelor şi materialului săditor 7873,5 8889,9 9692,3 9842,3 10392,3 1,1 0,9 0,8

Domeniul testării soiurilor de plante 6015,6 6901,7 5851,7 5951,7 6201,7 0,7 0,5 0,5

Domeniul protecţiei plantelor şi combaterii 
dăunătorilor de plante 8451,3 9411,9 10883,7 11033,7 10511,9 1,2 1,8 1,9

Domeniul asigurării subvenţionate a riscurilor de 
producţie în agricultură 14803,1 16500,0 16500,0 16500,0 16500,0 1,9 1,5 1,3

Domeniul susţinerii producătorilor agricoli 755002,0 442956,0 445033,5 519727,0 438219,6 50,6 47,2 34,4

Subprogramul 1. 3." Dezvoltarea durabilă a 
viticulturii" 

111681,8 96734,1 92922,0 211970,3 213004,1 10,6 19,2 16,7

Subprogramul 1. 4 "Selecţia, reproducţia, creşterea 
şi sănătatea animalelor" 

145040,7 149088,3 145720,5 148698,8 150160,4 16,6 13,5 11,8

Programul II "Dezvoltarea sectorului forestier 
naţional". 46017,2 45895,0 40689,4 40554,6 83378,3 4,6 3,7 6,6

Programul III „Gospodăria apelor” 41357,9 18099,5 18945,0 19545,0 229745,0 2,2 1,8 18,1

Programul IV "Securitatea alimentară" 45934,8 20509,0 33240,3 33213,5 23576,6 3,8 3,0 1,9

Total pe ramură (sector) 1228661,2 865467,5 879770,3 1101442,0 1272163,0 100,0 100,0 100,0

Finanţat de la:

Bugetul de stat, total 1174352,2 776318,8 793266,1 1013701,0 1183660,0 90,2 92,0 93,0

inclusiv:

     cheltuieli de bază 947202,5 549785,9 607694,2 864709,9 1115200,0 69,1 78,5 87,7

     fonduri şi mijloace speciale 47963,7 23570,9 19860,0 19860,0 19860,0 2,3 1,8 1,6

     proeicte investiţionale finanţate din surse externe 179186,0 202962,0 165711,9 129131,1 48600,0 18,8 11,7 3,8

Bugetele unităţilor administrativ - teritoriale 54309,00 89148,7 86504,2 87741,0 88503,0 9,8 8,0 7,0

Bugetul asigurărilor sociale de stat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total pe ramură (sector) 1228661,2 865467,5 879770,3 1101442,0 1272163,0 100,0 100,0 100,0

Ponderea in suma totală (%)

Tabela 2. Distribuirea alocărilor de mijloace financiare pe programe de cheltuieli în domeniul sectorului agrar, 2009-2011

Prognoza (mii.lei)Total cheltuieli publice (mii.lei)

 
 
 


