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Costul 
actiunii / 
Sursa de 
finantare

Indicatori de 
produs/rezultat

Nr. Termen de 
realizare

Responsabil
(subdiviziunea)

Documente de referinta 
privind executarea actiunii

Actiuni Riscuri asociated/o

1 2 3 4 5 6 7 8

Obiectiv 1: Consolidarea cadrului de planificare strategica in domeniul agriculturii

Elaborarea si aprobarea
Strategiei Nationale de 
Dezvoltare Agricola si Rurala 
pentru anii 
2022-2027

In limita 
bugetului 

de Stat

1.1. Riscuri Interne:
- Unitati si personal 

insuficient pentru asigurarea 
realizarii actiunii propuse in 
termenii stabiliti ;

- Fluctuatia personalului 
calificat implicat in procesul 
de elaborare;

- Aparitia sarcinilor ad-hoc si 
activitatilor urgente de 
importanta majora care pot fi 
puse in sarcina specialistilor 
implicati;

- Lipsa/insuficienta datelor 
necesare pentru elaborarea 
documentului de politic!;

- Reorganizari institutionale;
- Managementu! timpului 

defectuos;
- Identificarea gresita a 

parti lor interesate ce 
urmeaza sa participe la 
dezbateri pe marginea 
proiectelor.

- Insuficienta mijloacelor 
financiare pentru realizarea 
actiunilor.

Strategic aprobata Martie DAMEP SND ..Moldova 20-30"; 
Acordul de Asociere RM-UE

Toate
subdiviziunile

MAIAProgram ul 
IFAD

Proiectul
Twinning

Elaborarea si aprobarea 
Programului national de 
dezvoltare a sectorului 
vitivinicol pentru pcrioada 
2023 -2027

1.2. Hotarare de Guvern 
aprobata

Septembrie USAID SPSVBA PAG anii 2021-2022. 
actiimea 14.1

ONVV ONVV

1.3. Elaborarea Programului 
national privind conservarea si 
utilizarea durabila a resurselor 
genetice vegeta le pentru 
alimentatie si agricultura 
pentru anii 2023-2027 in 
vederea initierii sistemului 
national de prezervare 
(protectie) a agrobiodiversitatii 
vegetale

Hotarare de Guvern 
aprobata

Decembrie In limita 
bugetului 

de Stat

DPSV HG 235/2021.

Institutul de 
Genetica, 

Fiziologie si 
Protectie a 

Plantelor din 
cad ml

Academiei de 
Stiinte a 

Moldovei
Elaborarea si aprobarea 
proiectului de HG pentru 
aprobarea Programului de

1.4. Hotarare de Guvern 
aprobata

Mai In limita 
bugetului 
de Stat

DPSZ Proiectul Strategiei nationale 
de dezvoltare a agricold si 
rurala 2022-2027



dezvollare a sectorului de 
producere a laptelui

Riscuri externe:
- Divergente de opinii a 

factorilor implicati in 
procesul de elaborare si 
promovare a proiectelor;

- Tergiversarea avizarii 
proiectelor de catre 
autoritatile publice si 
partenerii social! si / sau 
avizarea negativa a 
proiectelor;

- Prezentarea informapilor 
incomplete §i nerespectarea 
termenelor limita de 
prezentare a acestora de 
catre participanpi la procesul 
de elaborare a actelor 
normative;

- I uteres scazut ale parti lor 
interesate privind 
consultarile publice pe 
marginea proiectelor;

- Lipsa specialistilor calificati 
in domeniu;

- Lipsa suportului consultativ 
de expertiza;

- Imprevizibilitatea deciziilor 
politice;

- Remanieri guvernamentale;
- Situalii de urgente, carantine 

provocate de pandemii de tip 
COV1D - 19 etc.

Elaborarea si aprobarea 
proiectului de HG pentru 
aprobarea Programului 
national de dezvoltare a 
sectorului de ovine si caprine

Hotarare de Guvern 
aprobata

lunie In limita 
bugetului 
de Stat

ProiectuI Strategiei nationale 
de dezvoltare a agricola si 
rural a 2022-2027

1.5. DPSZ

Program u I 
IFAD

Elaborarea si aprobarea 
proiectului de HG pentru 
aprobarea Programului 
national de dezvoltare a 
sectorului de acvacultura in 
Republica Moldova

Hotarare de Guvern 
aprobata

Aprilie In limita 
bugetului 

de Stat

ProiectuI Strategiei nationale 
de dezvoltare a agricola si 
rurald 2022-2027

1.6. DPSZ

Elaborarea si aprobarea 
proiectului de HG pentru 
aprobarea Programului de 
dezvoltare a sectorului de 
producere a carnii si oualor

Hotarare de Guvern 
aprobata

lulie In limita 
bugetului 

de Stat

ProiectuI Strategiei nationale 
de dezvoltare a agricold si 
rurald 2022-2027

1.7. DPSZ

Elaborarea si aprobarea 
proiectului de HG pentru 
aprobarea Programul national 
pentru conservarea si utilizarea 
durabila a resurselor genetice 
ale animalelor agricole din 
Republica Moldova pentru anii 
2022-2026

Hotarare de Guvern 
aprobata

1.8. Decembrie In limita 
bugetului 

de Stat

DPSZ ProiectuI Strategiei nationale 
de dezvoltare a agricold si 
rurald 2022-2027

Elaborarea proiectului 
Programului de dezvoltare 
rural a pan a in anul 2025

1.9. Hotarare de Guvern 
aprobata

lunie In limita 
bugetului 

de Stat

SPPDR PAG 2021-2022;
ProiectuI Strategiei 
nationald de dezvoltare 
agricold si rurald pentru anii 
2022-2027Parteneri de 

dezvoltare
Elaborarea proiectului 
Programului de dezvoltare a 
serviciilor de consultanta §i

Hotarare de Guvern 
aprobata

PAG 2021-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/2021; 
ProiectuI Strategiei 
nationald de dezvoltare

1.10. lunie In limita 
bugetului 

de Stat

SC1CA



extensiune in agricultura din 
Republica Moldova 2023-2027

Parteneri de 
dezvoltare

agricola si rurala pentru anii 
2022-2027

PAG 2021-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/2021, cap. 
IV/Agricultura, a/in. 8

Elaborarea si aprobarea 
proiectnlui Programului 
national de dezvoltarea a 
agriculturii ecologice in 
Republica Moldova pentru anii 
2022-2027

Hotarare de Guvern 
aprobata

Martie In limita 
bugetului 
de Stat

SPEPDO1.11.

Parteneri de 
dezvoltare

Elaborarea si promovarea unui 
document de politic! in 
domeniul hidroamelioratiei

Hotarare de Guvern 
aprobata

Aprilie In limita 
bugetului 
de Stat

SPDFFIF PAG 2021-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/2021

1.12.

Fondul de 
Dezvoltare 

Durabila din 
Moldova

Propuneri mediului de 
afaceri si Asociatiilor de 
profit din doenmiu

Elaborarea si aprobarea 
Conceptului Registrului 
Exploatatiilor Agricole in 
vederea dezvoltarii unor 
mecanisme echitabile, inclusiv 
accesul producatorilor mici la 
FNDAMR

Hotarare de Guvern 
aprobata

Septembrie In limita 
bugetului 
de Stat

DPSV1.13.

Parteneri de 
dezvoltare

Octombrie In limita 
bugetului 

de Stat

Propuneri mediului de 
afaceri si Asociatiilor de 
profil din doemniu

Elaborarea si aprobarea 
Conceptului Retelei de 
Informatii Contabile Agricole 
in scopul evaluarii eficientei 
surselor financiare per masura, 
sector si rentabilitate la nivel 
de exploatatie agricola de la 
FNDAMR

Hotarare de Guvern 
aprobata

DAMEP1.14.

Toate
subdiviziunile

MA1AParteneri de 
dezvoltare

Obiectiv 2: Armonizarea cadrului legal normativ la Aquis-ului comunitar

PAG 2021-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/2021

Elaborarea proiectnlui 
Hotararii de Guvern cu privire 
la evidenta controalelor 
selectiilor conservative, 
comercializarea soiurilor si a

Riscuri interne:
- Unitati si personal 

insuficient pentru asigurarea 
realizarii actiunii propuse in 
termenii stabiliti:

1 lotarare de Guvern 
aprobata

Martie In limita 
bugetului 

de Stat

DPSV2.1.



varietatilor primitive si 
agricole adaptate la conditiile 
locale si a soiurilor de legume 
care sunt amenintate de 
erodare genetica (armonizarea 
Directivei 2008/62/CE a 
Comisiei din 20 iunie 2008, a 
Directivei 2008/145/CE a 
Comisiei din 26 noiembrie 
2009 si a Deciziei 
2005/834/CE a Consiliului din 
8 noiembrie 2005)

- Fluctuatia personalului 
calificat imp Meat in procesul 
de elaborare.

- Managementul timpului 
defectuos;

- Reorganizari in structurile de 
elaborare;

- Aparitia sarcinilor ad-hoc si 
activitatilor urgente de 
importanta majora care pot fi 
puse in sarcina specialistilor 
implicati.

In limita 
bugetului 

de slat

Elaborarea Proiectului2.2. Hotarare de Guvern 
aprobata

Iunie SPEPDO Acordul de Asociere 
RM-UERiscuri extenie:

- Tergiversarea adoptarii 
proiectelor normative;

- Tergiversarea procesului de 
avizare a proiectului de lege 
de catre autoritatile publice 
si partenerii social! si / sau 
avizarea negativa a 
proiectelor;

- Posibilc deficiente de 
comunicare §i colaborare 
institutionala si 
interinstitutionala;

- Eventuale neconcordante si 
existenta unoracte UE 
neaplicabile pentru RM.

Hotararii de Guvern pentru 
aprobarea Regulamentului 
privind procedurile de 
omologare a caietelor de 
sarcini si verificarea 
conformitatii cu caietul de 
sarcini a produselor 
agroalimentare cu denumiri de 
origine protejate, indicatii 
geografice protejata §i 
specialitati traditionale 
garantate protejat

AGEP1

In limita 
bugetului 

de stat

Elaborarea proiectului 
Hotararii de Guvern cu privire 
la aprobarea proiectului de lege 
privind productia 
agroalimentara ecologica si 
etichetarea produselor 
ecologice

2.3. Hotarare de Guvern 
aprobata

Martie SPEPDO Acordul de Asociere 
RM-UE

2.4. Proiectul Hotararii de Guvern 
cu privire la modificarea unor 
hotarari ale Guvernului (HG 
65/2001. HG 1209/2007. HG

Hotarare de Guvern 
aprobata

Martie In limita 
bugetului 
de Stat

DM VS AO A PAG 202J-2022. aprobat 
prin HG nr. 235/2021 
Acthmea 14.5.2



1208/2008, HG 221/2009, HG 
931/2011,HG 773/2013, HG 
157/2019, HG 624/2020, HG 
910/2020)

Transpwie:
- Regulamentul (CE) nr. 

543/2008 al Comisiei din 16 
iunie 2008 de stabilire a 
norm el or de aplicare a 
Regidarnentului (CE) nr. 
1234/2007 al Consiliului in 
ceea ce priveste standardele 
de coinercializare a carnii de 
pasdre;

- Regulamentul (CE) nr. 
589/2008 al Comisiei din 23 
iunie 2008 de stabilire a 
normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 
1234/2007 al Consiliului 
privind standardele de 
coinercializare aplicabde 
oudlor;

- Regulamentul (UE)
2019/229 al Comisiei din 7 
februarie 2019 de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 
2073/2005

Proiectul Hotararii de Guvern 
cu privire la aprobarea 
proiectului de lege privind 
activitatea sanitara veterinara 
(abrogarea Legii nr.22 1/2007 
si a Legii nr.231/2006)

Transpune:

2.5. Hotarare de Guvern 
aprobata

Decern brie In limita 
bugetului 

de Stat

DMVSAOA Implementarea Acordului de 
Asociere RM- UE;

PNAAA 2017-2019. Art. 181



- Regulamentul (UE) 
2016/429 al Parlamentului 
European si al Consiliului 
din 9 martie 2016 privind 
bolile transmisibile ale 
animalelor si de modificare 
si de abrogare a anwnitor 
acte din domeniul sdndtdtii 
animalelor (Legea privind 
sdnatatea animal a)

2.6. Proiectul Hotararii de Guvern 
cu privire la aprobarea 
proiectului de lege privind 
modificarea Legii nr.50/2013 
cu privire la controalele 
oficiale pentru verificarea 
conformitatii cu legislatia 
privind hrana pentru animale 
§i produsele alimentare §i cu 
normele de sanatate §i de 
bunastare a animalelor 
Transpune:

- Regulamentul (UE)
2017/625 al Parlamentului 
European si al Consiliului 
din 15 martie 2017 privind 
controalele oficiale si alte 
activitdti oficiale efectuate 
pentru a asigura aplicarea 
legislatiei privind alimentele 
sifurajele, a normelor 
privind sdnatatea si 
b i in ask ire a an in lal el dr, 
sdnatatea plantelor si 
produsele de protectie a

Hotarare de Guvern 
aprobata

Decent brie In limita 
bugetului 

de Stat

DMVSAOA Implementarea Acordului de 
Asociere RM-UE;

PNAAA 2017-2019, Art. 181



plantelor (Regulamentul 
privind controalele ofwiale)

Proiectul Hotararii de Guvern 
cu privire la modificarea 
Hotararii Guvernului 
nr.839/2009 pentru aprobarea 
unor Norme sanitare veterinare 
privind miscarea necomerciala 
a animalelor de companie

Hotarare de Guvern 
aprobata

lunie In limita 
bugetului 

de Stat

DM VS AO A Acfiunea nr. 2.1 din Planul 
masurilor de supraveghere, 
control si eradicare a rabiei 
la vulpi in Republica 
Moldova pentru anii 2019- 
2023 aprobat prin HG 
185/2019

2.7

Transpune:
- Regulamentul (UE) 

nr.576/2013 al 
Parlamentului European si 
al Consiliului din 12 iunie 
2013 privind circu/atia 
necomerciala a animalelor 
de companie si de abrogare 
a Regulamentu/ui (CE) nr. 
998/2003.

Proiectul Hotararii de Guvern 
cu privire la aprobarea legii 
zootehniei

Hotarare de Guvern 
aprobata

Martie In limita 
bugetului 

de Stat

DPSZ Legea nr. 112/2014 pentru 
ratificarea Acordului de 
Asociere intre Republica 
Moldova pe de o parte, si 
Uniunea Europeana si 
Comunitatea Europeana a 
Energiei A tom ice si statele 
membre ale acestora, pe de 
alt a parte;
HG nr. 1472/2016 cu privire 
la aprobarea Planului 
national de actiuni pentru 
implementarea Acordului de 
Asociere Republica 
Moldova-Uniunea 
Europeana in perioada 
2017-2019;
Regulamentul (UE) 
2016/1012 al Parlamentului 
European. Transpune______

2.8

Transpune:
- Regulamentul (UE) 

2016/1012 al Parlamentului 
European, Transpune 
Directivele 89/608/CEE si 
90/425/CEE.



Directivele 89/608/CEE si 
90/425/CEE.

Obiectiv 3: Consolidarea cadrului normativ in donicniul funciar si imbunatatirilor funciare

Elaborarea si aprobarea 
proiectului noului Cod funciar, 
in vederea crearii unui cadru 
legislativ non de reglementare 
a relatiilor funciare adaptat 
realitatilor actuale §i celor 
viitoare.

3.1. Riscuri interne:
- Unitati si personal 

insuficient pentru asigurarea 
realizarii actiunii propuse in 
termenii stabiliti.

- Identificarea gresita a 
partilor interesate ce 
urmeaza sa parlicipe la 
dezbateri pe marginea 
proiectului;

- Aparitia sarcinilor ad-hoc si 
activitatilor urgente, care pot 
fi puse in sarcina 
speciaiistilor implicati.

- Lipsa mijloacelor financiare;
- Managementul timpului 

defectuos.

Lege adoptata lulie In limita 
bugetului 

de stat

SIFFF PAG 2021-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/2021, cap. V 
Agricultura, a/in. 9

Elaborarea si aprobarea 
modificarilor la Legea nr. 
1308/1997 privind pretul 
normativ §i modul de vanzare- 
cumparare a pamantului. in 
vederea facilitarii procesului 
de creare a fasiilor forestiere 
de protectie a campurilor

3.2. Lege adoptata Februarie In limita 
bugetului 

de stat

SIFFF PAG 2021-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/2021, cap. 
IV/Agricultura, alin. 9

Dezvoltarea cadrului normativ 
pentru eliminarea 
impedimentelor de ordin 
juridic si administrativ in 
vederea dezvoitarii sectorului 
hidroamelioratiei (irigare / 
desecare)

3.3. Hotarare de Guvern 
a probata

lunie In limita 
bugetului 

de stat

SIFFF PAG 2021-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/2021, 
cap. VI/Agricultura, alin. 3

Riscuri externe:
- Tergiversarea procesului de 

avizare a proiectului de lege 
de catre autoritatile publice 
si partenerii sociali si / sau 
avizarea negativa a 
proiectelor:

- Lipsa speciaiistilor in 
domeniu;

- Imprevizibilitatea deciziilor 
politice;

Elaborarea Programului de 
instruire a formatorilor in 
scopul sporirii capacitatilor 
profesionale de consultanta in 
domeniul imbunatatiri 
funciare

3.4. Program de instruire 
a formatorilor 
elaborat si aprobat 
prin ordin

In limita 
bugetului 

de stat

Programul de imbunatatiri 
funciare in scopul asigurarii 
managementului durabil al 
resurselor de sol pentru anii 
2021-2025, pentru anul 
2022, aprobat prin HG nr. 
864/2020, Anexa nr. 2. 
Actiunea 1.2._____________

August SIFFF

SSEER



- Posibile deficiente de 
comunicare §i colaborare 
institutionala si 
interinstitutionala;

Lege adoptata Septembrie In limita 
bugetului 

de stat

S1FFF Initiativa MAIA; 
Recomandarea Curtii de 
conturi

ProiectuI de lege privind 
modificare Legii nr. 171/2010 
cu privire la asociatiile 
utilizatorilor de apa pentru 
irigatie

3.5.

Programul de imbunatatiri 
funciare in scopul asigurarii 
managementu/ui durabil al 
resurselor de sol pentru and 
2021-2025, pentru anul 
2022, a probat prin HG nr. 
864/2020, Anexa nr. 2

Calendar elaborat si 
aprobat prin Ordin;

Rapoarte intocmite si 
prezentate spre 
examinare si 
aprobare Comisiei si 
publicate pe pagina 
web
www .mad rm. go v. md

Rapoarte transmise 
Guvemului.

lanuarie In limita 
bugetului 

de stat

SIFFFElaborarea Calendarului 
activitatilor ce urmeaza a fi 
intreprinse in anul 2022, intru 
executarea actiunilor 
(masurilor), stabilite in Planul 
de actiuni pentru anii 2021- 
2023 intru implementarea 
Programul de imbunatatiri 
funciare in scopul asigurarii 
managementului durabil al 
resurselor de sol pentru anii 
2021-2025

3.6.

Semestrial

Semestrial

Anna]

Programul de imbunatatiri 
funciare in scopul asigurarii 
managementului durabil al 
resurselor de sol pentru anii 
2021-2025, pentru anul 
2022, aprobat prin HG nr. 
864/2020, Anexa nr. 2, 
Actiunea 1.2.

Program de instruire 
elaborat si aprobat 
prin Ordin;

Numarul de instruiri 
planificate si 
organ izate;

lunie In limita 
bugetului 

de stat

SIFFFElaborarea programului de 
instruire a detinatorilor de 
terenuri agricole privind 
masurile de imbunatatiri 
funciare, protectia si sporirea 
fertilitatii solurilor pentru anul 
2022

3.7.

Cel putin 200 
persoane instruite.

Programul de imbunatatiri 
funciare in scopul asigurarii 
managementului durabil al 
resurselor de sol pentru anii 
2021-2025, aprobat prin HG 
nr. 864/2020, Anexa nr. 2. 
Actiunea 1.3.

Identificarea 
programelor de 
asistenta tehnica 
pentru formarea 
formatorilor;

Septembrie Parteneri de 
dezvoltarc -

SIFFFFormarea formatorilor in 
domeniul imbunatatiri 
funciare in scopul instruirii 
detinatorilor de terenuri 
agricole

3.8.

130 mii lei

Cel putin 35 de 
formatori instruiti.



Obiectiv 4: Consolidarea cadrului normativ aferent sectorului vegetal

4.1. Negocierea cotelor de export a 
productiei agricole pe piata 
Uniunii Europene

Riscuri interne:
- Unitati si personal 

insuficient pentru asigurarea 
realizarii actiunii propuse in 
termenii stabiliti;

- Insuficienta datelor necesare 
pentru descrierea situatiei in 
documentele de politici.

- Impedimente la elaborarea 
AIR, in partea ce pne de 
fundamentarea economica a 
acestuia.

Cote de export 
pentru prune 
majorate de la 15 mii 
tone la 20 mii tone

Decembrie In limita 
bugetului 

de Stat

DAMEP
DPSV

PAG 2021-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/2021

4.2. Elaborarea si aprobarea 
Hotararii de Guvern pentru 
aprobarea proiectului de lege 
cu privire la horticultura

Hotarare de Guvern 
aprobata

Decembrie In limita 
bugetului 

de Stat

DPSV Initial iva MAI A

4.3. Aprobarea modelelor de 
Asolamente pentru agricultura 
conservativa si conventionala

Asolamente aprobate 
prin Ordinul 
ministrului

Martie In limita 
bugetului 
de Stat

DPSV Initiativa MAIA

In limita 
bugetului 

de stat

4.4. Promovarea proiectului de 
hotarare de Guvern cu privire 
la modificarea Hotararii 
Guvernului nr. 1045/2005 
pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la 
importul, stocarea, 
comercializarea §i utilizarea 
prod use lor de uz fitosanitar §i 
a fertilizantilor

Hotarare de Guvern 
aprobata

Decembrie SPPSAOV HG nr. 123/2018 cu privire 
la aprobarea Programului 
national de protectie 
integral a a plant elor pentru 
anii 2018-2027 $i a Planului 
de actiuni privind 
implementarea acestuia

Riscuri externe:
- Reticenta parti lor implicate 

hi procesul de negociere;
- Divergente de opinii ale 

actorilor implicati cu privire 
la continutul proiectelor;

- Tergiversarea procesului de 
avizare a proiectului de lege 
de catre autoritatile publice 
si partenerii sociali si / sau 
avizarca negativa a 
proiectelor;

- Posibile deficiente de 
comunicare §i colaborare 
institutionala si 
interinstitutionala.

4.5. Elaborarea proiectului de 
hotarare de Guvern privind 
aprobarea Metodologiei de 
calculare a tarifelor §i 
Nomenclatorul serviciilor §i 
tarifele la serviciile prestate de 
catre Serviciul de Stat 
„Centrul de Stat pentru 
Atestarea §i Omologarea 
Produselor de Uz Fitosanitar §i 
a Fertilizantilor”

Hotarare de Guvern 
aprobata

Decembrie In limita 
bugetului 

de stat

SPPSAOV HG nr. 960/2020 cu privire 
la Serviciul de Stat „ Cent nil 
de Stat pentru Atestarea .si 
Omologarea Produselor de 
Uz Fitosanitar §i a 
Fertilizantilor " pet.8 .si 
operarea modiftcdrilor in 
unele hotdrdri ale 
Guvernului



4.6. Elaborarea proiectului 
Hotararii de Guvem pentru 
aprobarea Planului national de 
actiuni privind diminuarea 
riscurilor asociate utilizarii 
produselor de uz fitosanitar

Holarare de Guvern 
aprobata

Noiembrie In limita 
bugetului 

de Stat

SPPSAOV Pet. 2 din HG nr. 42/2020 
pentru aprobarea Cerintelor 
privind utilizarea dumb Ua a 
produselor de uz fitosanitar

Obiectivul 5: Consolidarea cadrului norniativ aferent sectorului zootehnic

Proiectul de Hotarare a5.1. Riscuri interne:
- Reorgan izari in structurile de 

elaborare;
- Aparitia sarcinilor ad-hoc si 

activitatilor urgente, care pot 
fi puse in sarcina 
speciali§tilor implicali.

Hotarare de Guvern 
aprobata

Noiembrie In limita 
bugetului 
de Stat

DPSZ PAG 2021-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/2021Guvernului cu privire la 

aprobarea Cerintelor de 
calitate pentru peste si 
produsele din peste
Proiectul de lege pentru 
modificarea si completarea 
Legii nr. 70/2006 apiculturii

5.2. Lege adoptata Noiembrie In limita 
bugetului 

de Stat

DPSZ HG 768/2020 cu privire la 
aprobarea Progranmlui 
national de dezvoltare a 
apiculturii in Republica 
Moldova pentru anii 2021- 
2025 si a Planului de Actiuni 
pentru anii 2021-2022 
privind iniplementarea 
acestuia.

Riscuri ext erne:
- Tergiversarea prezentarii 

avizelor in termenii stabiliti 
de catre autoritatile publice 
si partenerii social! si / sau 
avizarea negativa a 
proiectelor;

- Eventuale neconcordante si 
existenta unor acte UE 
neaplicabile pentru RM;

- Reorgan izari i/comasarii ale 
institutiilor;

- Imprevizibilitate deciziilor 
politice.

Proiect de hotarare de guvern 
pentru modificarea si 
completarea Hotararii 
Guvernului nr. 836/2020 cu 
privire la aprobarea 
Regulamentului privind 
acordarea de plati directe per 
cap de animal

5.3. Hotarare de Guvern 
aprobata

Februarie In limita 
bugetului 

de Stat

DPSZ Legea nr. 276/2016 cu 
privire la principiile de 
subventionare in dezvoltarea 
agriculturii si mediului rural

Proiect de ordin cu privire la 
aprobarea Metodologiei de 
evaluare a pestelui in crestere

5.4. Ordin aprobat lunie In limita 
bugetului 

de Stat

DPSZ Legii nr. 183/2020 privind 
asigurarea subventionatd in 
agriculturd. Art. 22



Obiectiv 6: Dezvoltarea cadrului de politic! si normativ aferent domeniului dezvoltarii rurale

PAG 202J-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/2021;
Legea nr. 276/2016 cn 
privire la principiile de 
subventionare in dezvoltarea 
agriculturii si mediului rural, 
Art. 17, Prioritatea 111, liter a

In limita 
bugetului 

de Stat

SPPDRFebruarie6.1. Elaborarea Regulamentului 
privind acordarea subventiilor 
pentru dezvoltarea locala prin 
implementarea Programului 
LEADER

Analiza de impact 
acceptata;

Riscuri interne:
- Fluctuatia personalului 

calificat implicat in 
elaborare;

- Tergiversarea procesului de 
coordonare;

- Lipsa consensului din partea 
tuturor actorilor implicati cu 
privire la continutul 
proiectelor de acte 
normative;

- Aprobarea cu intarziere a 
Strategiei Nationale de 
Dezvoltare Agricola si 
Rurala pentru anii 2022- 
2027.

Hotarare de Guvern 
aprobata

fL
Legea nr. 50/2021 cu privire 
la grupurile de act inne 
locala. Art. 35 a/in. (3)

Apriiie In limita 
bugetului 
de Stat

SPPDROrdin aprobat6.2. Elaborarea Ghidului pentru 
implementarea strategiilor de 
dezvoltare locala

Legea nr. 50/2021 cu privire 
la grupurile de actiune 
locala

SPPDRMartie In limita 
bugetului 

de Stat

Regulament aprobat 
prin Ordinul 
ministrului

6.3. Elaborarea Regulamentului 
privind selectarea grupurilor 
de actiune locala si evaluarea 
strategiilor de dezvoltare 
locala

Legea nr. 50/2021 cu privire 
la grupurile de actiune 
locala

In limita 
bugetului 

de Stat

SPPDRlunicRegulament aprobat 
prin Ordinul 
ministrului

6.4. Elaborarea Regulamentului 
privind monitorizarea si 
supravegherea grupurilor de 
actiune locala

Riscuri externe:
- Tergiversarea prezentarii 

avizelor in termenii stabiliti 
de catre autoritatile publice 
si partenerii social! / sau 
avizarea negativa a 
proiectului;

- Initiative legislative ad-hoc, 
parvenite din partea 
conducerii de varf a tarii;

- Lipsa suportului consultativ 
de expertiza.

- Lipsa mijloacelor financiare;
- Imprevizibilitatea deciziilor 

politice.

PAG 2021-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/2021;

In limita 
bugetului 
de Stat

SPPDRlunieAnaliza de impact 
acceptata;

Elaborarea proiectului HG 
pentru modificarea HG nr. 
20/2019 cu privire la 
reorganizarea Institutiei 
Publice,,Agenda de 
Interventie si Plati pentru 
Agricultura”

6.5.

Subdiviziunile 
de ramura

Legea 276/2016 cu privire la 
principiile de subventionare 
in dezvoltarea agriculturii si 
mediului rural.

Hotarare de Guvern 
aprobata. MAIA

PAG 2021-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/2021;

Proiectul Strategiei nationale 
de dezvoltare agricola si 
rurala pentru anii 2022-2027

In limita 
bugetului 

de Stat

SPPDRNoiembrieAnaliza de impact 
acceptata:

6.6. Elaborarea noului project de 
Regulament privind conditiile, 
ordinea si procedura de 
acordare a mijloacelor 
Fondului National de 
Dezvoltare a Agriculturii si 
Mediului Rural

Subdiviziunile 
de ram ura 

MAIA

Hotarare de Guvern 
aprobata.



Elaborarea noului project de 
Regulament privind conditiile 
si procedura de acordare a 
subventiilor in avans pentru 
proiectele start-up din Fondul 
National de Dezvoltare a 
Agriculturii si Mediului Rural

6.7. Analiza de impact 
acceptata;

Decembrie In limita 
bugetului 

de stat

SPPDR PAG 2021-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/2021;

Subdiviziunile 
de ramura

Proiectul Strategist nationals 
de dezvoltare agricola si 
rurala pentru anii 2022-2027

Hotarare de Guvern 
aprobata. MAIA

Elaborarea noului project de 
Regulament privind acordarea 
subventiilor pentru 
imbunatatirea nivelului de trai 
si de munca in mediul rural 
din Fondul national de 
dezvoltare a agriculturii si 
mediului rural

Analiza de impact 
acceptata;

6.8. Decembrie In limita 
bugetului 

de stat

PAG 2021-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/2021;

SPPDR

Subdiviziunile 
de ramura

Proiectul Strategic! nationals 
de dezvoltare agricold si 
rurald pentru anii 2022-2027

Hotarare de Guvern 
aprobata. MAIA

Elaborarea si aprobarea 
modificarilor la Hotararea 
Guvernului nr. 455/2017 cu 
privire la modul de repartizare 
a mijloacelor Fondului 
National de Dezvoltare a 
Agriculturii §i Mediului Rural, 
in scopul sporirii investitiilor 
in agricultura si mediul rural

Hotarare de Guvern 
aprobata

Februarie6.9. In limita 
bugetului 

de stat

SPPDR PAG 2021-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/202L cap. 
VI/ Agricultura, alin. 1Subdiviziunile 

de ramura
MAIA

AI PA

Obiectivul 7: Asigurarea implementarii politicii de dezvoltare rurala pentru proniovarea bunastarii econoniice a comunitatilor rurale

In limita 
bugetului 
de Stat

Asigurarea procesului de 
recunoastere si monitorizare a 
implementarii planurilor de 
recunoastere de catre grupurile 
de producatori agricoli

Riscuri interne:
- Unitati si personal 

insuficient pentru asigurarea 
realizarii actiunii propuse in 
termenii stabiliti;

- Fluctuatia personalului 
calificat implicat implicat in 
procesul de elaborare.

Nr. avizelor de 
recunoastere;

Nr. planurilor de 
recunoastere 
implementate 100%;

Trimestrul Lege a nr. 312/2013 privind 
grupurile de producatori 
agricoli si asocial ii/e 
acestora;

HG nr. 695/2020 pentru 
aprobarea Regulament ului 
privind procedura de 
recunoastere a grupurdor de 
producatori agricoli

SPPDR7.1.

II

A1PA

Nr. planurilor de 
recunoastere 
implementate partial.



In limita 
bugetului 

de stat

SPPDRParticiparea la organizarea 
campaniilor de informare 
privind subventionarea in 
agricultura si mediului rural

7.2. Nr. de seminare 
desfasurate;

Pe- Lipsa/insuficienta 
mijloacelor financiare.

Riscuri externe:
- Posibile deficiente de 

comunicare colaborare 
institutionala si 
interinstitutionala;

- Credibilitate joasa a 
beneficiarilor fata de 
institutiile statului;

- Interesul scazut din partea 
potentialilor beneficiari de 
sprijin financiar.

parcursul
Subdiviziunile 

de ramuraanuluiNr. participantilor 
informati. MAIA

HG nr. 476/2019 pent™ 
aprobarea Regulamentu/ni 
privind acordarea 
subvent HI or pentru 
hnbundtdtirea nive/u/ui de 
trai si de mimed in medial 
rural din Fondul national de 
dezvoltare a agriculturii si 
mediului rural

Decembrie In limita 
bugetului 

dc stat

SPPDR7.3. Imbunatatirea si dezvoltarea 
infrastructurii economice 
rural e

Nr. proiectelor 
implementate;

AIPA
Nr. populatiei 
beneficiare in 
rezultatul 
implementarii 
proiectelor.

HG nr. 476/2019In limita 
bugetului 

de stat

Decembrie SPPDR7.4. Diversificarea economiei 
rurale prin activitati 
nonagricole

Nr. proiectelor 
implementate;

Nr. locurilor de 
munca non create;

AIPA

Nr. intreprinderilor 
noi create.

Obiectiv 8: Consolidarea cadrului normativ aferent scctorului vitivinicol si al bauturilor alcoolice

PAG 2021-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/2021, 
actiunea 14.13

Decembrie In limita 
bugetului 

de stat

SPSVBA8.1. Promovarea proiectului de 
lege pentru modificarea Legii 
nr. 1100/2000 cu privire la 
fabricarea si circulatia 
alcoolului etilic si al 
productiei alcoolice

Lege adoptataRiscuri interne:
- Fluctuatia personalului 

calificat implicat in procesul 
de elaborare;

- Modificarea prioritatilor §i 
politicilor strategice ale 
Ministerului;

- Aparitia sarcinilor ad-hoc si 
activitati lor urgente care pot 
fi puse in sarcina 
specialistilor implicati.



In limita 
bugetului 

de stat

8.2. Promovarea proiectului de 
hotarare privind modificarea 
Hotararii Guvernului nr. 
356/2015 cii privire la 
aprobarea Reglementarii 
tehnice „Organizarea pietei 
vitivinicole”

Riscuri externe:
- Instabilitate politica;
- Tergiversarea prezentarii 

avizelor in termenii stabiliti 
de catre autoritatile publice 
si partenerii sociali si / sau 
avizarea negativa a 
proiectelor;

- Tergiversarea procedurii de 
examinare a proiectului de 
catre Comisiile 
parlamentare;

- Tergiversarea adoptarii/
- promulgarii proiectului de 

lege;
- Impedimente cauzate de 

pandemic.

Martie SPSVBA Plan de actiuni MADRM 
2021

Hotarare de Guvern 
aprobata

8.3. Promovarea proiectului de 
hotarare pentru modificarea 
Hotararii Guvernului 
nr.725/2013 cu privire la 
Oficiul National al Viei si 
Vinului si Hotararii 
Guvernului nr. 726/2013 cu 
privire la aprobarea 
Regulamentului Fondului Viei 
si Vinului

Hotarare de Guvern 
aprobata

Septembrie In limita 
bugetului 

de stat

SPSVBA Legea viei si vinului nr. 
57/2006

ONVV

Obiectivul 9: Asigurarea elaborarii si impleinentarii politicilor in donieniile de cercetare si inovare, educatie, si consultanta in agricultura

9.1. Elaborarea si aprobarea 
Regulamentului de finantare 
complementara pentru 
invatamantul superior.

Riscuri interne:
- Managementul defectuos al 

timpului;
- Unitati si personal 

insuficient pentru asigurarea 
realizarii actiunii propuse in 
termenii stabiliti;

- Insuficienta resurselor 
fmanciare.

In limita 
bugetului 

de stat

HG 343/2020 privind 
Metodologia de finantare 
hugetard a institutiilor 
publice de invatdmdnt 
superior.

Ordin aprobat lanuarie SCICA

Revizuirea Regulamentelor de 
finantare complementara si de 
finantare prin concurs pe baza 
de proiecte.

9.2. In limita 
bugetului 

de stat

HG 1077/2019 privind 
finantarea in baza de cost 
per elev a institutiilor publice 
de invdtdmdnt profesional 
tehnic.

Ordin aprobat Trimestrul SCICA
II

Asigurarea procesului de 
prestare a serviciilor 
educationale de catre 
institutiile de invatamant din 
subordine (superior, 
profesional tehnic)

Riscuri externe:
- Aprobarea cu intarziere a 

caietului de sarcini de catre 
Grupul de achizitii.

9.3. In limita 
bugetului 

de stat

SCICA HG 1077/2019, finantarea in 
baza de cost per elev a 
institutiilor publice de 
invdtdmdnt profesional 
tehnic:

Contracte semnate lanuarie

SPA



HG 983/2012 cuprivire la 
mad 111 de function are a 
instilutiilor de invatamdnl 
superior de slat in conditii de 
autonomic fmanciard.

HG 382/2019 privind 
Metodologia de finantare a 
proiectelor din domeniile 
cercetdrii si inovdrii

In limita 
bugetului 

de stat

Asigurarea organizatiilor din 
domeniile cercetarii si inovarii 
cu finantare institutionala

Grup de lucru creat; lanuarie SCICA9.4.

Nr de cereri 
examinate

HG 486/2012 privind 
Strategic) de dezvoltare a 
servicii/or de extensiune 
rurald pentru and 2012-2022

lanuarie In limita 
bugetului 

de stat

SCICAElaborarea Caietului de sarcini 
pentru organizarea licitatiei 
pub!ice in vederea selectarii 
companiilor de consultanta 
pentru prestarea serviciilor de 
extensiune rurala

Caiet de sarcini 
elaborat

9.5.

Directiile de 
ramura MAIA

Obiectivul 10: Sprijinirea adaptarii si atcnuarii efectelor schimbarilor climatice asupra productiei agricole

PAG, cap. VI/Agricultura, 
alin. 9;

In limita 
bugetului 

de stat

lunie DAMEPNegocierea componentei 
„Managementul durabil al 
terenurilor” (fasii forestiere) 
din proiectul „Agricultura 
Competitiva in Moldova”, 
finantat de Banca Mondiala

Lege adoptata10.1. Riscuri externe:
- Proces anevoios de avizare si 

examinare a divergentelor in 
vederea ajungerii la un 
consens intre toti actorii 
implicati.

Hotdrdrea Guvernului nr. 
864/2020;Partenerii

de
Hotdrdrea Guvernului nr. 
985/2020

dezvoltare

PAG 2021-2022. aprobat 
prin HG nr. 235/2021

lunie In limita 
bugetului 

de Stat

DPSVElaborarea si aprobarea 
mecanismului de evaluare a 
pagubelor la culturile agricole

Ordin MAIA10.2.

IGSU

Obiectiv 11: Cresterea eficientei in managementul datelor prin instituirea unui sistem integral informational agricol

Marlie In limita 
bugetului 

de Slat

DAMEPOrdin MAIADemararea procesului de 
instituire a sistemului 
informational agricol

11.1. Rise intern:
- Unitati si personal 

insuficient pentru asigurarea



11.2. Transmiterea dreptului de 
posesor al Sistemului 
informational „Registrul de 
stat al animalelor” de la 
Ministerul Agriculturii si 
Industriei Alimentare la 
Agenda Nationals pentru 
Siguranta Alimentelor, in 
vederea integrarii sistemelor 
IT in domeniul trasabilitatii 
animalelor

realizarii actiunii propuse in 
termenii stabiliti.
Aparitia sarcinilor ad-hoc si 
activitatilor urgente care pot 
fi puse in sarcina 
specialistilor implicati; 
Necesitatea modificarii 
prealabile a unor acte 
normative (legi) pana la 
promovarea proiectelor de 
hotararii de Guvern; 
Necesitatea efectuarii unor 
studii neplanificate.

Hotarare de Guvern 
aprobata

Marlie In limita 
bugetului 

de Stat

DAMEP

SJ

STISC

Revizuirea Hotararii de 
Guvern privind Regulamentul 
privind tinerea Registrului 
gospodariilor taranesti in 
scopul simplificarii procedurii 
de inregistrare si lichidare a

11.3. Project de Hotarare 
de Guvern elaborat

lunie In limita 
bugetului 

de stat

SJ HG nr. 977 din 2021

GT

Obiectiv 12: Consolidarea capacitatilor institutionale din domeniul agroindustrial

12.1. Elaborarea si aprobarea 
Proiectului de Hotarare a 
Guvernului cu privire la 
reorganizarea unor institutii si 
operarea modificarilor in 
unele hotarari ale Guvernului

Riscuri interne:
- Fluctuatia personalului 

calificat implicat in procesul 
de elaborare si/sau lipsa 
resurselor umane cal ideate 
in domeniu.

- Identificarea gresita a 
parti lor interesate ce 
urmeaza sa participe la 
dezbateri pc marginea
re forme i institutionale in 
domeniu.

Hotarare de Guvern 
aprobata

Martie In limita 
bugetului 

de stat

DPSZ
SCICA

PAG 2021-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/2021

Elaborarea si aprobarea 
modificarilor la Legea nr. 
668/1995 pentru aprobarea 
Listei unitatilor ale caror 
terenuri destinate agriculturii 
raman in proprietatea statului, 
in vederea edificarii unui 
laborator de virusologie 
modem

Lege adoptata Decembrie In limita 
bugetului 

de stat

PAG 2021-2022, aprobat 
prin HG nr. 235/2021 cap. 
IV/Agricultura, alin. 10

12.2. SECGP

S.I

APP

Institutul 
Stiintifico- 
Practic de 

Horticultura $i 
Tehnologii 
Alimentare

Riscuri externe:
- Imprevizibilitatea deciziilor 

politice;



Reforma institutionala pe 
sectorul imbunatatiri funciare 
(hidroamelioratie) ce tine de 
implementarea poiiticilor m 
domeniu.
Elaborarea proiectului 
Hotararii de Guvern cu privire 
la constituirea/reorganiza 
-rea, organ izarea §i 
functionarea APCS.

- Neacceptarea in Grupul de 
lucru privind activitatea de 
Intreprinzator a proiectului;

- Lipsa surselor financiare.

Project
aprobat de Guvern

12.3. lulie Nu sunt 
necesare 
mijloace 
financiare

SIFFF Initiative! MAIA

Fondul de 
Dezvoltare 

Durabila din 
Moldova

Obiectiv 13: Asigurarea dezvoltarii cooperarii Internationale

Identiflcarea segmentelor de 
cooperare internationala pe 
domeniul agroindustrial

Riscuri externe:
- Fluctuatia mare a 

specialistilor care sunt 
responsabili pentru 
activitatea in cauza, inclusiv 
pierderea memoriei 
institutionale;

- Lipsa informatiilor 
pertinente despre cooperarea 
cu tara in cauza sau 
inexistenta unor propuneri 
concrete de cooperare din 
partea subdiviziunilor

- Lipsa surselor financiare 
necesare pentru participarea 
sau organ izarea reuniuni lor.

Proiecte de cooperare 
identificate;

13.1 Trimestrul In limita 
bugetului 

de stat

DAMEP Tratate/e internationa/e 
incheiate de Repub/ica 
Moldova si a/te tdri, precum 
si cu organizatii/e 
internationa/e in domenii/e 
de competenta ale 
Ministemlui

I - IV
Elaborarea unui 
Registru online 
privind
propuneri le/proiectel 
e de cooperare

Elaborarea unui 
raport anual privind 
finalitatea
propuneri le/proiecte 
de cooperare

Monitorizarea si evaluarea 
implementarii de catre 
subdiviziunile ministemlui si 
institutiile din subordine a 
tratatelor internationale de 
cooperare bilaterala si 
multilaterala la care Republica 
Moldova este parte in 
domeniile de competenta ale 
Ministemlui

13.2 Rapoarte elaborate si 
prezentate;

Trimestrul In limita 
bugetului 

de stat

DAMEP Tratatelor internationale de 
cooperare bilaterala si 
multilaterala la care 
Republica Moldova este 
parte in domeniile de 
competenta ale Ministerului

1 - IV Subdiviziunile
Nr. de proiecte de 
tratate internationale 
asupra carora a fost 
demarata procedura 
de initiere a 
negocierilor sau

MAIARiscuri externe:
- Lipsa informatiei din partea 

autoritatilor care au fost 
responsabile anterior;

- Prezentarea informatiilor, 
rapoartelor incomplete si 
necalitative;

Institutiile din 
subordinea 

MAIA



- Resurse umane, financiare si 
tehnice insuficiente pentru 
implementarea Acordurilor 
si conventiilor;

- Posibile deficiente de 
comunicare si coiaborare 
interinstitutionala in 
implementarea Acordurilor;

- Nerespectarea 
conditiilor/proceduriior 
convenite/aprobate de catre 
parti.

- Amanarea sau anularea 
evenimentelor din motive 
imprevizibile;

- Interesul scazut al 
partenerilor extend in 
organ izarea
evenimentului/intrevederii 
bilaterale planificate;

- Imprevizibilitatea deciziilor 
politice.

privind denuntarea 
tratatului;

Nu mar de avize
prezentate asupra 
proiectelor de tratate 
si altor
acorduri/memorandu 
muri de cooperare 
bilaterale sau 
multilaterale 
elaborate de alte 
autoritati.

In limita 
bugelului 

de stat

Rapoarte elaborate, 
evenimente, sedinte, 
intruniri facilitate.

Trimestrul DAMEPFacilitarea colaborarii 
subdiviziunilor ministerului cu 
organizatiile internationale in 
baza angajamentelor asumate 
de minister si de Republica 
Moldova

13.3.

I - IV Subdiviziunile
MAIA

Partenerii
de

dezvoltare
Intrevederi bilaterale 
organ izate;

Pregatirea intrevederi lor 
bilaterale ale conducerii 
ministerului cu reprezentantii 
misiunilor diplomatice straine 
acreditate in Republica 
Moldova, precum si a 
deplasarilor de serviciu ale 
conducerii ministerului peste 
hotarele tarii (vizitele de lucru 
in strainatate si participarea in 
cadrul evenimentelor 
internationale organ izate in 
afara tarii)

Trimestrul In limita 
bugetului 

de stat

DAMEP13.4.

I-IV
Deplasari ale 
conducerii organ izate 
si pregatite cu 
materiale de suport;

Asigurarea 
aspectelor logistice 
dupa caz:

Note informative 
privind cooperarea;

Activitati de 
protocol, realizate 
integral/in termen.

Subdiviziunile
Partenerii MAIA

de
dezvoltare



Monitorizarea implementarii 
de catre subdiviziunile 
ministerului a Conventiilor, 
Protocoalelor si Acordurilor in 
domeniul agricol, industriei 
alimentare si dezvoltarii 
rurale, la care este parte 
Republica Moldova, precum si 
alte domenii ce tin de 
competenta ministerului

Trimestrul13.5. Rapoarte prezentate 
la secretariat.

In limita 
bugetului 

de stat

DAMEP PNAAA 2017-2019

IV Subdiviziunile
MAIA

Facilitarea comunicarii 
subdiviziunilor ministerului in 
colaborarea cu institupile UE, 
inclusiv in cadrul structurilor 
stabilite de Acordul de 
Asociere:
- Comitetul de Asociere RM- 

UE;
- Comitetul de Asociere in 

Configurapa Comerp
- Subcomitetul de Asociere 

RM-UE pentru agricultura §i 
dezvoltare rurala, pescuit §i 
politica maritima, dezvoltare 
regionala, cooperare la nivel 
transfrontalier §i regional 
fiscalitate (Cluster 5);

- Subcomitetul de Asociere 
RM-UE pentru comert si 
dezvoltare durabila;

- Delegapa Uniunii Europene 
in Republica Moldova;

- Comisia Europeana;
Alte structuri UE relevante.

Sedinte ale 
Comitetelor,
Sub-corn i tele lor 
organ izate/ 
participate; 
Rapoarte/prezentari 
elaborate si sustinute; 
Schimb periodic de 
informatii cu privire 
la progresul realizarii 
angajamentelor 
realizat.

13.6. Trimestrul In limita 
bugetului 

de stat

Acordul de Asociere RM-UEDAMEP

1-IV



Obiectivul 14: Atragerea asistentei externe in domeniile agricultura, Industrie alimentara si dezvoltare rurala

Monitorizarea activitatii 
Consiliilor Sectoriale de 
coordonare a asistentei externe 
in sectoarele promovate de 
MAIA si a Grupurilor de 
Lucru create in cadrul acestora

Riscuri interne:
- Lipsa propunerilor de 

proiecte necesare a fi 
exam in ate in cadrul 
Consiliului;

- Termenii restransi de 
prezentare a rapoartelor;

- Capacitatea redusa de a 
prezenta calitativ rapoartele 
financiare.

- Fluctuatia cadrelor calificate 
si/sau lipsa resurselor umane 
calificate in domeniu.
Riscuri externe:

- Posibile deficiente de 
comunicare si colaborare cu 
partenerii extern i;

- Tergiversarea procesului de 
implementare a proieclelor;

- Nerespectarea unorconditii 
si proceduri
conven ite/aprobate;

- fntreruperea asistentei din 
partea partenerilor de 
dezvoltare;

- Tergiversarea sau chiar 
intreruperea asistentei;

- Aparitia unor elemente 
contradictorii sau 
incompatibile cu actele 
normative aprobate la nivel 
de fiecare tara;

Sedinte facilitate;

Propuneri de proiecte 
examinate si 
acceptate;

Trimestrul In limita 
bugetului 

de stat

Acer did de Asociere RM-UE14.1. DAMEP

I-IV
Grupurile de 

Lucru

Rapoarte prezentate.
Monitorizarea implementarii 
proiectelor investitionale si de 
asistenta tehnica in domeniul 
agriculturii, industriei 
alimentare si dezvoltarii rurale

Lista proiectelor 
actual izata;

Trimestrul In limita 
bugetului 

de stat

DAMEP14.2.

I - IV
Subdiviziunile
ministeruluiRapoarte prezentate;

Parteneri 
extern i

Numarul. Sedintelor, 
seminarelor, meselor 
rotunde la care s-a 
participat;

Nr. de proiecte in 
proces de 
implementare;

Nr. de proiecte 
lansate (initiate);

Nr. de proiecte 
finalizate

Coordonarea si asigurarea 
implementarii activitatilor din 
cadrul proiectului Twinning 
„Sprijin suplimenlar pentru 
agricultura, dezvoltare rurala 
si siguranta alimentara in 
Republica Moldova”

Nr. de
misiuni/sedinte
desfasurate;

Nr. de persoane 
instruite;

Trimestrul Proiectul
Twinning

14.3. DAMEP Proiectul Twinning Sprijin 
suplimentar pentru 
agricult urd, dezvoltare 
rurala si siguranta 
alimentara in Republica 
Moldova "

I-IV Subdiviziunile
interne

responsabileIn limita 
bugetului 

de statProces de elaborare a 
SNADR asigurat.



In limita 
bugetului 

de stat

Ratificarea Amendamentului14.4. Lege adoptata Trimestrul- Imprevizibilitatea deciziilor 
politice;

- Tergiversarea prezentarii 
avizelor in termenii stabiliti 
de catre autoritatile publice 
si partenerii sociali si / sau 
avizarea negativa a 
proiectelor;

- Situatii de urgente, carantine 
provocate de pandemii de tip 
COVID- 19etc.

DAMEP Acordul de fmantare a fast 
ratificat de catre 
Parlamentul Republicii 
Moldova prin Legea nr. 224 
din 23 septembrie 2016 si 
promulgat prin Decretal 
Presedintehd RM nr. 2384 
din 19 octombrie 2016. 
Termenul de implementare - 
30 iunie 2022.

la Acordul de fmantare (a 
doua fmantare aditionala) 
dintre Republica Moldova si 
Asociatia Internationala pentru 
Dezvoltare (credit nr. 58580), 
in vederea realizarii 
Proiectului „Agricultura 
Competitiva in Moldova"

I-IV Subdiviziunile
interne

responsabile
Parteneri
extern!

Ratificarea Amendamentului 
la Acordul de fmantare (cea 
de-a treia fmantare aditionala) 
dintre Republica Moldova si 
Asociatia Internationala pentru 
Dezvoltare (credit nr. 6749), 
in vederea realizarii 
Proiectului „Agricultura 
Competitiva in Moldova"

Lege adoptata Trimestrul14.5. In limita 
bugetului 

de stat 
Parteneri 
extern i

DAMEP Acordul de fmantare a fast 
ratificat de catre 
Parlamentul Republicii 
Moldova prin Legea nr. 199 
din 20 noiembrie 2020 si 
promulgat prin Decretal 
Presedintelui RM nr. 1849 
din 30 noiembrie 2020. 
Termenul de implementare - 
31 decembrie 2024.

I-IV Subdiviziunile
interne

responsabile

Ratificarea Acordului de Grant 
dintre Republica Moldova si 
Banca Internationala pentru 
Reconstructie si Dezvoltare 
(BIRD) in calitate de Agentie 
de implementare pentru 
Fondul Global de Mediu 
(GEE) - (a patra finantare 
aditionala) in cadrul 
"Proiectului Agricultura 
Competitiva in Moldova 
(MAC-P)

14.6. Lege adoptata Trimestrul In limita 
bugetului 

de stat

DAMEP Acordul de grant in valoare 
de 3.1 milioane do lari SUA 
din sursele Fondului Global 
de Mediu (GEF) a fast 
semnat de catre parti la data 
de 10 decembrie 2021.

I-IV Subdiviziunile
interne

responsabile
Parteneri 
extern i

Obiectivul 15: Asigurarea procesului de monitorizarc si raportare asupra implenientarii obiectivelor strategice in donieniile de competenta: agricultura, industrie 
alimentara si dezvoltare rurala

Asigurarea realizarii si 
monitorizarea implenientarii 
activitatilor planificate in 
documentele de politici

Riscuri interne:
- Abilitati insuficiente de 

analiza si sistematizare a

Rapoarte trimestriale, 
semestriale, anuale 
elaborate.

Trimestrul In limita 
bugetului 

de stat

DAMEP15.1.

I - IV



informatiilor necalitative si 
incomplete;

- Lipsa documentelor de 
referinta (analize, rapoarte 
de progres si de impact 
social, economic, financiar 
s.a.);

- Nerespectarea termenelor - 
limita de prezentare a 
informatiilor de catre 
subdiviziunile ministerului;

nationale si cele inlersectoriale 
Tn domeniile de competenta 
ale MAIA (Planul de Actiuni 
al Guvernului, Planul National 
de Actiuni pentru 
implementarea Acordului de 
Asociere, strategii, programe, 
planuri s.a.) si raportarea 
privind realizarea acestor 
activitati

Subdiviziunile
interne

responsabile

Informatii si rapoarte 
prezentate la 
solicitare.

Trimestrul In limita 
bugetului 

de stat

Asigurarea realizarii 
indicatiilor organelor ierarhic 
superioare (Aparatul 
Presedintelui, Parlamentul 
RM, Guvernul RM. 
Cancelaria de Stat, Consiliul 
Suprem de Securitate, Curtea 
de Conturi)

DAMEP15.2.

I - IV Subdiviziunile
ministeruluiRiscuri exlerne:

- Termenii restransi pentru 
elaborarea unor rapoarte 
complexe;

- Posibile deficiente de 
com unicare 
interinstitutionala;

- Lipsa suportului 
metodologic la schimbarea 
formatului de monitorizare si 
raportare;

- Lipsa documentelor de 
referinta (analize. rapoarte 
de progres si de impact 
social, economic, financiar 
s.a.);

- Tergiversarea prezentarii 
materialelor de catre 
institutiile subordonate;

Monitorizarea implementarii 
Hotararilor Curtii de Conturi 
si a recomandarilor acesteia

Plan de actiuni 
pentru
implementarea
recomandarilor
elaborat;

Trimestrul In limita 
bugetului 

de stat

SAI15.3.

I-IV SLA

DAMEP

Subdiviziunile
interne

responsabile
Rapoarte elaborate si 
prezentate la 
solicitare.
Rapoarte de 
implementare a 
strategii lor sectoriale 
de cheltuieli 
publicate pe paginile 
web a autoritatilor 
publice locale.

Trimestrul In limita 
bugetului 

de stat

SEAEvaluarea strategica a 
eficientei cheltuielilor publice 
la nivel de sectoare gestionate 
de MAIA

15.4.

II DAMEP

Subdiviziunile
interne

responsabile



Inventarierea terenurilor si 
cladirilor cu Tntocmirea actelor 
si listelor bunurilor imobile 
proprietate publica si 
delimitarea acestora

- Prezentarea eronata a date lor 
de catre institutiile 
subordonate.

15.5. Numarul de acte si 
lisle de inventariere 
Tntocmite

Trimestrul In limita 
bugetului 

de stat

SECGP HG nr. 63 din 11.02.2019 
pentru aprobarea 
Regulamentul ui privind 
modul de delimitare a 
bunurilor imobile proprietate 
publica

I

Acumularea, generalizarea §i 
prezentarea datelor de 
evidenta a patrimoniului de 
slat a Tntreprinderilor al caror 
fondatoreste Ministerul, 
conform HG nr. 675 din 
06.06.2008 cu privire la 
Registrul patrimoniului public 
(Autoritatile publice vor 
prezenta Agentiei Proprietatii 
Publice o data pe an, pana la 
15 aprilie, darile de seama 
privind patrimoniul public 
aflat in administrarea acestora, 
modalitatile §i rezultatele 
utilizarii lui, potrivit situatiei 
de la 1 ianuarie a fiecarui an, 
conform modelelor specificate 
Tn anexele nr. 14 la 
Regulamentul nominalizat)

Nr. de rapoarte 
elaborate §i 
prezentate

Trimestrul15.6. In limita 
bugetului 

de stat

SECGP HG nr. 675 din 06.06.2008 
cu privire la Registrul 
patrimoniului public

1-IV

Nr. de notificari 
elaborate si 
prezentate

Asigurarea notificari lor 
Organizatiei Mondiale a 
Comertului (OMC) privind 
modificarile cadrului normativ 
ce tin de masurile care pot 
influenta comertul cu bunuri si

Trimestrul In limita 
bugetului 

de stat

DAMEP15.7. Legea nr. 218 din 01-06- 
2001 pentru aderarea 
Republicii Moldova la OMC

I - IV Subdiviziunile
MAIA

semen



In limita 
bugetului 

de stat

Monitorizarea implementarii 
prevederilor aferente 
Ordinului cu privire la 
desemnarea responsabililor de 
angajamentele ce reies din 
apartenenta la tratatele 
intemationale si 
organ izati i le/structuri le 
regionale si intemationale in 
domeniul agriculturii, 
industriei alimentare si 
dezvoltarii rurale

Trimestrul Ordinului MADRM nr. 58 
din 28 februarie 2020

15.8. Nr. de rapoarte 
elaborate si 
prezentate

DAMEP

1-IV Subdiviziunile
interne

responsabile

Obiectivul 16: Asigurarea unui management administrativ eficient in cadrul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare

Organizarea si implementarea 
in cadrul MAIA a sistemului 
de control intern managerial 
(CIM)

Plan privind CIM 
aprobat;

Obiective
operationale stabilite;

Registre ale riscurilor 
elaborate;

Trimestrul In limita 
bugetului 

de stat

Subdiviziunile
MAIA

Legea nr.229 din 23.09.201016.1. Riscuri interne:
- Abilitati insuficiente de 

planificare a activitatilor de 
identificare si evaluare a 
riscurilor;

- Informatii incomplete 
prezentate de subdiviziunile 
ministerului;

- Caracterul subiectiv al 
rezultatelor autoevaluarii 
sistemului CIM;

- Caracterul subiectiv si 
incomplet al Declaratiei de 
raspundere manageriala;

- Distribuirea 
responsabilitatilor in 
implementarea CIM.

- Unitati si personal 
insuficient pentru asigurarea

I - IV
SAI

Rapoarte privind 
CIM elaborate;

Declaratia de 
raspundere 
manageriala emisa;

Procese operationale 
identificate si 
descrise;

Nr. de standarde/
componente
argumentate.



In limita 
bugetului 

de Stat

Legea nr.229 din 23.09.2010realizarii actiunii propuse in 
termenii stabiliti;

- Tergiversarea procesului de 
colectarea informatiei la 
recomandarilor oferite.

- Aparitia sarcinilor ad-hoc si 
activitatilor urgente care pot 
fi puse in sarcina 
specialistilor implicati.

Misiuni realizate; 
Rapoarte si 
recomandari 
elaborate.

Trimestrul SAIRealizarea misiunilor de audit 
intern al activitatii 
subdiviziunilor interne ale 
Ministerului

16.2.

1-IV

In limita 
bugetului 

de Stat

Legea nr.229 din 23.09.2010Plan de actiuni 
pentru
implementarea
recomandarilor
elaborat;

Trimestrul SAIComunicarea si monitorizarea 
implementarii Hotararilor 
Curtii de Conturi si a 
recomandarilor acesteia

16.3.

I - IV Subdiviziunile 
structurale din 

cadrul si 
subordinea 
ministerului

Riscuri externe:
- Deficiente de comunicare 

interinstitutionala;
- Lipsa mijloacelor financiare 

disponibile
pentru instruire;

- Lipsa disponibilului de 
cursuri necesare 
pentru acoperirea 
procentului minim de 
instruire;

- Lipsa candidatilor pentru 
participare la concurs;

- Lipsa candidatilor care 
corespund conditiilor de 
participare la concurs;

- Imprevizibilitatea deciziilor 
politice;

- Situatii de urgente, carantine 
provocate de pandemii de tip 
COVID- 19etc.

Rapoarte elaborate si 
prezentate la 
solicitare.
Identificarea de 
instruiri
(instruiri/functionar)

Trimestrul In limita 
bugetului 

de Stat

SMRUOrganizarea si coordonarea 
procesului de dezvoltare 
profesionala a funcponarilor 
public! din cadrul aparatului 
central al MAIA

16.4.

I - IV

Nr. net/brut de
persoane instruite.

In limita 
bugetului 

de Stat

Nr. de functii TrimestrulAsigurarea ocuparii functii lor 
vacante

SMRU16.5.
ocupate prm concurs; I - IV
Nr. de concursuri 
organ izate;

Nr. de modificari de 
raporturi de serviciu 
(promovare/transfer/i 
nterimat);

Gradul de ocuparea a 
functiilor in %.

In limita 
bugetului 

de stat

Ordin cu privire la inodiil de 
avizare a proieclelor de acle 
normative in cadrul MA LA

Regulament aprobat Trimestrul S.IReglementarea procesului de 
avizare a actelor normative in 
cadrul Ministerul Agriculturii 
si Industriei Alimentare

16.6.

Ill



16.7. Elaborarea Regulamentului cu 
privire la drepturile $i 
obligapile funcponarilor m 
procesul de furnizare a 
documentelor

TrimestrulRegulament aprobat In limita 
bugetului 

de stat

SJ Ordin pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la 
dreptrurile si obligatiile 
functionarilor in procesul de 
furnizare a documentelor

II

Identificarea unui teren si 
promovarea actului normaliv 
pentru initierea parteneriatului 
public-privat de constructie a 
unui bloc locativ pentru 
personalul din sistemul 
Ministerului Agriculturii si 
Industriei Alimentare

16.8. Project de lege 
elaborat

Trimestrul Protect de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 
668/1995 sau, dupd caz. 
proiectul Hotdrdrii 
Guvernului cu privire la 
completarea Hotdrdrii 
Guvernului nr. 419/2012 cu 
privire la aprobarea listei 
bunurilorproprietate a 
statului .si a listei lucrdrilor 
.si serviciilor de interes 
public na(ional propuse 
parteneriatului public-privat

In limita 
bugetului 

de stat

SJ

IV

Obiectivul 17: Asigurarea executarii indicatiilor si sarcinilor delegate ad-hoc parvenite de la organele ierarhic superioare

Examinarea initiativelor 
legislative si elaborarea 
proiectelor Hotararilor de 
Guvern de aprobare a avizelor 
respective

Riscuri interne:
- Nerealizarea in termen din 

cauza necesitatii realizarii 
activitatilor conexe 
planificate;

- Managementul defectuos al 
timpului;

- Prezentarea informatiilor 
incomplete, necalitative;

- Abilitati insuficiente pentru 
elaborarea actelor normative.

- Nerealizarea in termen din 
cauza necesitatii realizarii 
activitatilor conexe 
planificate;

Hotarare de Guvern 
a probata

Trimestrul In limita 
bugetului 

de stat

17.1. Toate
subdiviziunile 

interne in 
functie de 
specificul 
proiectului

I - IV

Monitorizarea implementarii 
in cadrul MAIA a proceselor 
initiate la nivel national 
(reforma administraliei 
publice centrale, 
descentralizarea 
administrativa, reglementarea 
si controlul activitatii de 
intreprinzator, politic! 
concurentiale si ajutorul de 
stat)

17.2. Rapoarte prezentate 
in termen

Trimestrul In limita 
bugetului 

de stat

DAMEP 
cu implicarea 

subdiviziunilor
I - IV

interne



- Managementul defectuos al 
timpului;

Riscuri externe:
- Termeni mult mai reslransi 

decat sunt prevazuti in actele 
normative pentru examinarea 
solicitarilor;

- Complexitatea indicatiiior;
- Tergiversarea prezentarii 

avizelor in termenii stabiliti 
dc catrc autoritatile publice 
si partenerii sociali.

Obiectivul 18: Sporirea vizibilitatii sectorului agroalimentar si promovare politicilor publice prin asigurarea accesului cetatenilor la inforniatia cu caracter public 
din cadrul Ministerului

Organizarea evenimentelor 
publice pentru sporirea 
vizibilitatii MAIA si 
asigurarea transparentei in 
implementarea politicilor

18.1. Riscuri interne:
- Nerealizarea in termen din 

cauza necesitatii realizarii 
activitatilor conexe 
planificate;

- Insuficienta resurselor 
financiare;

- Resurse (umane) insuficiente 
pentru realizarea activitatii.

Nr. de evenimente 
organ izate;

Trimestrul In limita 
bugetului 

de stat

SICMM

I - IV
Nr. conferinte de 
presa organ izate; Parteneri de 

dezvoltare
Nr. participari la 
emisiuni TV/radio;

Sporirea nr. 
urmaritorilor paginii 
de socializare - 
MAIA;

Nr. actiuni
intreprinse in vederea 
promovarii imaginii 
sectorului 
agroalimentar.

In limita 
bugetului 

de stat

Organizarea Conferintei 
stiintifico - practice a elevilor 
din IPT

Conferinta 
organ izata;

Trimestrul18.2. SC 1C A

1



Nr. de participanti in 
cadrul conferintei

In limita 
bugetului 

de stat

SCICAConferinta 
organ izata;

TrimestrulOrganizarea Conferintei 
anuale a cadrelor didactice

18.3.

Ill
Nr. de participanti in 
cadrul conferintei


