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Anexa nr .14. Planul strategic în domeniul agriculturii,  2007-2009 

 
 
SECTORUL: Agricultura  
 
Analiza situaţiei curente: Sectorul agrar a fost şi este unul din principalele sectoare ale economiei Republicii 
Moldova, atît prin ponderea acestuia în Produsul Intern Brut, cît şi prin nivelul forţei de muncă implicate în acest 
sector. Conform datelor statistice aproximativ 45 la sută din numărul populaţiei ocupate în cîmpul muncii 
activează în agricultură. În acelaşi timp, creşterea sectorului agricol rămâne a fi extrem de modestă.  Volumul 
producţiei agricole în anii 2001-2005 s-a majorat cu doar 16 la sută. În anul 2005 volumul producţiei  agricole a 
înregistrat o creştere de doar 1 la sută (în preţuri comparabile) faţă de anul precedent.  Agricultura continuă să fie 
definită de cel mai scăzut nivel de productivitate şi remunerare a muncii. Contribuind cu curca 18 la sută din PIB 
şi oferind locuri de muncă unui număr de 45 la sută din forţa de muncă, productivitatea şi creşterea scăzută în 
sectorul agricol au redus perspectivele pentru restul economiei.  
 În anul 2005 subvenţiile bugetare pentru agricultură nu au depăşit 3 la sută din totalul cheltuielilor bugetare ale 
statului. Ponderea cea mai mare a acestor cheltuieli a revenit Fondului pentru susţinerea sectorului agrar care a 
constituit 180,0 mil.lei. Alte mijloace au fost alocate pentru finanţarea parţială a unor activităţi de producţie, a 
Unităţii pentru implementarea proiectelor agricole, a instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi de învăţământ.  
Suplimentar la accesul redus la surse de finanţare, sectorul agrar se confruntă cu alte cîteva constrîngeri majore 
cum ar fi, restructurarea înceată a industriei de prelucrare, parcelarea excesivă a terenurilor, piaţă funciară 
subdezvoltată, creşterea preţurilor la combustibil, dimensiunile reduse ale pieţei interne şi exigenţele foarte mari 
la pieţele externe. 
 Revitalizarea sectorului de producţie agricolă şi a  spaţiului rural în ansamblu se  manifestă  în aceste 
condiţii  drept o  necesitate stringentă. Evident că  rolul statului în acest proces nu poate fi decât al unui  
organizator iscusit, cointeresat şi  eficient. În perioada de referinţă au fost elaborate obiectivele  strategice, 
principiile de bază şi direcţiile prioritare de subvenţionare a agriculturii, şi anume, subvenţionarea producătorilor 
sfeclei de zahăr, stimularea dezvoltării ramurii tutunului, subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz 
fitosanitar şi fertilizanţi, susţinerea sectorului zootehnic, stimularea creării staţiunilor tehnologice de maşini 
agricole, precum şi pentru asigurarea riscurilor de producţie. 
 Principalele probleme cheie ale sectorului sînt: 

• Menţinerea situaţiei epizootice la nivelul cerinţelor europene prin implementarea sistemului 
de trasabilitate, respectarea cerinţelor de fabricare şi prelucrare a materiei prime şi petrecerea 
în masă a vaccinării. 

• Reducerea considerabilă a pierderilor în agricultură prin extinderea suprafeţelor protejate 
contra grindinei şi implementarea asigurării riscurilor în agricultură. 

• Asigurarea controlului asupra calităţii materialului semincer. 
• Elaborarea şi implementarea unui mecanism nou de subvenţionare a producătorilor agricoli, şi 

anume subvenţionarea producţiei finite. 
• Asigurarea restabilirii şi dezvoltării durabile a complexului viti-vinicol. 

Moldova dispune de  resurse limitate pentru subvenţionarea sectorului agricol. În acest sens, utilizarea eficientă a 
resurselor bugetare alocate este esenţială. De aceea, este foarte importantă selectarea minuţioasă a direcţiilor de 
utilizare a subvenţiilor din punctul de vedere al contribuţiei lor în atingerea cu maximă eficienţă a obiectivelor 
Guvernului privind creşterea economică şi reducerea sărăciei. Un alt criteriu de selectare este încurajarea 
restructurării activităţilor la etapa de postprivatizare, într-un mod nepreferenţial, care nu va distorsiona 
funcţionarea pieţelor comerciale. Avîndu-se în vedere obiectivele de creştere economică şi reducere a sărăciei 
prevăzute în SCERS, elaborarea şi implementarea politicilor de subvenţionare reprezintă un domeniu complex.  
În acest scop va fi utilizată experienţa mondială şi asistenţa tehnică internaţională. 
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Situaţia curentă 

 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării 
bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

 
Programul I. Măsurile de diagnosticare şi profilaxie a bolilor la animale, identificare şi trasabilitate 

Subprogramul 1/1. Diagnostica şi profilaxia bolilor la animale 
Aspecte-cheie 
În scopul asigurării şi menţinerii situaţiei veterinare 
favorabile în republică se efectuează permanent diagnostica 
şi profilaxia bolilor la animale. Asigurarea situaţiei 
veterinare la nivelul optim este efectuată de un sistem de 
organe cu profil veterinar care activează pe tot teritoriul 
republicii. În ultimii ani situaţia veterinară din republica se 
manifestă la un nivel stabil. Totodată pe parcursul anului 
2005  s-au înregistrat 127 de focare de boli infecţioase, 
constituind 79 cazuri de îmbolnăvire . 
 În anul curent  a fost elaborat şi se află în proces de 
examinare proiectul Legii privind activitatea veterinară în 
redacţie nouă  ce va necesita întreprinderea unor măsuri 
concrete:  

- Formarea structurii noi a serviciului veterinar; 
- Divizarea în serviciul de stat şi privat; 
- Efectuarea concesionării  serviciilor teritoriale 

(circumscripţii).  
Unele acţiuni din cadrul programului dat sint finanţate din 
contul mijloacelor Grantului acordat de către Comisia 
europeană. 
Probleme: 
• înzestrarea instituţiilor cu echipament pentru efectuarea 

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

• stagierea specialiştilor în domeniu  se efectuează la un 
nivel foarte redus. Pînă la moment au trecut stagierea 160 
persoane din cele 1200 necesare pentru a satisface 
cerinţele actuale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
• Asigurarea situaţiei 

veterinare favorabile 
în zootehnia 
republicii prin 
controlul stării 
epizootice                   

 
•  Sporirea  eficacităţii 

lucrărilor de 
diagnostică şi 
profilaxie  

 
• Asigurarea calităţii 

preparatelor de uz 
veterinar  

 
• Asigurarea petrecerii 

stagierilor 
specialiştilor  

 

 
 
 
 
• Optimizarea termenelor de vaccinare în 

dependenţă de vârstă şi specie. 
• Mărirea numărului de animale supuse 

supravegherii până la 100%. 
•  Mărirea la maxim a maladiilor 

diagnosticate, echiparea cu utilaj 
performant 

•  Majorarea numărului de probe supuse 
încercărilor de laborator pînă la 4000 în 
ultimii ani crescând cu 3%. 

• Introducerea în metoda de lucru a 
laboratorului performant. 

• Urgentarea termenului de înregistrare a 
preparatelor. 

• Supravegherea controlului calităţii 
preparatelor. 

• Crearea unor centre zonale care ar 
permite acordarea consultaţiilor pentru 
specialişti.   

• Organizarea cursurilor de perfecţionare a 
cadrelor în teritoriu. 

  

 

 

 

• Incepind cu 
anul 2007 
finanţarea 
acestui program 
ce va efectua 
numai din 
contul 
resurselor 
bugetare. 
Crantul 
Comisiei 
Europene în 
cadrul 
Programului de 
securitate 
Alimentară, 
expira in anul 
2007.  

 

 

• Volumul de 
controale şi 
testări 

• Numărul de 
animale supuse 
supravegherii 

• Numărul de 
laboratoare 
inzestarte cu 
utilaje 

• Volumul 
consultaţiilor 

• Numărul de 
persoane 
instruite 
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Situaţia curentă 

 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării 
bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

 
Subprogramul 1/2. "Profilaxia şi tratarea  bolilor infecţioase şi neinfecţioase la animale" 

Aspecte-cheie 
Măsurile antiepizootice sînt efectuate în scopul garantării 
situaţiei epizootice favorabile în ţară prin vaccinarea 
animalelor şi profilaxia bolilor. Măsurile date sînt finanţate 
din bugetul de stat şi din contul grantului Comisiei 
Europene în cadrul Programului de Securitate Alimentară. 
În anul 2005 în aspecte scopuri au fost utilizate 8 mil.lei, 
dintre care: 5,1mil.lei din contul grantului Comisiei 
Europene şi 2,9 mil.lei din bugetul de stat. Procurarea 
necesarului de vaccine este efectuată în mod centralizat de 
către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. 
Vaccinarea nemijlocită este efectuată de către Serviciul 
Sanitar-veterinar raional. 
Probleme: 
§ În Republica Moldova persistă situaţia nefavorabilă în 

legătură cu majorarea cazurilor de îmbolnăvire  a 
păsărilor de pasteureloză.  Pe parcursul anului 2005 s-au 
înregistrat 38 cazuri , s-au cu 28  mai mult decît în anul 
2004. 

 
 
 
 
• Protecţia de boli 

comune omului şi 
animalelor 

• 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. 

 

 

 
• Participarea activă în cadrul Oficiului 

Internaţional de Epizootii.  
• Solicitarea permanentă a informaţiei de la 

organizaţia dată; achitarea regulată a 
cotizaţiilor la organizaţia dată. 

• Vaccinarea tuturor animalelor împotriva 
bolilor periculoase atît pentru animale cît 
şi pentru oameni . 

• Includerea în lista vaccinării a 
pasteurelozei. 

 

 

• Resurse 
bugetare vor fi 
solicitate 
pentru 
achitarea cotei 
de membru a 
Republicii 
Moldova 
Oficiului 
Internaţional de 
Epizootii  

 

 

 

 

 

 

 

• Numărul 
animalelor 
vaccinate contra 
bolilor. 

 
Subprogramul  1/3. "Sistemul de identificare şi trasabilitate a animalelor" 

Aspecte-cheie 
Crearea acestui sistem are ca scop principal protejarea 
sănătăţii oamenilor şi animalelor prin micşorarea riscului 
transmiterii bolilor la animale, precum şi de la animale la 
om. La moment de către Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare se elaborează cadrul legislativ 
necesar consolidării sistemului ca parte componentă a 
Sistemului de identificare şi înregistrare. Începând cu anul 
2005 acest sistem ca proiect pilot s-a implementat în 
raionul Străşeni. 

 

• Implementarea 
sistemului de 
identificare şi 
înregistrare a 
animalelor pe 
întreg teritoriul 
republicii 

 
 
 
• Se va selecta şi contracta operatorul 

naţional unic de tehnologii 
informaţionale pentru identificarea 
animalelor prin intermediul unui Tender 
Internaţional Competitiv. 

• Se va implementa sistemul TI şi ajustarea 
acestui la Bazele Naţionale de Date 
pentru ratificarea datelor. 

• Costul total a 
implementării  
sistemului de 
identificare şi 
trasabilitate a 
animalelor este 
de 40,5 mil.lei, 
dintre care 
pentru 
menţinerea  

 

 

• Numărul 
medicilor 
veterinari 
instruiţi 
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Situaţia curentă 

 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării 
bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

De asemenea pe parcursul anului s-au instruit toţi medicii 
veterinari din Străşeni în domeniul operării sistemului, s-a 
procurat  utilaj pentru identificare pentru raionul pilot.  
Probleme: 
• În conformitate cu angajamentele Republicii Moldova de 

respectare a cerinţelor Uniunii Europene din Planul de 
acţiuni Moldova – UE, implementarea sistemului pe tot 
teritoriul republicii este obligatorie şi inevitabilă. 

 

• Paşaportizarea şi 
introducerea în 
baza de date a 
animalelor 

 
• Se vor instrui 100% medici veterinari de 

stat în domeniul operării sistemului. 
• V-a continua înregistrarea exploataţiilor 

şi identificarea animalelor la nivel de 
ţară. 

 

sistemului 6,0 
mil.lei şi pentru 
implementarea  
sistemului 34,5 
mil lei.  

 

 

• Aria de 
implementare a 
sistemului 

• Numărul 
exploataţiilor şi 
animalelor 
înregistrate 

 
Subprogramul 1/4. "Supravegherea  fabricării, prelucrării , păstrării şi livrării produselor şi a materiei prime de origine animală" 

 
Aspecte-cheie 
Controlul asupra fabricării, prelucrării, păstrării şi livrării 
produselor şi materiei prime de origine animală salubre este 
efectuată de către Inspectoratul Veterinar de Stat cât şi  
controlul asupra cerinţelor la importul/exportul animalelor 
vii şi produselor de origine animală. Instituţia dată este 
finanţată exclusiv din bugetul de stat fiind desconcentrată în 
raioanele republicii. În prezent sînt 37 instituţii cu un număr 
de 153 inspectori veterinari. 
Probleme: 
• În republică persistă problema nerespectării de către 

persoanele fizice şi juridice a cerinţelor de fabricare 
prelucrare şi păstrare a  materiei prime; 

• nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a 
cerinţelor veterinare privind ocrotirea sănătăţii 
animalelor. 

 

• Protecţia şi 
prevenirea apariţiei 
şi răspândirii bolilor 
infecţioase ale 
animalelor.  

• Menţinerea 
controlului 
permanent asupra 
fabricării şi 
prelucrării materiei 
prime. 

• Menţinerea şi 
intensificarea 
controlului asupra 
respectării  cerinţelor 
sanitare-veterinare 
de către persoanele 
fizice şi juridice. 

 

 
 
• Dotarea laboratoarelor de expertiză 

sanitară veterinară din pieţele raionale 
şi municipale cu utilaj modern. 

• Iniţierea companiei de informare 
privind respectarea cerinţelor sanitare-
veterinare la fabricarea şi realizarea 
produselor de origine animală conform 
cerinţelor UE. 

• Majorarea cuantumului amenzilor 
pentru încălcarea regulilor şi cerinţelor 
sanitare-veterinare. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Mijloace 

financiare vor fi 
necesare pentru 
dotarea 
laboratoarelor 
de expertiză 
sanitară 
veterinară 

 

• Numărul 
laboratoarelor 
dotate 

• Volumul 
controalelor 
asupra 
respectării 
cerinţelor 
sanitare 
veterinare  

 

Programul II. Măsurile de protecţie a plantelor şi lupta contra dăunătorilor şi bolilor 
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Situaţia curentă 

 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării 
bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

Aspecte-cheie        
In urma controlului de stat  şi supravegherii protecţiei 
plantelor a  sporit productivitatea şi calitatea producţiei 
agricole. Anual se efectuează: nimicirea chimică a 
dăunătorilor şi buruienilor în focare,   controlul importului 
mărfurilor de uz fitosanitar prin efectuarea analizelor şi 
eliberarea documentelor de provenienţă, controlul 
toxicologic a substanţelor active în pesticide, produsele 
agricole şi sol. Însă o problemă importantă o constituie 
încălcările normelor privind fabricarea, importul, 
transportarea, depozitarea, comercializarea şi utilizarea 
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, stabilindu-se 
în calitate de încălcări un şir considerabil de fapte. De 
asemenea problema utilizării şi păstrării produselor 
fitosanitare şi a fertilizanţilor a fost abordată de mai multe 
ori în cadrul diferitor întruniri naţionale şi internaţionale, în 
acest sens fiind constatate grave neajunsuri care periclitează 
securitatea ecologică şi sănătatea oamenilor.  
 Pe parcursul anului 2005 în cadrul acestui program sa 
efectuat: 
• combaterea dăunătorilor şi bolilor în masă, a obiectelor 

de carantină, prelucrarea traseelor naţionale şi păstrarea 
entomofaunei - s-au realizat 427,9 ha, conform aprobării - 
427,4 ha; 

• prelucrarea  focarele de dăunători şi bolilor în masă pe 
suprafaţa de 8700 ha (cu trihogramă);   

• neadmiterea folosirii în protecţia plantelor a pesticidelor 
inutilizabile, revizia pesticidelor inutilizabile şi controlul 
pe grupe, forme şi componente, conform planului de 
lucru; 

• ambalarea şi stocarea lor în butoaie de masă plastice - 
4764 buc.; saci - 17543 buc 

 

 

 

 

 

 

• Sporirea 
productivităţii şi 
calităţii producţiei 
agricole       

• Combaterea 
dăunătorilor şi 
bolilor în masă, a 
obiectelor de 
carantină     

• Protecţia mediului 
ambiant şi 
neadmiterea 
folosirii în protecţia 
plantelor a 
pesticidelor 
inutilizabile   

 

 

 

 

 
• Controlul de Stat  şi supravegherea 

protecţiei plantelor. 
• Controlul importului mărfurilor de uz 

fitosanitar prin efectuarea analizelor şi 
eliberarea documentelor de 
provenienţă. 

• Controlul toxicologic a substanţelor 
active în pesticide, produsele agricole 
şi sol. 

• Nimicirea chimică a dăunătorilor şi 
buruienilor în focare. 

• Prelucrarea traseurilor naţionale şi 
păstrarea entomofaunei. 

• Prelucrarea focarelor de dăunători şi 
bolilor în masă. 

• Revizia pesticidelor inutilizabile şi 
controlul pe grupe, forme şi 
componente. 

• Ambalarea şi stocarea lor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Asigurarea 

financiara a 
măsurilor 
preconizate  se 
va efectua in 
limita 
alocaţiilor 
disponibile în 
sector  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Volumul 

mijloacelor de 
protecţie 
calitative 

• Numărul de 
controale 

• Analizele 
efectuate şi 
documentele 
eliberate 

• Ambalarea in 
butoaie şi saci a 
pesticidelor  

• Transportarea la 
depozitele 
centralizate 

• Volumul  de 
nimiciri 
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Situaţia curentă 

 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării 
bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

 
Programul III "Protecţia Antigrindină" 

Aspecte-cheie 
Serviciul pentru influenţe active asupra proceselor 
hidrometeorologice este abilitat cu funcţie de organ 
naţional în domeniul influenţelor active asupra proceselor 
hidrometeorologice şi altor procese geofizice. La moment 
în cadrul serviciului activează 7 unităţi speciale în cadrul 
cărora sunt antrenate 58 puncte răchitare care protejează 
doar 700 mii ha. Pe parcursul anului au fost executate 
lucrări de lansare a rachetelor pe un teritoriu de 667 mii de 
hectare, prin intermediul a 54 puncte asigurându-se 
protecţia împotriva grindinii pentru 14 raioane cu cel mai 
înalt nivel de risc. Astfel, s-a reuşit evitarea unor mari 
pagube materiale in sectorul agrar, pe cînd necesităţile şi 
aria de cuprindere a suprafeţei protejate contra căderii 
antigrindină este cu mult mai mare.  
Probleme: 
• dotarea insuficientă cu rachete; 
• necesitatea extinderii suprafeţei protejate contra căderii 

antigrindină; 
• elaborarea reţelei informativă pentru perfecţionarea 

tehnologiei executării lucrărilor de protecţie 
antigrindină. 

 

 

• Controlul şi 
supravegherea 
îndeplinirii 
lucrărilor de 
protecţie a culturilor 
agricole de căderi 
de grindină. 

• Reducerea 
considerabilă în 
agricultură a 
prejudiciilor 
cauzate de influenţa 
nefastă a grindinii 
pe teritoriul protejat 
al Republicii 
Moldova 

 

 

 

 
• Extinderea suprafeţei protejate contra 

grindinei pînă la 1000 mii ha din 
terenurile arabile ale republicii.  

• Majorarea numărului de puncte de 
combatere a căderilor de grindină prin 
deschiderea a altor noi. 

• Procurarea şi instalarea utilajului 
necesar.  

 

 

 

 

• Necesită 
mijloace 
bugetare 
suplimentare 
pentru 
extinderea 
suprafeţei 
protejate 

 
 
 
 
 
 
 
• Lucrări de 

protecţie cu 
eficacitate 
minimală 

• Suprafaţa 
protejată mii ha 

 
• Numărul de 

puncte de 
combatere a 
căderilor de 
grindină 

 
Programul IV. Măsurile de supraveghere a producerii produselor cerealiere, seminţelor şi materialului săditor 

 
Subprogramul 4/1. "Monitorizarea şi supravegherea producerii seminţelor şi materialului săditor" 

În cadrul acestui program se efectuează acţiuni ce ţin de  
monitorizarea  şi controlul asupra fondului semincer 
produse, prelucrate şi comercializate de către agenţii 
economici atît din ţară cît şi de peste hotare. În anul 2005 
controlul de către Inspectoratul de Stat pentru Seminţe 

• Intensificarea 
controlului asupra  
sectoarelor 
semincere 

 

 

 

 

• Pentru 
procurarea 
utilajului şi 

 
 
 
 
 
 



 153

 
Situaţia curentă 

 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării 
bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

abilitat cu astfel de funcţii s-a efectuat asupra sectoarelor 
semincere pe întreaga suprafaţă însămânţată - 100,8 mii ha. 
Pe parcursul anului 2005 în laboratoarele Inspectoratului au 
fost efectuate 16674 probe sau un volum de 153,5 mii tone.                                                                                                                 
Problema stringentă actuală este baza tehnico-materială a 
laboratoarelor de testare a seminţelor fizic şi moral 
învechită. 

• Urgentarea 
certificării 
seminţelor şi 
materialului săditor 

• 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.  

 

echipamentului 
va fi necesar 
anual de alocat 
suplimentar 
surse financiare 
în sumă de 900 
mii lei.     

 
• Controlul 

sectoarelor 
semincere de 
culturi agricole 

 
• Volumele 

anuale de 
material 
semincer: 

 
 

Subprogramul 4/2. "Supravegherea   condiţiilor tehnologice de păstrare a  produselor cerealiere şi de panificaţie" 
Aspecte-cheie 
Scopul principal al programului  constă în supravegherea 
tehnică asupra produselor cerealiere, controlului păstrării 
calitative şi cantitative a produselor cerealiere şi este 
efectuată de către Inspectoratul de Stat pentru Produsele 
Cerealiere care se finanţează preponderent din mijloacele 
extrabugetare – 91% şi surse bugetare – 9 %. În anul 2005 
au fost inspectate pentru depozitare şi pentru export cu 50 la 
sută mai multe cereale decît a fost preconizat. În prezent la 
elevatoare sunt depozitate 183 mii tone de cereale. 
Probleme: 
Problema principală este implementarea certificatului de 
depozit pentru cereale ca instrument financiar pentru 
cerealele gajate de producătorii agricoli la elevatoarele 
licenţiate în acest domeniu. Certificatul de depozit elimină 
prezenţa pe piaţă a intermediarilor, din cauza cărora în mare 
parte se ridică preţurile producţiei agricole. Republica 
Moldova este una din puţinele ţări din regiune unde 
certificatele de depozit cerealiere nu se utilizează nici în 
bază de experiment. În scopul introducerii pe piaţă a 
certificatului de depozit a fost elaborat cadrul legislativ care 
pe parcursul anilor 2007-2009 urmează a fi implementat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sporirea calităţii şi 

cantităţii cerealelor 
stocate la 
întreprinderi.  

 
• Supravegherea 

permanentă  asupra 
produselor cerealiere 
din cadrul republicii 
precum şi celor 
livrate la export sau 
primite prin import 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Efectuarea lunară a controalelor la toţi 

depozitarii de cereale.  
 
• Certificarea calitativă conform cerinţelor 

stipulate în contracte.   
 
• Aprecierea calităţii cerealelor numai la 

laboratoarele acreditate. 
 
•  Elaborarea registrului de evidenţă a 

certificatelor de depozit.  

 

 

 

 

 

 

• Suplimentarea 
alocaţiilor 
bugetare pentru 
formarea 
Fondului de 
garantare a 
certificatelor de 
depozit pentru 
cereale  

 
 
 
 
• Gradul de 

folosire a 
capacităţilor de 
depozitare.  

• Nivelul 
asigurării 
depozitării 
cerealelor faţă 
de nivelul 
produs 

• Eliberarea  
certificatelor 
pentru export 

  
• Eliberarea 

certificatelor 
pentru import 
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Pentru implementarea prevederilor acesteia va fi necesar de 
a elabora un set de acte normative subsecvente legii care vor 
reglementa mai detaliat diferite aspecte. 
 

 
Subprogramul 4/3.  "Testarea Soiurilor de plante" 

Aspecte-cheie                                               
Scopul programului este testarea soiurilor de plante şi 
neadmiterea în folosinţă de către agenţii economici a 
soiurilor neincluse în Registrul soiurilor de plante. Testarea 
soiurilor de plante se efectuează la 15 centre/sectoare 
experimentale, amplasate pe 892 ha teren-proprietate de stat 
în 15 localităţi  din diferite raioane. Suplimentar pe bază de 
contract testarea se efectuează la alte 9 sectoare. 
Responsabilă  de măsurile date este Comisia de Stat pentru 
Experimentarea Soiurilor de Plante.                                       
Probleme    
• Parcul de maşini, tehnica agricolă, utilajul şi 

echipamentul special are termenul de utilizare de 2-3 ori 
depăşit, fapt ce nu permite de a efectua testarea soiurilor 
la nivelul cerinţelor actuale; 

• Laboratorul biochimic şi tehnologic nu funcţionează din 
cauza necorespunderii echipamentului normelor de 
exploatare; 

• Conform Convenţiei Uniunii Internaţionale privind 
Protecţia Soiurilor Noi de Plante (UPOV), la care 
Moldova a aderat în 1998, pînă în anul 2008 toate 
speciile cultivate în ţară trebuie trecute sub acţiunea Legii 
privind protecţia soiurilor de plante;     

• Lipsa de cadre pregătite pentru efectuarea testărilor 
soiurilor la DUS. La moment sunt încadraţi 90 de 
colaboratori, este necesar suplimentar de 20 unităţi. 

 
 
 
 
 
• Testarea soiurilor 

noi la valoarea 
agronomică (VAT), 
evidenţierea în 
rezultatul 
cercetărilor a celor 
mai competitive şi 
recomandarea 
acestora pentru 
agricultura ţării. 

 
• Implementarea 

metodologiilor de 
testare a soiurilor noi 
la condiţiile de 
brevetabilitate 
(DUS) conform 
cerinţelor UPOV şi 
asigurarea acordării 
protecţiei juridice  
tuturor soiurilor de 
plante. 

 
 

• Efectuarea încercării soiurilor noi de 
diferită origine la valoarea agronomică 
(VAT) conform metodologiilor aprobate, 
evidenţierea celor mai competitive şi 
recomandarea acestora producătorilor 
agricoli.  

• Elaborarea documentaţiei necesare 
(formularelor), perfecţionarea 
metodologiilor de testare şi editarea 
acestora întru stabilirea unor norme unice 
pentru solicitanţi .                                             

• Înfiinţarea experimentelor (plantaţiilor) 
cu culturi pomicole şi viţă de vie.                                        

• Întreţinerea  sectoarelor de uniformizare.     
• Perfecţionarea cadrelor în domeniul 

testării soiurilor la DUS. 
• Extinderea acţiunii Legii privind 

protecţia soiurilor noi de plante asupra 
tuturor speciilor cultivate în Republica 
Moldova.    

•  Stabilirea şi completarea unei baze de 
date referitor la soiurile de plante. 

• Stabilirea şi completarea continuă a 
colecţiilor de referinţă la toate culturile 
testate. 

• Perfecţionarea bazei tehnico-materiale a 
Comisiei de Stat. 

 

 

 

 

 

 

 

• Asigurarea 
financiara a 
măsurilor 
preconizate  se 
va efectua in 
limita 
alocaţiilor 
disponibile în 
sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Planuri de 

încercare a 
soiurilor pe toate 
grupele de 
culturi 

 
 
 
• Recepţionarea 

seminţelor de la 
originatorii 
soiurilor 
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Programul V. Măsurile de susţinere a  activităţilor de selecţie, reproducţie şi creşterii animalelor de rasă 

 
Subprogramul 5/1. " Controlul de stat asupra activităţii de selecţie şi reproducţie în zootehnie" 

Acest program include măsurile şi acţiunile ce ţin de 
exercitarea controlului asupra îndeplinirii de către  
persoanele fizice  şi juridice a programelor complexe ale 
activităţii de selecţie, ameliorare şi reproducţie a animalelor 
agricole de prăsilă. Aceste măsuri sînt exercitate   de   către  
Inspectoratul de Stat  pentru Selecţie şi Reproducţie în 
Zootehnie   care include 28 persoane de inspectori  
desconcentraţi în teritoriu 
    Probleme: 
•  încălcările frecvente a 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; 

•  lipsa unui aparat central de conducere al acestui 
Inspectorat, care ar coordona activitatea inspectoratului, 
funcţia căruia actualmente o îndeplineşte Direcţia 
Zootehnie a Ministerului, ceea ce contravine legii; 

• eficienţa scăzută a controalelor din cauza insuficienţii 
mijloacelor pentru deplasare în teritoriu. 

 
 
 
• Eficientizarea 

controlului de Stat al 
activităţii în 
zootehnie în scopul 
dezvoltării  acestui 
sector în ţară 

 
• Ameliorarea 

condiţiilor de 
creştere şi selecţie a 
animalelor prin 
mărirea nivelului de 
respectare a 
normelor de 
întreţinere şi 
contracararea 
cazurilor de 
încălcare a legislaţiei 
în vigoare 

 

 
 
 
• Majorarea efectivului de personal al 

Inspectoratului până la 43 persoane, 
inclusiv 6 persoane - în aparatul 
central. 

 
• Extinderea ariei de inspectare în ţară 

pînă la 35 de raioane şi 2 municipii. 
 
• Contracararea încălcărilor de către 

persoanele fizice şi juridice a legislaţiei 
în vigoare. 

• Eficientizarea controalelor 
inspectoratului prin sporirea calităţii şi 
frecvenţei deplasărilor pe teren, ce va 
conduce la dezvoltarea sectorului 
zootehnic prin sporirea volumelor 
producţiilor zootehnice cu 5-10%. 

 
 
 
 
• Pentru perioada 

CCTM se va 
examina  
posibilităţi de 
suplimentare a 
alocaţiilor de 
mijloace 
necesare. 

• Total pentru 
anul 2007 va 
necesita 
majorarea 
finanţării din 
bugetul de stat 
în sumă de 1,55 
mln lei 

 

 

• Numărul de 
raioane cuprinse   
cu inspectarea 

• Numărul de 
prescripţii şi 
procese verbale 
întocmite 

• Procentul de 
creştere a 
volumelor 
producţiei 
zootehnice pe ţară 

 

 
Subprogramul 5/2.  "Menţinerea  fondului genetic de animale de rasă" 

Procesul de reproducţie a animalelor este o activitate de 
interes naţional, care are ca obiect principal utilizarea 
raţională a materialului de reproducţie ameliorat genetic, 
prin aplicarea în zootehnie a biotehnologiilor moderne de 
reproducţie dirijată. Fondul genetic al animalelor de rasă în 
ţară include: 

 
• Majorarea 

efectivului de 
animale a fondului 
genetic prin 
aplicarea 

 
 
 
 
 
 

 

• Majorarea 
alocaţiilor 
bugetare pentru 

 
 
 
• Numărul de 

animale, capete 
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§ 9 ferme de bovine, cu efectivul total de matcă - 2,0 mii 
capete. 
§ 5 ferme de porcine – 1,0 mii capete. 
§ 4 ferme de ovine – 4,0 mii capete.  
§ 5 ferme de cabaline – 0,07 mii capete. 
§ 6 ferme de păsări – 100,0 mii capete 
§ 5 ferme de peşti – 0,95 mii capete. 

        Numărul  animalelor de prăsilă  este extrem de 
insuficient (de 10 ori mai mic) faţă de normativele 
zootehnice în vigoare şi nu asigură necesităţile sectorului 
zootehnic din ţară. Pentru menţinerea acestuia în anul 2005 
au fost alocate 15,0 mln lei mijloace bugetare, ceea ce este 
insuficient pentru rezolvarea următoarelor probleme: 
• lipsa resurselor genetice de import,  necesare pentru 

,,împrospătarea sîngelui”; 
• condiţiile insuficiente de întreţinere şi îngrijire, din cauza 

uzurii fizice şi morale a încăperilor şi  infrastructurii 
materiale. 

    

tehnologiilor 
performante de 
reproducţie.   

 
• Ameliorarea 

potenţialului genetic 
şi performanţelor 
productive ale 
animalelor de rasă 
prin modernizarea 
condiţiilor  de 
întreţinere şi 
aplicarea metodelor 
moderne de selecţie 
şi creştere a 
animalelor. 

 

 
• Reproducerea animalelor prin aplicarea 

metodei moderne de însămânţare 
artificială. 

 
• Ameliorarea capacităţilor genetice a 

efectivelor de animale prin încrucişarea 
cu rase performante de import. 

 
• Modernizarea condiţiilor de întreţinere şi 

îngrijire a animalelor prin reconstrucţia şi 
renovarea infrastructurii materiale. 

 
• Aprovizionarea cu resurse energetice şi 

consumabile a unor tehnologii  de 
menţinere a fondului genetic de animale.   

implementarea 
însămânţărilor 
artificiale  

• Alocarea 
mijloacelor 
bugetare pentru 
importul 
resurselor 
genetice animale  

• Subvenţionarea 
întreţinerii 
resurselor 
genetice de 
prăsilă   

 
 
• Numărul de 

locuri/animal la 
stabulaţie 

 
• Numărul de 

locuri/animal la 
stabulaţie 

Programul VI. Controlul radiologic în sfera producerii agroindustriale 

Scopul acestui program este asigurarea controlului 
radiologic şi a radioprotecţiei în complexul agroindustrial. 
În cadrul programului se întreprind următoarele acţiuni: 
• controlul asupra poluării radioactive a stratului adiacent 

cu pământul în regiunea oraşului Chişinau, a solului şi 
producţiei fitotehnice pe teritoriul republicii; 

• controlul asupra stării de radioprotecţie în sfera 
producerii agroindustriale;  

• asigurarea metodică a instituţiilor Reţelei Naţionale de 
Observare şi Control  de Laborator (RNOCL) în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

Probleme:                                                   
• actualmente există 6 puncte de control pe teritoriul 

Republicii ce sunt insuficiente pentru evaluarea obiectivă 

 

 

• Îmbunătăţirea 
asigurării tehnice, 
metodice, 
informaţionale şi cu 
cadre a controlului 
asupra situaţiei 
radiaţionale în sfera 
producerii 
agroindustriale 

• Extinderea punctelor de control în scopul 
estimării obiective a  situaţiei radiologice 
pe terenurile agricole.  

• Efectuarea inventarierii utilajului 
radiologic la întreprinderile şi instituţiile 
sferei producerii agroindustriale, 
colectarea, şi redistribuirea lui 
instituţiilor RNOCL care activează. 

• Pregătirea şi reciclarea cadrelor 
instituţiilor RNOCL în domeniul 
radiologiei agricole. 

 

 

 

 

 
• Sunt necesare 

mijloace 
financiare 
suplimentare 

 
 
 
 
• Numărul 

obiectelor 
supuse 
controlului 

• Numărul de 
utilaj radiologic 

• Numărul 
investigaţiilor 
terenurilor 
agricole de 
control 



 157

 
Situaţia curentă 

 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării 
bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

a situaţiei de radioprotecţie în sfera producerii 
agroindustriale; 

• instituţiile PNOCL sunt insuficient dotate cu utilaj; 
• insuficienţa mijloacelor financiare pentru însuşirea şi 

exploatarea utilajului fizico-nuclear performant primit în 
cadrul proiectului tehnic de colaborare cu ALFA. 

 

• Însuşirea şi implementarea utilajului 
performant pentru controlul radiologic a 
mediului înconjurător. 

 

 
• Numărul 

specialiştilor  
pregătiţi  şi 
reciclaţi  

 
 

 
Programul VII. Susţinerea producătorilor agricoli 

 
Scopul programului este susţinerea producătorilor agricoli şi 
anume producţia finită produsă de către acestea. În acest 
sens a fost creat Fondul pentru susţinerea sectorului agrar.  
Cheltuielile Fondului pentru susţinerea sectorului agrar în 
anul 2005 au fost aprobate in sumă de 180 mln. lei care pe 
parcursul anului au fost valorificate in sumă de 178,6 
mln.lei. Acţiunile principale întreprinse în cadrul acestui 
program sint:  
• subvenţionarea şi stimularea creditării producătorilor 

agricoli - 28,6 mil lei.  
• stimularea creării staţiunilor tehnologice de maşini – 18 

mil.lei;  
• stimularea înfiinţării plantaţiilor pomicole – 10 mil.lei.  

Pentru anul 2006 sînt planificate 220 mln lei urmînd a fi 
utilizate în mai multe domenii ale sistemului agrar.    
Problema cheie a acestui domeniu îl constituie alegearea 
domeniilor strategice de subvenţionare a ramurilor din 
sectorul agrar.    

 
 
 
 
 
 
 
 
• Susţinerea 

producătorilor 
agricoli şi anume 
producţia finită 
produsă de către 
acestea în domeniile 
strategice de 
subvenţionare din 
sectorul agrar.    

 

 

 
• Subvenţionarea producătorilor agricoli la 

livrarea, pe teritoriul ţării, a producţiei 
agricole de fabricaţie proprie. 

• Susţinerea sectorului zootehnic. 
• Subvenţionarea utilizatorilor de produse 

de uz fitosanitar (pesticidelor) şi de 
fertilizanţi (îngrăşămintelor minerale. 

• Stimularea creării de staţiuni tehnologice 
de maşini. 

• Stimularea producerii materialului de 
înmulţire şi săditor pomicol şi înfiinţarea 
plantaţiilor pomicole. 

• Subvenţionarea producătorilor de sfeclă 
de zahăr. 

• Menţinerea,  dezvoltarea şi completarea 
continuă a genofondului pomicol şi 
bacifer. 

• Subvenţionarea cultivatorilor de tutun. 
• Menţinerea şi dezvoltarea fondului 

genetic de plante decorative. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Pe parcursul 

anilor 2007-
2009 mijloacele 
fondului pentru 
susţinerea 
sectorului agrar 
vor fi în 
creştere 

 
 
 
 
 
 
 
•  Numărul 

beneficiarilor de 
subvenţii pe 
categorii 

 
• Suma 

subvenţiilor pe 
categorii 



 158

 
Situaţia curentă 

 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării 
bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

 
Programul VIII. Gospodăria apelor 

Aspecte-cheie 
Ţinînd cont de faptul că în Republica Moldova persistă 
pericolul unor procese geologice periculoase şi a secetelor, 
procesului de reglementare, controlului şi gestionării 
resurselor acvatice se acordă o mare atenţiei. Unele acţiuni 
şi masuri din cadrul acestui program începînd cu anul 2005 
sunt efectuate cu suportul Grantului Comisiei Europene în 
cadrul Programului de Securitate Alimentară. (PSA). În 
cadrul acestui program principale direcţii de direcţionare a 
cheltuielile sunt: 
• exploatarea sistemelor de irigare şi realizarea proiectelor 

în domeniul irigaţiei 
• subvenţionarea cheltuielilor pentru energia electrică 

utilizată în procesul de irigare şi; 
• protejarea localităţilor de procese geologice periculoase. 
Comparativ cu anul 2000 cheltuielile acestui program s-au 
majorat de la 11 mil. lei pînă la 26,5 mil lei  dintre care 7,6 
mil. lei acordate de PSA pentru repararea şi procurarea 
sistemelor de irigare. 
Probleme: 
• Posibilităţile de irigare limitate. În anul 2005 au fost 

irigate 16 mii ha, necesitatea fiind de 50,0 mii ha; 
• Starea avariată a barajelor lacurilor de acumulare cu 

capacitatea totală de 400 mln m3; 
• O buna parte din digurile de protecţie necesită reparaţii  -  

450 km;  
• Înnămolirea canalelor de desecare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Asigurarea 

securităţii alimentare 
a ţării şi formarea 
rezervelor de stat a 
produselor 
alimentare de primă 
necesitate 

• Asigurarea 
producerii stabile a 
culturilor agricole şi 
diminuarea 
consecinţelor 
secetelor  

• Protecţia terenurilor 
agricole de inundaţii 
şi subinundaţii . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Majorarea suprafeţelor terenurilor  

agricole irigate, ce va avea  ca efect 
sporirea recoltei culturilor agricole pe 
terenurile irigabile.   

 
• Repararea barajelor  lacurilor de 

acumulare de folosinţă comună. 
• Reparaţia celor mai periculose porţiuni  a 

digurilor de protecţie pe a lungime de 
220 km. 

• Curăţirea 400 km a colectorului de 
drenaj. 

 
 
 
• Reabilitarea 

sistemelor de 
irigare necesită 
mijloace 
suplimentare 

 
• Repararea 

barajelor 
lacurilor de 
acumulare 
necesită 
mijloace 
suplimentare 

•  Repararea 
digurilor de 
protecţie 
necesită  
mijloace 
suplimentare 

• Pentru curăţirea 
canalelor sînt 
necesare 
mijloace 
suplimentare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Suprafeţele 
terenurilor agricole 
irigate, mii ha 

 
• Km, diguri de 
protecţie reparate. 

 
• Km, canale 
curăţite  
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Programul IX. Asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură 

Aspecte-cheie 
Procesului de asigurare subvenţionată a riscurilor în 
agricultură, se acordă o atenţie deosebită deoarece pierderile 
cauzate de unele calamităţi naturale depăşesc cu mult 
cheltuielile de asigurare a culturilor agricole. Organizarea 
activităţii de asigurare în R. Moldova şi în ţările dezvoltate a 
demonstrat că susţinerea din partea statului a asigurărilor 
este mai utilă decît ajutorul financiar acordat în anii 
nefavorabili. Statul va subvenţiona şi în continuare repararea 
pagubelor produse de calamităţi, dar va da prioritate celor 
care vor fi asiguraţi.  Începând cu anul 2005, statul va 
subvenţiona asigurările în agricultură în proporţie de 40%, 
celelalte 60% din valoarea primelor de asigurare urmând a fi 
achitate de producătorii agricoli care îşi vor asigura culturile 
şi animalele. Deşi ministerul a întreprins mai multe acţiuni 
menite să-i familiarizeze pe producătorii agricoli şi direcţiile 
agricole raionale cu avantajele pe care le oferă asigurarea 
subvenţionată a riscurilor în agricultură, se menţine  un nivel 
scăzut la încheierea contractelor întru agenţii economici din 
agricultură şi Societatea Naţională de Asigurări 
„MOLDASIG”. Pentru scopurile în cauză în anul 2005 au 
fost alocate 90,4 mii lei din 5,0  mln lei aprobate şi pentru 
anul 2006 sunt aprobate 15 mln lei. Pe parcursul anului 2005 
au beneficiat de aceste subvenţii doar 4 agenţi economici 
suma asigurată constituind 5,9 mln lei. Un factor care ce 
condiţionează o cerere de consum foarte joasă la tipul dat de 
servicii de asigurare este că la asigurarea roadei culturilor 
agricole ponderea cotizaţiilor de asigurare atinge 30% din 
cheltuielile totale de producţie.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Dezvoltarea 
asigurării riscurilor 
de producţie în 
sectorul agrar 

 

• Reglementarea 
activităţii de 
asigurări din partea 
statului pentru 
satisfacerea 
necesităţilor 
asiguraţilor  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Conlucrarea permanentă a SNA 

„MOLDASIG” cu agenţii economici 
din agricultură. 

• Crearea sistemului informativ şi 
promovarea măsurilor de informare a 
agenţilor economici din agricultură 
privind subvenţionarea riscurilor de 
producţie în agricultură. 

• Despăgubirea maximă a cuantumului 
valoric de asigurare a asiguratului în 
caz de pagubă. 

• Perfecţionarea cadrului legislativ în 
vederea extinderii asigurării 
subvenţionate a riscurilor la culturile 
agricole şi speciile de animale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Asigurarea 

financiara a 
măsurilor 
preconizate  se 
va efectua in 
limita alocaţiilor 
disponibile în 
sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Numărul 

agenţilor 
economici care 
au asigurat 
producţia 
agricolă  

 



 160

 
Situaţia curentă 

 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării 
bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

 
Programul X. “Măsurile pentru dezvoltarea culturilor nucifere” 

 

Aspecte-cheie 

Una din priorităţile ramurii pomiculturii, menită să 
contribuie esenţial la creşterea venitului naţional, sporirea 
volumului exporturilor este extinderea plantaţiilor şi 
sporirea producţiei de nuc. În condiţiile economiei de piaţă, 
nucul migdalul şi alunul reprezintă unicele plante pomicole 
care necesită cele mai reduse fonduri pentru înfiinţare şi 
exploatarea plantaţiilor comerciale cu un profit esenţial. 
Suprafaţa totală  a culturilor nucifere pe parcursul ultimilor 
ani s-a redus considerabil de la 17,4 mii ha în  1984  pînă la 
numai 5,3 mii ha  în a.2005 s-au s-a redus de 3,2 ori. În 
scopul promovării culturilor nucifere- produs strategic 
pentru economia naţională, pe parcursul anului 2005 a şi 
fost aprobat Programul Naţional pentru Dezvoltarea 
culturilor nucifere pînă în anul 2020. În cadrul acestui 
program se preconizează  majorarea volumului producţiei de 
nuci în ţară catre anul 2020 -57,7 mii.tone, iar în anul 2025 – 
peste 70 mii tone, ceea ce va asigura o creştere considerabilă 
a exportului  miezului de nucă pînă la 15 mii tone, iar a 
nucilor în coajă pînă la 20-25 mii tone. Toate acestea vor 
genera sporirea  umărului de locuri de muncă, îmbunătăţirea 
nivelului de trai a populaţiei, majorarea plantărilor livezi de 
pepiniere.  

 
 
• Sporirea 

potenţialului 
producător al 
plantaţiilor existente 
de nuc, înfiinţarea  
plantaţilor noi de 
specii nucifere şi 
extinderea 
plantaţiilor pentru 
obţinerea producţiei-
marfa. 

 
• Elaborarea si 

implementarea unor 
tehnologii moderne 
de cultivare a 
speciilor nucifere. 

 

 
• Renovarea şi extinderea radicală a 

plantaţiilor de nuci.  
• Acordarea suportului financiar 

crescătorilor de nuc la formarea livezilor 
de nuc. 

• Susţinerea creării pepinierelor. 
• Asigurarea producătorilor cu material de 

înmulţire şi săditor de calitate superioară. 
• Înfiinţarea plantaţiilor noi de nuc altoit. 
• Menţinerea si dezvoltarea fondului 

genetic de nuc. 
• Implementarea tehnologiilor industriale 

de cultivare şi prelucrare şi  
implementarea standardelor europene de 
calitate în domeniu. 

• Promovarea unei politici eficiente de 
investiţii si a mecanismelor economice în 
domeniu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Utilizarea 

mijloacelor 
fondului de 
încurajare a 
dezvoltării 
culturii nucului, 
investiţiilor 
private 
autohtone şi 
străine. 

• Volumul 
producţiei de 
nuci 

• Volumul 
exportului 
producţiei 
nucifere 

• Volumul 
producţiei în 
plantaţiile nou - 
înfiinţate 

• Suprafaţa 
livezilor de nuci 
înfiinţate 

• Suprafaţa totală 
a culturilor 
nucifere 

 

 
Programul  XI ” Susţinerea sectorului vitivinicol” 

  
Aspecte - cheie 
   Rezultatele activităţii sectorului vitivinicol din ultimii ani 
permit plasarea acestuia printre cele mai importante 
sectoare de producţie ale complexului agroalimentar. 

 
 
 
 

 
 
 
• Înlocuirea viilor existente cu plantaţii 

• Alocarea 
mijloacelor 
financiare pentru 
susţinerea 
înfiinţării 
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Situaţia curentă 

 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării 
bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

Articolul 22 al Legii viei şi vinului nr.131-XIII din 
02.06.94,  prevede susţinerea agenţilor economici, care 
plantează viţă de vie, prin crearea fondului pentru 
susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole. 
   Instituirea acestui fond a influenţat pozitiv asupra ritmului 
de înfiinţare a  plantaţiilor viticole. 
  Astfel, în anul 2005 au fost înfiinţate 4500 ha plantaţii 
viticole, sau cu 800 ha mai mult în comparaţie cu anul 
2004. 
    Probleme: 
• investiţii capitale considerabile pentru înfiinţarea 

plantaţiilor viticole (cca 140-160 mii lei/ha); 
• insuficienţa de mijloace băneşti proprii pentru înfiinţarea 

plantaţiilor tinere; 
• calitatea nesatisfăcătoare la unele produse vinicole; 
• înregistrarea interioară pe numele altor persoane, a 

mărcilor proprietate a statului în ţară şi după hotare . 
 

 
 
• Asigurarea 

restabilirii şi 
dezvoltării durabile 
a complexului 
vitivinicol 

• Efectuarea 
controlului de stat 
asupra fabricării, 
stocării şi 
comercializării 
angro a producţiei 
alcoolice 

• Înregistrarea şi 
protejarea mărcilor 
proprietate a 
statului. 

 

viticole noi (soiuri performante) înalt 
productive. 

• Stimularea înfiinţării plantaţiilor viticole 
prin compensarea parţială a cheltuielilor 
suportate în acest scop. 

•  Supravegherea strictă a respectării de 
către producători şi comercializatori 
angro a producţiei alcoolice, a 
disciplinei tehnologice si prescripţiilor 
privind calitatea producţiei alcoolice. 

• Obţinerea protecţiei a mărcilor – 
proprietate a statului  în Republica 
Moldova şi peste hotarele ei. 

• Realizarea acţiunilor privind  anularea 
mărcilor similare sau identice cu mărcile 
proprietatea statului în Republica 
Moldova şi după hotarele ei. 

 

plantaţiilor viticole 
pentru o suprafaţă 
de cel puţin 5 ha. 
• Stabilirea 

mărimii 
compensării 
cheltuielilor în 
sumă de 25 mii lei. 
Pentru 1 ha de 
plantaţii viticolă 
înfiinţată 
• Planificarea 

mijloacelor 
fondului  în 
funcţie de  
utilizarea mărcilor 
proprietate a 
statului.  
 

 
 
• Suprafaţa 

plantaţiilor 
viticole noi 

• Numărul 
controalelor 
planificate, 
inopinate, şi în 
comun cu 
organele 
respective de 
control. 

• Mărcile 
înregistrate ca  
proprietate a 
statului 

 

 
Programul XII ” Managementul şi administrarea în sectorul agrar” 

Aspecte-cheie 
     Acest program include instituţiile şi serviciile responsabile 

de elaborarea politicilor din domeniu  şi monitorizarea 
implementării lor. Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare este veriga principală în promovarea politicii 
statului în domeniul agriculturii şi industriei alimentare. 
Sarcinile principale fiind atragerea investiţiilor financiare 
naţionale şi internaţionale în scopul implementării 
programelor ramurale de producere, prelucrare şi 
comercializare a producţiei agricole; susţinerea 
producătorul agricol prin crearea condiţiilor necesare pentru 
activitatea lui, inclusiv prin crearea unor structuri de 
marketing şi informare a producătorilor agricoli; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 162

 
Situaţia curentă 

 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării 
bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

monitorizarea şi  prognozarea evoluţiilor pieţei interne şi 
internaţionale pentru organizarea producerii programate pe 
volume, preţuri, calitate.  

Probleme: 
• ministerul la un nivel foarte redus face o prognoză de 

dezvoltare privind situaţia de pe pieţele de bază de 
desfacere a producţiei agricole şi nu oferă informaţii în 
acest sens producătorilor autohtoni. Însă anume 
semnalele de acest gen dau posibilitate producătorilor 
agricoli de aşi determina specializarea şi planurile de 
viitor;  

• influenţa  slaba a ministerului asupra dezvoltării 
sistemului de consultare tehnologică a fermierilor; 

• necesitatea continuarii consolidării asociaţiilor de ramură 
a producătorilor agricoli, pe calea transmiterii către 
acestea a unor atribuţii pe care le îndeplinesc în prezent 
organele de stat, inclusiv în ceea ce ţine de certificare şi 
licenţiere;  

• îmbunătăţirea climatului investiţional.  

 
 
 
 
 
§ Redefinirea rolului 

şi atribuţiilor 
Ministerului 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare , prin 
schimbarea rolului 
acestuia – de la cel 
executiv la cel de 
facilitare şi 
reglementare 
minimă 

 
 

 
 
 
 
• Fortificarea rolului ministerului în cauză 

în calitatea acestuia de autoritate publică 
centrală responsabilă de elaborarea 
politicilor argumentate şi monitorizarea 
implementării lor.  

• Funcţiile regulatorii vor fi limitate la 
asigurarea securităţii alimentare, 
controlului veterinar şi fitosanitar 
prevăzut de convenţiile internaţionale. 

• Redefinirea rolului specialistului 
agricol, în asigurarea consultanţei pentru 
producătorii agricoli. 

•  Coordonarea programelor agricole şi 
respectarea legislaţiei în domeniu. 

 

 
 
• Pentru elaborarea 

planului strategic 
de perspectivă 
privind 
restructurarea 
administraţiei 
publice din 
sectorul agricol, 
atît la nivelul 
autorităţilor 
centrale, cît şi al 
celor locale, va fi 
necesară 
asistenţa tehnică 
din partea 
donatorilor 
internaţionali 

 
 

 
 
 
 
 
• Personalul din 

domeniu care a 
urmat cursuri   
de perfecţionare  

 
 
• Numărul de 

activităţi 
întreprinse pe 
termen mediu 
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Denum irea program ulu i T ota l cheltu ie li 
publice (m ii. le i)
20 05 executat 20 06 apro bat 2007 2008 20 09 2007 20 08 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9
P ro gra m ul I. „ M a s urile  d e  d ia g no s tic a re  ş i p ro fila x ie  a  bo lilo r la  a n im a le , id e ntific a re  ş i 
tra ns a b ilita te ” 60377 ,3 83668 ,6 113622 ,7 73706 ,0 74373 ,0 16 ,0 10 ,5 10 ,5
S u b p ro g ra m u l 1 .1 ."  D ia gn o s tic a  ş i  p ro fi la x ia  b o li lo r  la  a n im a le " 12358 ,3 11288 ,1 17335 ,7 4481 ,7 4500 ,0 2 ,4 0 ,6 0 ,6
S u b p ro g ra m u l 1 .2 ."  P ro fila x ia  ş i  tra ta re a  b o li lo r  in fe c ţ io a se  ş i n e in fe c ţ io a se  la  a n im a le " 43001 ,3 48510 ,5 57250 ,0 58300 ,0 58927 ,7 8 ,0 8 ,3 8 ,3

S u b p ro g ra m u l 1 .3  "S is te m u l d e  id e n tifica re  ş i  tra n s a b ili ta te  a  a n im a le lo r"  1200 ,0 19526 ,2 34665 ,0 6000 ,0 6000 ,0 4 ,9 0 ,9 0 ,8
S u b p ro g ra m u l 1 .4 . "S u pra ve g h e re a  fa b rică r ii , p re lu cră ri i, păstră ri i ş i l iv ră r ii  p ro d u s e lo r  ş i a  m a te rie i 
p r im e  d e  o rig in e  a n im a lă ". 3817 ,7 4343 ,8 4372 ,0 4924 ,3 4945 ,3 0 ,6 0 ,7 0 ,7

P ro gra m ul II. „ M ăs urile  d e  pro te c ţ ie  a  p la n te lo r ş i lup ta  c o ntra  dău nă torilo r ş i bo lilo r”  16216 ,5 18230 ,0 15610 ,0 16275 ,0 16345 ,0 2 ,2 2 ,3 2 ,3
P ro gra m ul III "P ro te c ţ ia  A ntigrin d in ă" 17049 ,9 18190 ,0 21000 ,0 28700 ,0 30270 ,0 2 ,9 4 ,1 4 ,3
P ro gra m ul IV . „ M ăs urile  d e  s up ra ve g he re  a  p rod uc e rii p rod us e lo r c e re a lie re , s e m in ţe lo r ş i 
m a te ria lu lu i săd ito r” 12341 ,2 11194 ,0 12698 ,0 14525 ,0 14921 ,0 1 ,8 2 ,1 2 ,1

S u b p ro g ra m u l 4 .1 . "M o n ito r iza re a  ş i  su p ra ve g h e re a  p ro d u c e rii se m in ţe lo r ş i m a te ria lu lu i săd ito r" 7845 ,2 6095 ,0 6185 ,0 6855 ,0 6915 ,0 0 ,9 1 ,0 1 ,0
S u b p ro g ra m u l 4 .2 . "S u pra ve g h e re a    co n d iţ ii lo r  te h n o lo g ic e  d e  păstra re  a   p ro d u se lo r c e re a lie re  ş i d e  
p a n ific a ţ ie "  1090 ,7 789 ,0 2178 ,0 2785 ,0 3096 ,0 0 ,3 0 ,4 0 ,4
S u b p ro g ra m u l 4 .3 . "T e sta re a  S o iu r ilo r d e  p la n te " 3405 ,3 4310 ,0 4335 ,0 4885 ,0 4910 ,0 0 ,6 0 ,7 0 ,7
P ro gra m ul V . ” M ăs urile  d e  s us ţ ine re  a  a c tivită ţilo r de  s e le c ţ ie , re pro du c ţie  ş i c reş te rii a n im a le lor 
d e  ra să” 14796 ,7 15969 ,0 8940 ,0 8950 ,0 9060 ,0 1 ,3 1 ,3 1 ,3

S u b p ro g ra m u l 5 .1 . " C o n tro lu l d e  s ta t a s u p ra  a ctiv ită ţ ii  d e  se le c ţ ie  ş i re p ro d u c ţ ie  în  zo o te h n ie " 896 ,7 940 ,0 940 ,0 950 ,0 1060 ,0 0 ,1 0 ,1 0 ,1
S u b p ro g ra m u l 5 .2 . "M e n ţ in ere a   fo n d u lu i g e n e tic  d e  a n im a le  d e  ra să " 13900 ,0 15029 ,0 8000 ,0 8000 ,0 8000 ,0 1 ,1 1 ,1 1 ,1
P ro gra m ul V I. "C on tro lu l ra d io lo g ic  în  s fe ra  p rod uc e rii a g rind us tria le " 66 ,0 70 ,0 105 ,0 110 ,0 115 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
P ro gra m ul V II. "S u s ţin e re a   pro du că to rilo r a g ric o li" 309145 ,7 328512 ,4 381196 ,2 398418 ,5 403170 ,3 53 ,5 57 ,0 57 ,0
P ro gra m ul V III. „ G os p od ă ria  a pe lo r ” 29547 ,5 47538 ,6 21545 ,0 21545 ,0 21665 ,0 3 ,0 3 ,1 3 ,1

P ro gra m ul IX . „ A s igu ra re a  s ub v e n ţ ion a tă  a  ris c u rilor d e  pro du c ţie  în  a gric u ltu ră”
90 ,3 15000 ,0 15000 ,0 15000 ,0 15000 ,0 2 ,1 2 ,1 2 ,1

P ro gra m ul X . „  M ăs urile  p e ntru  d e zv o lta re a  c u lturilo r nu c ife re ” 3727 ,5 3000 ,0 3000 ,0 3000 ,0 3000 ,0 0 ,4 0 ,4 0 ,4

P ro gra m ul X I. „   S us ţ ine re a  s e c toru lu i v itiv in ico l” 81018 ,0 62550 ,2 115156 ,1 115157 ,6 115160 ,4 16 ,2 16 ,5 16 ,3

P ro gra m ul X II. „ M a na g e m e n tu l ş i a dm in is tra re a  în s e c toru l a gra r” 6964 ,2 3703 ,3 4054 ,3 4106 ,4 4176 ,5 0 ,6 0 ,6 0 ,6
T ota l pe  ra m ură  (s e c to r) 551340 ,8 607626 ,1 711927 ,3 699493 ,5 707256 ,2 100 ,0 100 ,0 100 ,0
F in a n ţa t d e  la :
B u g e tu l d e  s ta t (p la fo a n e  in d ica tive ) 246662 ,4 443419 ,7 510452 ,9 497692 ,9 516456 ,2 71 ,7 71 ,2 73 ,0
B u g e te le  u n ită ţ i lo r  ad m in is tra tiv  - te r ito r ia le 144000 ,0 31800 ,0 32400 ,0 33000 ,0 33800 ,0 4 ,6 4 ,7 4 ,8
G ra n tu ri ş i  c re d ite , p ro ie cte  in ve stitio n a le 124005 ,9 98392 ,4 132774 ,4 132000 ,6 119700 ,0 18 ,6 18 ,9 16 ,9

F o n d u ri sp e c ia le 3727 ,5 3000 ,0 3000 ,0 3000 ,0 3000 ,0 0 ,4 0 ,4 0 ,4

M ijlo a ce  s p e cia le 32945 ,0 31014 ,0 33300 ,0 33800 ,0 34300 ,0 4 ,7 4 ,8 4 ,8

T ota l pe  ra m ură  (s e c to r) 551340 ,8 607626 ,1 711927 ,3 699493 ,5 707256 ,2 100 ,0 100 ,0 100 ,0

P rognoza (m ii. le i) P onderea in  sum a to ta lă  (% )

Dis tr ib uirea alocăr ilo r d e m ijloace  financia re p e pro gram e  d e cheltu ie li în do m en iu l sec to rulu i agra r pe  anii 2005 -2009

 


