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RAPORT  

privind activitățile întreprinse în anul 2021 în vederea realizării obiectivelor din Planul de acțiuni privind implementarea 

Programului de dezvoltare a horticulturii în Republica Moldova pentru anii 2021-2025, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

840/2020 
 

Nr. 

crt. 

Obiective 

generale/obiective 

specifice/acțiuni 

Termene 

de 

realizare 

Responsabili 

de  

executare 

Parteneri 

Indicatori  

de 

monitorizare 

Activitățile întreprinse întru executarea acțiunii în Anul 2021 

Activitățile  Entitatea Gradul de 

realizare/ 

nerealiz. 

Argumentare  

 

1. Reducerea 

barierelor tarifare 

pentru exportul de 

produse horticole 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene 

Ministerul 

Economiei 

Volumul 

produselor 

horticole 

exportate; 

numărul 

țărilor unde se 

exportă 

 În anul 2021, au fost exportate cca 389,84 mii tone de produse 

horticole (pozițiile tarifare 07-08, fructe și legume), din care: 

Țările CSI – cca 289,7 mii tone sau 78%; 

Tările UE – cca 65,5 mii tone sau 17,7%; 

Alte țări – cca 14,6 mii tone sau 3,95%. 

 Produsele horticole au fost exportate în peste 150 de țări ale lumii, 

din care: peste 5 state CSI, peste 15 state UE și peste 100 alte țări 

ale lumii. 

MAIA Realizat  

1.2. 

Negocierea 

cotelor 

majorate 

pentru exportul 

de nuci în 

regim 

preferențial 

către Turcia 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene; 

Ministerul 

Economiei 

Cote majorate 

pentru nuci 

Prin demersul nr. 08/1-5348 din 28.12.2021, ME a transmis în 

adresa Ambasadei Republicii Moldova în Republica Turcia, 

propunerea privind organizarea ședinței Comitetului Mixt în 

primul trimestru al anului 2022. La moment RM este în așteptarea 

unei perioade alternative fezabile propuse de partea turcă. Astfel, 

negocierea cotelor majorate pentru exportul de nuci în regim 

preferențial către Turcia va fi discutat în cadrul următoarei ședințe 

a Comitetului Mixt. 

ME În proces  

2.2. Extinderea 

numărului de 

producători și a 

grupurilor de 

producători de 

produse de 

origine 

vegetală 

acceptați 

pentru exportul 

în Federația 

Rusă  

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Agenția 

Națională 

pentru 

Siguranța 

Alimentelor 

Lista 

exportatorilor 

anulată sau 

completată cu 

exportatori 

noi; 

numărul de 

exportatori 

 Au fost recepționate 13 solicitări din partea operatorilor din lanțul 

agroalimentar și expediate 2 adresări către Serviciul de 

Supraveghere Veterinară și Fitosanitară al Federației Ruse ( în 

continuare – Rosselhoznadzor) privind acceptarea companiilor 

respective pentru exportul în Federația Rusă. 

 Au fost realizate 2 conferințe în format online și 3 inspecții fizice 

la producătorii de material săditor, care s-a soldat cu accesul a 8 

producători pentru exportul materialului săditor pe piața 

Federației Ruse.  

 La data de 5 martie 2022 Rosselhoznadzor a anunțat că au fost 

anulate restricțiile introduse anterior la unele produse horticole 

importate din RM. 

ANSA Parțial  Din cauza 

situației 

pandemice 

COVID-19, 

Rosselhoznadzor 

a informat 

Agenția despre 

imposibilitatea de 

a realiza inspecția 

companiilor. 

 

4. Analiza periodică 

a barierelor 

tarifare și 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Ministerul 

Economiei; 

Analiză a 

barierelor 

tarifare 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Federației Ruse nr. 

736 din 31.07.2014, Federația Rusă a introdus taxe vamale pentru 

importul mărfurilor originare din RM, pentru 19 pozitii tarifare din 

NCM, printre care se numără: carne, grâu și meslin, orz, ovăz, 

ME  Parțial   
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netarifare pentru 

exportul 

produselor 

horticole  

Industriei 

Alimentare 

Agenția de 

Investiții 

efectuată 

anual; 

acțiuni pentru 

reducerea 

barierelor 

revizuite după 

caz 

porumb, cereale, făină de cereale, semințe de floarea soarelui, 

trestie de zahăr, fructe și legume, bere, vin, alcool etilic, mobilier. 

Aplicarea acestor măsuri tarifare și netarifare reprezintă o restricție 

disimulată în comerțul internațional, în sensul normelor 

Organizației Mondiale a Comerțului, precum și în sensul 

Acordului de comerț liber din cadrul CSI. 

 În cadrul următoarei Ședințe interguvernamentale moldo-ruse 

pentru cooperare economică din anul 2022 urmează a fi discutat 

subiectul revizuirii taxelor vamale pentru importul celor 19 poziții 

tarifare originare din RM pe piața Federației Ruse.. 

În cadrul discuțiilor pe diferite platforme, Ministerul a înaintat 

în nenumărate rânduri propuneri privind examinarea posibilității 

de reducere a barierelor tarifare cu mai multe țări cum sunt: Egipt, 

Federația Rusă, India, etc 

MAIA   

5. Elaborarea unui 

plan multianual de 

promovare a 

produselor 

horticole pe piețe-

țintă pentru 

coordonarea 

priorităților și 

planificării 

resurselor 

bugetare  

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Agenția de 

Investiții; 

asociații de 

profil; 

programe de 

asistență 

tehnică 

Plan elaborat Din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului 

Rural se oferă subvenții anual pentru stimularea activităților de 

promovare. Alocarea mijloacelor financiare pentru susţinerea 

producătorilor agricoli, a grupurilor de producători, inclusiv prin 

intermediul asociațiilor profesionale din domeniul agricol, pentru 

participarea şi organizarea de expoziții, târguri și concursuri cu 

profil agroalimentar, inclusiv în rețelele de comercializare pe piața 

externă, în scopul sporirii competitivității și promovării produselor 

agricole și agroalimentare autohtone 

La fel, Proiectul APM USAID oferă suport permanent asociațiilor 

sectoriale să elaboreze planuri sectoriale de marketing pentru 

export (a se vedea acțiunea nr. 9), care la moment sunt principalul 

instrument de planificare și coordonare în sectorul horticol. 

MAIA 

APM 

USAID  

Nerealizat  În proiectul 

SNARD 2023-

2027 este 

prevăzut  

implementarea  

Programului 

national de 

susținere și 

dezvoltare a 

exportului 

producției 

agroindustriale, 

care va prevedea 

și un plan de 

promovare a 

produselor 

horticole.   

Proiectul SNARD 

este la etapa de 

promovare, iar 

după aprobare se 

va purcede la 

procesul de 

elaborare a 

programului și 

planului 

menționat.  
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6. Elaborarea și 

implementarea 

programului 

permanent de 

dezvoltare a 

capacităților de 

management în 

domeniul 

exporturilor 

(Academia 

exportatorilor) 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Camera de 

Comerț și 

Industrie 

Agenția de 

Investiții; 

Ministerul 

Agriculturii 

și Industriei 

Alimentare; 

Organizația 

pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderi

lor Mici și 

Mijlocii; 

asociațiile 

de profil 

Program 

elaborat și 

implementat; 

numărul de 

beneficiari 

 Au fost gestionate 12 Programe de Suport în Afaceri. Majoritatea 

programelor oferă acces liber la educația antreprenorială, la 

consultanță, instruire și finanțare (granturi/garanții), în toate 

domeniile economiei naționale; 

 Prin intermediul Programului de susținere a afacerilor cu 

potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora  

(Hotărârea Guvernului nr. 439/2020) au fost acordate 1070 

consultații individuale solicitanților privind susținerea 

proiectelor investiționale. La fel, au fost aprobate spre finanțare 

57 proiecte investiționale, dintre care: 

- 47 proiecte investiționale aprobate spre finanțare sub formă de 

Business Voucher; 

- 10 proiecte investiționale aprobate spre finanțare sub formă 

Grant; 

- Suma granturilor aprobată spre finanțare – 16 mil. lei; 

- Volumul investițiilor preconizat în economie – 33 mil. lei. 

ODIMM Nerealizat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru elaborarea 

Programului nu au 

fost identificate 

surse financiare în 

anul 2021. Acesta 

urmează a fi 

elaborat în termen 

restrânși. 

Totodată, au fost 

întreprinse un șir 

de măsuri privind 

dezvoltarea 

capacităților 

manageriale în 

domeniul 

exporturilor.  

7. Organizarea 

cursurilor anuale 

pentru 

reprezentanții 

corpului 

diplomatic 

moldovenesc de 

peste hotare în 

domeniul 

economic / 

comercial pentru a 

oferi informații 

despre avantajele 

comparative ale 

Republicii 

Moldova în 

sectorul horticol și 

asigurarea 

serviciilor de 

mediere cu 

materiale 

promoționale 

corespunzătoare 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene 

Agenția de 

Investiții; 

Ministerul 

Economiei 

misiuni 

diplomatice 

Cursuri anuale 

de instruire 

organizate; 

numărul de 

reprezentanți 

ai corpului 

diplomatic 

instruiți 

A fost organizat cursul de instruire în domeniul diplomației 

economice (10 iunie 2021), în parteneriat cu ME și Agenția de 

Investiții, cu participarea a 15 diplomați responsabili de dosarul 

economic din cadrul misiunilor diplomatice ale RM de peste 

hotarele țării. Programul cursului a inclus prezentarea activității 

Serviciului Diplomație Economică, situația economică a RM, 

prezentarea oportunităților investiționale și de export ale RM, 

conform domeniilor, a ofertei turistice a țării noastre, precum și 

mecanismele de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii. 

MAEIE/ 

ME/Agenț

ia de 

Investiții 

Realizat  

8. Organizarea și 

participarea la 

activități de 

promovare a 

produselor 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți pentru 

Agricultură; 

Numărul de 

beneficiari 

susținuți; 

numărul de 

participări la 

 Exportul produselor horticole din Republica Moldova, pentru 

anul 2021, s-a realizat preponderent către Federația Rusă și țările 

CSI (Belarus, Kazahstan, Uzbekistan). De menționat faptul că, 

cca 95 % din exportul total de sămânțoase Cod NCM 0808 (în 

special mere), cca 53% sâmburoase _Cod NCM (în special 

prunele) și struguri de masă, s-au realizat către țările respective. 

Asociația 

Moldova-

Fruct/ 

MAIA/AP

M 

USAID/ 

Realizat  
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horticole pe 

piețele externe  

Agenția de 

Investiții; 

parteneri de 

dezvoltare; 

asociațiile 

de profil 

expoziții / 

târguri; 

numărul 

țărilor în care 

se exportă 

fructele 

Totodată, conform datelor prezentate de BNS, producătorii și 

exportatorii de fructe, au accesat intens și piețile țărilor Uniunii 

Europene (cca 18 țări). Pentru caise, cireșe, vișine, piersici_Cod 

NCM 809), tendința a fost pentru tările precum România, 

Germania, Polonia, Croația, Republica Cehă, etc. 

Fructele de arbuști fructiferi și căpșun, în stare proaspătă au 

prezentat interes, pentru piețile din Polonia și România. 

Pentru culturile nucifere cu poziția tarifară 0811, exportul s-a 

realizat către Austria, Belgia, Italia, etc. 

La fel au fost efectuate exporturi și în alte țări ale lumii, cca 8 țări: 

Irak, Canada, Mongolia, Serbia, Bosnia și Herțegovina, etc.  

 Promovarea  produselor horticole la principalele expoziții 

internaționale, precum: 

- Fruit Attraction (Spania) 104 m2,11 companii. 

Buget - 1,461.9 mii lei (AI – 438.6 mii lei, PNUD- 151.7 

mii lei, CBI – 386.8 mii lei, membrii 484.8 mii lei); 

- Macfrut (Italia) 16 m2, 2 companii. 

Buget 228.5 mii lei (AI - 52.8 mii lei, APM/USAI - 

122.9 mii lei, memb. - 52.8 mii lei. 

- Anuga (Germania) 52 m2, 4 companii 

- World Food Moscow (Federația Rusă) 54 m2, 5 

companii.  

Buget – 928.63 mii lei (AI - 413,4 mii lei, membrii – 

515.26 mii lei. 

În total au beneficiat 22 de companii autohtone. 

 În contextul pandemiei COVID-19, Asociația „Moldova-Fruct” și 

Proiectul APM USAID au organizat evenimente B2B de 

conectare a exportatorilor cu importatori din UE și alte țări, în 

baza paginii de tururi virtuale (https://moldovafruct.md/map).  

  Au fost organizate o serie de misiuni și evenimente online (iunie-

octombrie) pentru potențiali cumpărători, de care au beneficiat 

peste 100 de participanți: 

- 2 misiuni Tifanette Ltd, France –pentru mere Asia, 

Orientul Mijlociu (8 membri); 

- 2 misiuni Frulity LLC, Ungaria – caise, vișini - Ungaria 

și Cehia (6 membri); 

- Baracat, Dubai rep. în Europa – mere proaspete și 

procesare (8-membri); 

- Misiune comercială la rețelele de magazine Kiev, 

Ucraina (2 membri); 

- 2 misiuni Bart, Polonia – prune 7 membri; 

- Misiune redactor Eurofresh Distribution, articol despre 

merele moldovenești. 

 În noiembrie 2021, Proiectul APM și Asociația Moldova-Fruct au 

organizat o misiune comercială în Emiratele Arabe Unite, pentru 

exportatori de mere. Misiuni comerciale în țările UE (în format 

fizic și online) au fost organizate de Agenția de Investiții în cadrul 

Agenția de 

Investiții 

https://moldovafruct.md/map
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Programului „Export Missions”, cofinanțate de Proiectul de 

Competitivitate a Băncii Mondiale și BERD. 

 Au fost oferite servicii de consultanță în accesarea piețelor, 

asistență la operațiunile de export. În perioada de raportare au 

beneficiat de Servicii de consultanță 10 GdP în sumă de 119 ore, 

prin: evaluarea due diligence a clienților noi identificați pentru 

produsele comercializate de grup, asistență la negocieri privind 

condițiile de ambalare, logistică și achitări oferite GdP inclusiv 

proceduri vamale și condiții de export, elaborarea materialelor de 

comunicare și promovare a GdP, furnizarea de informații curente 

de piață privind cererea, oferta și nivelul de preț pentru unul sau 

mai multe produse, facilitarea vânzărilor cu cumpărători interni 

sau internaționali prin conectarea GdP cu potențialii clienți. 

UCIMPA 

BM 

  

În cadrul Conferințelor Internaționale online produsele 

horticole au fost promovate pe piețele țintă: 
- Baku, Azerbaijan; 

- Умань, Одеса, Украина 

- Ялта, Москва, Krasnodar,  Россия; 

- Минск, Беларусь; 

- Turkey; 

- Galați, Bucharest, Romania; 

- Tokyo, Japan; 

- London, United Kingdom; 

- USA. 

ISPHTA   

9. Elaborarea 

studiilor 

sectoriale pentru 

subsectoarele 

horticole pentru a 

informa rapid 

sectorul despre 

tendințele piețelor 

de export și 

diversificarea 

exportului 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Parteneri de 

dezvoltare; 

asociațiile 

de profil 

Număr de 

studii 

elaborate 

 APM USAID a oferit suport asociațiilor sectoriale (precum 

Asociația Moldova-Fruct) în elaborarea Planul sectorial de 

marketing pentru export (SEMP), a căror obiectiv este de a 

stabili și menține o strategie comună de export în coordonare cu 

toate părțile interesate din cadrul unui lanț valoric (producători, 

procesatori, exportatori, asociații sectoriale, autorități publice, 

relevante și parteneri de dezvoltare). Planurile date includ analize 

cuprinzătoare ale oportunităților de piață și oferă părților 

interesate o viziune clară și o abordare strategică pentru a extinde 

vânzările de export pe acele piețe. 

 Reprezentanți ai 74 companii au participat în 2021 la un ciclu 

de ateliere de elaborare a SEMP organizate de APM USAID și 

Asociația Moldova-Fruct. Aceste ateliere au fost organizate în 

cadrul a trei evenimente online axate pe fructele cu sâmburi (26 

februarie 2021), mere (19 martie 2021) și strugurii de masă (26 

martie 2021).  

APM USAID va continua să ofere suport Asociației Moldova-

Fruct în acest proces și în 2022. 

APM 

USAID/ 

Asociația 

Moldova 

Fruct 

Parțial 

realizat 

Studiu pentru 

sectorul horticol a 

fost elaborat la 

Programul de 

dezvoltare a 

horticulturii 

pentru anii 2021-

2025, unde 

descrie exhaustiv 

situația actuală și 

tendințele de 

dezvoltare. Acesta 

urmează a fi 

actualizat o dată la 

2 ani. 

 7 ediții a Jurnalului Moldova Fruct; 

 5 comunicate de presă; 

Asociația 

Moldova 

Fruct/ 
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 4 ABC-uri ale horticultorului se derulează periodic la AGRO – 

TV (100% APM/USAID); 

 3 articole cu oferta de fructe a membrilor MF pe FreshPlaza.com;  

 participare la 3 emisiuni TV; 

 Filmări 10 tururi virt. (4 DF+6 MF) (PNUD-APM/USAID). 

APM 

USAID/ 

 

Sectorul a fost informat în publicații periodice: 

- Monografii – 6; 

- Revista „Academos” -1 articol; 

- Revista „Pomicultura”, „Viticultura şi Vinificaţia” - 8 

articole; 

- Revista „Ştiinţa Agricolă” - 2 articole. 

ISPHTA   

10. Elaborarea 

conceptului de 

utilizare în 

sinergie a 

brandului de țară 

„Pomul Vieții” și 

brandului 

,,Moldova – un 

gust deosebit” 

pentru toate 

activitățile de 

promovare a 

produselor 

horticole 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare; 

Agenția de 

Investiții 

Parteneri de 

dezvoltare; 

asociațiile 

de profil 

Brand 

actualizat; 

caiet de sarcini 

pentru 

utilizarea 

brandului 

elaborat și 

aprobat 

 În 2021 Asociația Moldova-Fruct a elaborat un regulament 

privind utilizarea logoului „Moldova – un gust deosebit” de 

către companiile autohtone. Producătorii și exportatorii care 

doresc să folosească logoul dat pe ambalajul produselor sau pe 

materialele promoționale trebuie să îndeplinească criteriile clar 

specificate de calitate, siguranță și trasabilitate a produsului, 

inclusiv certificarea GlobalG.A.P. și GRASP. 

Asociația 

Moldova-

Fruct / 

USAID 

APM /CBI 

 

Parțial 

realizat 

 

 Au fost elaborate diverse ateliere video în domeniul horticol. ISHPTA   

13. Elaborarea 

cadrului normativ 

pentru 

implementarea 

Legii nr. 

237/2018 cu 

privire la 

controlul de 

conformitate cu 

cerințele de 

calitate pentru 

fructele și 

legumele 

proaspete  

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Agenția 

Națională 

pentru 

Siguranța 

Alimentelor; 

asociațiile 

de profil; 

parteneri de 

dezvoltare 

Acte 

normative/cad

ru de 

implementare 

elaborat 

 

A fost elaborată și promovată Hotărârea Guvernului nr. 32/2022 

privind aprobarea Listei fructelor și legumelor proaspete 

supuse controlului de conformitate cu cerințele de calitate 

pentru fructe și legume proaspete și modificarea Hotărârii 

guvernului nr. 929/2009 cu privire la aprobarea „Cerințelor de 

calitate și comercializare pentru fructe și legume proaspete”. 

MAIA Realizat  

15. Aprobarea 

programelor 

naționale de 

promovare a 

consumului de 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Programe 

naționale 

aprobate 

Ministerul, cu suportul Proiectului Agricultura Performantă în 

Moldova a inițiat procesul de elaborare a unui Regulament 

(Program) de distribuire a fructelor în instituțiile preșcolare și 

școlare, în special mere proaspete direct de la producători. La 

moment, se calculează sursele financiare necesare și se elaborează 

mecanismul propriu zis. 

MAIA/ 

APM  

În proces  
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produse horticole 

autohtone  

Sănătate 

Publică; 

asociațiile 

de profil; 

parteneri de 

dezvoltare 

Totodată, a fost elaborat Programul național de dezvoltare a 

sectorului de producere a plantelor aromatice, medicinale și 

condimentare pentru aii 2023-2027, care urmează a fi promovat 

după aprobarea SNARD. 

16. Stimularea 

participării 

producătorilor 

horticoli la 

realizarea 

programelor 

naționale de 

promovare a 

consumului de 

produse horticole 

autohtone 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării; 

asociațiile 

de profil; 

parteneri de 

dezvoltare; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Sănătate 

Publică 

Mecanisme de 

stimulare a 

producătorilor 

autohtoni 

identificate și 

aplicate; 

numărul de 

producători 

implicați în 

realizarea 

programelor 

Anual pentru promovarea produselor horticole, dezvoltarea 

relațiilor între agentii economici și pentru atragerea altor 

consumatori din afara țării, sunt organizate: Festivalul „Mărului„ 

(ultima sâmbătă și duminică a lunii septembrie) și Festivalul 

„Prunei”. Respectivele evenimente sunt organizate de către 

consiliile raionale cu suportul Ministerului Agriculturii și 

Industriei Alimentare. 

MAIA Nerealizat Stimularea 

participării 

producătorilor 

agricoli la 

realizarea 

programelor poate 

fi efectuată de 

către Asociațiile 

de profil, care 

trebuie să 

elaboreze și 

implementeze 

planuri anuale în 

acest scop. Din 

păcate, 

majoritatea 

Asociațiilor din 

domeniul horticol 

nu pun accent pe 

asemenea măsuri. 

19. Monitorizarea 

permanentă a 

capacităților și a 

stocurilor de 

producție în 

vederea 

satisfacerii pieței 

interne de consum 

cu produse 

horticole 

autohtone cu 

înaintarea, după 

caz, a 

propunerilor 

privind 

echilibrarea 

cererii și ofertei pe 

piață 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Ministerul 

Economiei; 

asociațiile 

de profil; 

parteneri de 

dezvoltare 

Volumul 

producției 

disponibile în 

stocuri 

Au fost elaborate și coordonate 15 oferte comerciale care au 

prevăzut elaborarea unor modele de oferte comerciale în baza 

stocului disponibil de fructe pentru comercializare. Pentru GdP 

care momentan nu dispuneau de stocuri de fructe, au fost elaborate 

oferte generale a sortimentului pentru a fi utilizate pentru sezonul 

viitor și la general pentru promovarea fructelor. În afară de 

aceasta, ofertele colectate au fost expediate comercianților pentru 

comercializarea fructelor. 

Ministerul monitorizează permanent situația privind stocurile 

interne de producție horticolă, asigurând astfel asigurarea 

necondiționată a securității alimentare a țării. Astfel, anual sunt 

transmise către Cancelaria de stat Note privind asigurarea pieței 

interne cu produse horticole. 

Stocurile de mere, pentru perioada de raport constituie cca 120 mii 

tone. 

UCIMPA 

BM)  

MAIA 

Realizat  
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20. Promovarea 

„lanțurilor 

alimentare scurte” 

și a „vânzărilor 

directe” prin 

consolidarea 

parteneriatelor 

dintre 

producătorii,  

procesatorii locali 

și lanțurile de 

magazine, 

inclusiv prin 

intermediul 

platformei 

consiliilor pe 

produs 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Ministerul 

Economiei 

Agenția 

Națională 

pentru 

Sănătate 

Publică; 

asociațiile 

de profil; 

parteneri de 

dezvoltare 

Numărul de 

parteneriate 

create/consoli

date dintre 

producătorii/p

rocesatorii 

locali și 

lanțurile de 

magazine 

 Legea 231/2010 – expunerea pe raft a produselor alimentare 

provenite din lanțul alimentar scurt în proporție de cel puțin 50% 

din lungimea liniară a raftului comercial. 

 În 2021, APM USAID a colaborat cu trei consolidatori-

distribuitori pentru a îmbunătăți lanțul local de aprovizionare 
pentru fructe și legume prin utilizarea tehnologiei îmbunătățite de 

ambalare, precum și a canalelor de aprovizionare și de vânzare. 

În decembrie 2021, unul dintre acești distribuitori și-a extins 

programul de ambalare și distribuție, cumpărând legume și 

verdeață de la producătorii locali, ambalând și distribuindu-le 

către comercianții cu amănuntul, industria alimentară (HoReCa) 

și online prin intermediul site-ului său web sub marca „Local 

Garden”.  

 Pentru a valorifica tehnologia digitală ca soluție de distribuție, 

APM USAID a încheiat un parteneriat cu Evo Foods Company 

pentru a stabili o platformă locală de comerț electronic cu 

produse proaspete și procesate prin intermediul site-ului său 

existent iFood.md, care va permite consumatorilor moldoveni să 

selecteze și să cumpere produse agricole de înaltă calitate de la 

fermierii locali online și să le livreze la ușă într-o manieră la fel 

de simplă precum comandarea unei pizza. În noiembrie 2021, 

dezvoltarea platformei a fost finalizată și lansată pentru testare 

publică limitată. 

MAIA 

APM  

USAID 

Realizat  

21. Aprobarea 

proiectului de lege 

privind producția 

agroalimentară 

ecologică și 

etichetarea 

produselor 

ecologice 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Agenția 

Națională 

pentru 

Siguranța 

Alimentelor; 

asociațiile 

de profil; 

parteneri de 

dezvoltare 

Lege aprobată Proiectul hotărârii de guvern - elaborat. Aprobarea proiectului 

este preconizată pentru trim I, 2022; 

 

MAIA  

 

În proces  

22. Elaborarea și 

aprobarea de către 

Guvern a 

Programului 

Național de 

dezvoltare a 

sectorului 

agriculturii 

ecologice, 

inclusiv a 

produselor 

horticole 

ecologice 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Asociațiile 

de profil; 

parteneri de 

dezvoltare 

Program 

elaborat și 

aprobat 

A fost solicitat suportul Agenției Statelor Unite pentru 

Dezvoltare Internațională, pentru elaborare. 

Totodată este de menționat că aprobarea noului Program este 

preconizat pentru trim IV, 2022. 

MAIA  
 

În proces  
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23. Elaborarea unui 

studiu privind 

fezabilitatea 

tehnică și 

economică a 

producerii 

culturilor 

horticole prin 

metode de 

agricultură 

ecologică și 

promovarea 

acestuia către 

toate părțile 

interesate 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Parteneri de 

dezvoltare 

Studiu de 

fezabilitate 

elaborat 

A fost elaborat Studiul „Sectorul agriculturii ecologice din 

Moldova: Valorificarea oportunităților de creștere”. 

MAIA / 

Agenția 

Statelor 

Unite 

pentru DI 

Realizat  

Proiectul USAID Fermier la Fermier + MOVCA – instruiri 

producerea alunului eco și fondarea la CEVVC Stăuceni a unui lot 

demonstrativ.  

APM 

USAID 

   

24. Recunoașterea 

certificatelor 

emise de 

autoritățile 

competente din 

Uniunea 

Europeană 

producătorilor 

autohtoni de 

produse ecologice 

în vederea 

stimulării 

agriculturii 

ecologice  

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți pentru 

Agricultură; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Siguranța 

Alimentelor 

Numărul 

certificatelor 

recunoscute 

Recunoașterea certificatelor va fi posibilă odată cu aprobarea 

proiectului de lege  privind producția agroalimentară ecologică și 

etichetarea produselor ecologice preconizată pentru trim I, 2022. 

MAIA  
 

În proces   

28. Modificarea Legii 

nr. 119/2004 cu 

privire la 

produsele de uz 

fitosanitar și la 

fertilizanți pentru 

operaționalizarea 

aplicării noțiunii 

de „utilizare 

minoră” după 

modelul Uniunii 

Europene  

2021 

Trimestrul 

III 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Agenția 

Națională 

pentru 

Siguranța 

Alimentelor; 

Ministerul 

Sănătății 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ 

elaborat și 

aprobat 

Ministerul este în dialog cu Delegația UE în RM pentru 

identificarea experților de consultare pe marginea alinierii 

cadrului normativ la rigorile Regulamentului  (CE) Nr. 1107/2009 

privind introducerea pe piață  a produselor fitosanitare și de 

abrogare a Directivele Consiliului stipulate mai sus. 

MAIA Nerealizat  După discuțiile cu 

experții UE, 

Ministerul va 

demara procesul 

de elaborare a 

modificării Legii 

nr. 119/2004. 

29. Elaborarea 

studiilor de 

fezabilitate a 

reabilitării 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Asociațiile 

de profil 

Studii de 

fezabilitate 

elaborate 

  FDD 

Moldova 

Nerealizat Activitatea nu a 

fost planificată de 

instituție 
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sistemelor 

centralizate de 

irigare, inclusiv 

identificarea 

modalităților de 

atragere a 

fondurilor publice 

și private 

Fondul de 

Dezvoltare 

Durabilă; 

Agenția 

,,Apele 

Moldovei” 

30. Oferirea 

suportului 

producătorilor la 

efectuarea 

investițiilor în 

infrastructura 

fizică aferentă 

exploatațiilor 

agricole 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Mediul de 

afaceri; 

asociațiile 

de profil; 

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți pentru 

Agricultură 

Numărul 

beneficiarilor 

în raport cu 

numărul 

solicitărilor 

recepționate; 

valoarea 

sumelor 

alocate 

anual/semestri

al pe genuri de 

activitate 

În anul 2021, în baza HG nr. 455/2017 cu privire la modul de 

repartizare a mijloacelor Fondului national de Dezvoltare a 

agriculturii și mediului Rural, au fost oferite subvenții de către stat 

pentru sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a 

serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă 

întreprinderilor agricole plasate în extravilan. 

Astfel, la  Măsura 4. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii 

rurale, pe parcursul anului 2021 au fost alocate 26,79 mil lei, unde 

au beneficiat 86 de întreprinderi agricole. 

AIPA Realizat  

31. Modernizarea și 

asigurarea 

activității 

sistemului de 

antigrindină și 

extinderea lui pe 

toată suprafața 

republicii. 

Semnarea 

acordurilor de 

permisiune pentru 

utilizarea în 

comun a 

sistemului 

antigrindină în 

aria de la hotare 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Serviciul 

Special 

pentru 

Influențe 

Active 

asupra 

Proceselor 

Hidrometeor

ologice 

Suprafața 

protejată 

contra 

grindinei 

acoperită cu 

sistem 

antigrindină; 

acorduri 

semnate cu 

țările vecine 

Anual, prin intermediul Serviciului Special pentru Influențe 

Active asupra Proceselor Hidrometeorologice funcționează 132 

puncte rachetare, care execută lucrări de protectie antigrindină pe 

o suprafată de 1 665 mii ha pe teritoriul a 24 raioane din RM. 

Totodată, comunicăm faptul că sunt purtate negocieri cu 

România în vederea semnării unui acord privind lansarea 

rachetelor antigrindină în apropierea liniei de frontieră. 

MAIA/Ser

viciul 

Special 

pentru 

Influențe 

Active 

asupra 

Proceselor 

Hidromete

orologice 

Realizat  

Din FNDAMR, în anul de raport, au fost depuse  20 dosare de 

subvenționare pentru echipamentul antigrindină, care vor proteja o 

suprafață de 222, 6 ha. 

AIPA   

32. Stimularea irigării 

terenurilor noi 

pentru culturi 

horticole în 

vederea atenuării 

efectelor negative 

ale secetei 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți pentru 

Agricultură; 

asociațiile 

utilizatorilor 

de apă 

pentru 

irigație; 

 Creșterea 

suprafeței 

terenurilor 

irigate pentru 

horticultură 

până la 91,1 

mii ha 

terenuri noi și 

investițiile 

implementate   

Organizarea webinarului cu tematica: Sisteme moderne de 

irigare și fertilizare pentru vii și livezi, 7 iulie 2021 (15 

participanți). 

UCIMPA 

BM 

Realizat  

Au fost oferite granturi de aproximativ 480.000 USD (din 2016) 

pentru tehnologii moderne și extinderea suprafețelor irigate în 

zonele de irigație centralizate reabilitate. 

APM 

USAID 

  

Au fost recepționate 353 cereri de acordare a sprijinului 

financiar pentru sistemele de irigare, care vor acoperi o suprafață 
AIPA   
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asociațiile 

de profil; 

parteneri de 

dezvoltare 

de 12 412,8 ha, iar suma subvenției solicitate de producătorii 

agricoli a constituit 75,4 mil. lei. 
 

33. Stimularea 

înființării 

plantațiilor 

multianuale 

intensive cu gama 

sortimentală 

solicitată pe 

piețele regionale  

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți pentru 

Agricultură; 

asociațiile 

de profil; 

parteneri de 

dezvoltare 

21,8 mii ha de 

plantații 

înființate și 

investițiile 

implementate 

Au fost recepţionate 883 dosare de acordare a sprijinului 

financiar în valoarea totală a subvențiilor de 180,2 mil. lei. 

Dintre care: 

- plantații pomicole - 1800,5 ha, 318 obiecte investiţionale, în 

sumă a 59,1 mil. lei; 

- plantații de arbuști fructiferi - 40,8 ha; 

- plantații aromatice, 3 producători agricoli, pe o suprafață de 

84,5 ha; 

- plantații viticole - 564,7 ha, 105 solicitări ale sprijinului 

financiar, în sumă a 21,9 mil. lei. 

AIPA Realizat  

34. Stimularea 

obținerii și 

producerii 

materialului 

săditor autohton 

cu categorii 

biologice și stare 

fitosanitară 

conform 

standardelor 

naționale, precum 

și modernizării 

infrastructurii 

aferente acestui 

obiectiv 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Organizații 

de drept 

public din 

domeniile 

cercetării și 

inovării 

(instituții de 

cercetări 

științifice în 

domeniile 

viticulturii, 

pomiculturii, 

biotehnologi

ilor) 

asociații de 

profil; 

parteneri de 

dezvoltare 

Numărul de 

material 

săditor 

autohton 

produs de 

categorii 

biologice și 

stare 

fitosanitară 

conform 

standardelor 

naționale; 

numărul 

infrastructurii 

aferente 

acestui 

obiectiv 

modernizate și 

construite 

 În anul 2021 s-a produs și certificat în total 8812,5 mii bucăți 

material săditor, dintre care: 

- Măr - 4045 mii bucăți; 

- Păr - 453 mii  bucăți; 

- Gutui -19,5 mii bucăți; 

- Cais - 551 mii bucăți; 

- Cireș -734 mii bucăți; 

- Prun -1068 mii bucăți; 

- Vișin - 701 mii bucăți; 

- Alun - 161 mii bucăţi; 

- Migdal -74 mii bucăți; 

- Nuc - 648 mii bucăți; 

- Piersic - 358 mii bucăți; 

- Culturi de arbuști fructifer și căpșun -3121 mii bucăţi. 

ANSA Realizat  

35. Stimularea 

defrișării 

plantațiilor 

multianuale 

îmbătrânite pentru 

prevenirea 

răspândirii bolilor 

și dăunătorilor 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Agenția de 

Intervenție 

și Plăți 

pentru 

Agricultură; 

asociațiile 

de profil; 

parteneri de 

dezvoltare 

Suprafețe 

defrișate 

(estimativ sunt 

prevăzute 21 

mii ha, 

inclusiv 

livezile și viile 

cu termenul de 

exploatare 

depășit) 

Din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului 

Rural, pentru anul 2021, au fost solicitate acordarea  subvențiilor, 

pentru defrișarea 3258, 5 ha multianuale, dintre care 934,4 ha 

plantații pomicole de specii sămânțoase, 528,9 ha plantații 

pomicole de specii sâmburoase, 177,3 ha plantații nucifere, 215,1 

ha plantații cu soiuri de struguri pentru masă și 1402,8 ha 

plantații cu soiuri de struguri pentru vin. 

Suma subvențiilor solicitate - 37 775 027 lei. 

AIPA/MA

IA 

 

Realizat  

36. Stimularea creării 

spațiilor protejate 

(sere, solare) 

Anual Ministerul 

Agriculturii și 

Agenția de 

Intervenții și 

241,8 ha de 

spații protejate 

În anul 2021 au solicitat suport financiar pentru 

construcția/reconstrucția serelor, solariilor, tunelurilor, 158 

obiecte investiţionale, în sumă de 19,1 mil. lei. Ca rezultate, în 

AIPA/MA

IA 

Realizat  
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pentru producerea 

legumelor 

Trimestrul 

IV 

Industriei 

Alimentare 

Plăți pentru 

Agricultură; 

asociațiile 

de profil; 

parteneri de 

dezvoltare 

și investițiile 

implementate 

perioada de raport, au fost construite și modernizate peste 511,6 ha 

de teren agricol destinat pentru producerea fructelor şi 

legumelor pe teren protejat, dintre care 63,3 ha ocupate de sere 

de iarnă, 96,0 ha - câmp deschis, 25,1 ha – solarii, 2,3 ha – tuneluri, 

și 324,9 ha – mulcire. 

37. Stimularea 

modernizării 

bazei tehnico-

materiale prin 

continuarea 

subvenționării 

tehnicii agricole 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți pentru 

Agricultură; 

asociațiile 

de profil; 

parteneri de 

dezvoltare 

Baza tehnico-

materială 

modernizată; 

Numărul de 

întreprinderi 

ce au investit 

în tehnică 

agricolă 

În anul de raport, au fost depuse 2414 dosare de solicitare a 

sprijinului financiar, în sumă a 297,4 mil. lei, fiind achiziționate 

diverse tipuri de tehnică şi utilaj agricol – 3938 unități. 

AIPA/MA

IA 

Realizat  

38. Susținerea în 

continuare a 

implementării și 

certificării 

sistemelor de 

management a 

fermelor și a 

unităților de 

procesare 

conform 

standardelor 

internaționale 

GLOBALGAP, 

ISO 22000 etc. 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare; 

Ministerul 

Economiei; 

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți în 

Agricultură; 

parteneri de 

dezvoltare; 

asociațiile 

de profil 

 

Numărul 

companiilor 

certificate în 

baza 

standardelor 

internaționale 

GLOBALGA

P, ISO 22000 

etc. 

Elaborarea filmului  educațional: Procesul de certificare Global 

G.A.P în domeniul producerii fructelor  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=XfLy0R-iCko  și 

(distribuit  membrilor GdP). 

UCIMPA 

BM 

Realizat  

Au fost recepționate 7 dosare de solicitare a sprijinului 

financiar în sumă de 0,04 mil. lei pentru: 

1) compensarea parțială a unei asociații de profil la expoziție 

internațională; 

2) certificarea a 3 producători agricoli cu standardele ISO; 

3) certificarea a 3 producători agricoli cu Global Gap. 

AIPA/ 

MAIA 

  

A fost oferit suport pentru 12 producători de a obține 

certificate Global G.A.P.   

Către sfârșitul anului 2021, Moldova are circa 100 companii cu 

certificate GLOBALGAP. 

APM 

USAID 

  

39. Crearea unui 

parteneriat între 

ANSA și fermierii 

deținători de stații 

meteo pentru 

facilitarea 

schimbului de 

date privind 

prognozarea mai 

eficientă a 

dezvoltării bolilor 

și detectarea 

timpurie a 

obiectelor de 

carantină  

Anual 

Trimestrul 

IV 

Agenția 

Națională 

pentru 

Siguranța 

Alimentelor 

Parteneri de 

dezvoltare; 

asociațiile 

de profil 

Platformă 

pentru 

informarea 

operativă și 

calitativă 

privind bolile 

și dăunătorii în 

horticultură 

  ANSA Nerealizat  

https://www.youtube.com/watch?v=XfLy0R-iCko
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40. Implementarea 

Registrului digital 

horticol 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare  

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți pentru 

Agricultură; 

Ministerul 

Agriculturii 

și Industriei 

Alimentare; 

parteneri de 

dezvoltare; 

asociațiile 

de profil 

Registrul 

digital creat și 

funcționa; 

numărul 

schimburilor 

directe 

comerciale 

între 

antreprenori 

pe lanțurile 

valorice 

Ministerul este în proces de discuții cu partenerii de dezvoltare 

pentru identificarea surselor financiare necesare și acordarea 

suportului tehnic la elaborarea conceptului Registrului Digital 

Agricol. 

MAIA În proces  

41. Monitorizarea 

continuă a 

eficienței și 

perfecționarea 

mecanismului de 

asigurare 

subvenționată a 

riscurilor de 

producție în 

agricultură  

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți pentru 

Agricultură; 

Comisia 

Națională a 

Pieței 

Financiare; 

asociațiile 

de profil; 

partenerii de 

dezvoltare 

Studiu 

elaborat; 

proiect de 

perfecționare 

elaborat și 

aprobat 

 Pentru stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în 

agricultură, companiile de asigurări au depus 463 cereri de 

acordare a sprijinului financiar, în creștere de 5,6 ori comparative 

cu numărul cererilor recepționate în anul 2020. Suma subvenției 

solicitată de către companiile de consultanță este în creștere de cca 

8 ori cifrând 47,4 mil. lei.  

 Prin mecanismul de subvenționare au fost asigurate 

subvenționarea a 2380,6 ha plantații multianuale 

MAIA/AI

PA 

Realizat  

  A avizat proiectul (număr unic 125/MADRM/2021) cu privire la 

modificarea/abrogarea unor hotărâri  de Guvern (adoptat HG nr. 

303/2021); 

 A recepționat condițiile speciale de asigurare a riscurilor de 

producție în agricultură, notificate de asiguratori; 

  Datele aferente asigurării subvenționate în agricultură (prime, 

despăgubiri, nr. de contracte) au fost generalizate. 

CNPF   

42. Stimularea 

dezvoltării 

infrastructurii 

post-recoltare a 

produselor 

horticole 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți pentru 

Agricultură; 

asociațiile 

de profil; 

parteneri de 

dezvoltare 

Numărul 

beneficiarilor 

susținuți; 

proiecte de 

infrastructură 

implementate 

Organizarea webinarului cu tematica: „Particularitățile 

exploatării infrastructurii de post-recoltare și experiența în 

procesul de certificare în domeniul producerii de fructe”, 2 iulie 

2021 (20 participanti). 

UCIMPA 

BM/ 

Asociația 

„Moldova-

Fruct” 

Realizat  

 Sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol 

prin modernizarea utilajului şi infrastructurii postrecoltare şi 

procesare este obiectivul Submăsurii 1.6.1 (HG nr. 455/2017) în 

vederea căruia au fost subvenționate 95 de dosare, în valoare  de  

57.719.100,00 lei. Astfel, au fost create și modernizate 123 

frigidere cu capacitatea de 103 mii tone, pentru frigiderele noi 

create – capacitatea de depozitare fiind de 29 mii tone. Totodată, 

au fost create și modernizate 38 case de ambalare cu capacitatea 

de 3370 tone. 

AIPA   

42.1. Sporirea 

capacităților de 

depozitare 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Agenția de 

Intervenții și 

Frigidere noi 

cu capacitatea 

de 338 mii 

tone; 

Elaborarea filmulețului educațional: „Păstrarea corectă și de 

durată a fructelor”. 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=1c_NQgKrC3E 
(diseminat membrilor GdP). 

UCIMPA 

BM 
Realizat  

https://www.youtube.com/watch?v=1c_NQgKrC3E
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frigorifică și 

legumicolă  

Industriei 

Alimentare  

Plăți pentru 

Agricultură; 

asociațiile 

de profil; 

parteneri de 

dezvoltare; 

mediul de 

afaceri 

depozite 

legumicole cu 

capacitatea de 

125 mii tone 

 

 

În cadrul programului MAC-P, care a cuprins  inclusiv anul de 

raportare 2021, 47 grupuri de producători, beneficiari ai 

programului și ai subvențiilor din FNDAMR, distribuite prin 

intermediul AIPA,  au construit depozite frigorifice cu 

capacitatea de depozitare de 39 mii tone sau aproximativ 11% 

din capacitatea totală a țării. 

MAC-

P/MAIA/

AIPA 

  

43 depozite de fructe și legume proaspete care au obținut 

certificate de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor. 
ANSA   

42.2. Sporirea 

capacităților de 

sortare și 

ambalare 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare  

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți pentru 

Agricultură; 

asociațiile 

de profil; 

parteneri de 

dezvoltare; 

mediul de 

afaceri 

45 mii tone 

pentru case de 

ambalare 

Au fost oferite 5 granturi pentru a susține îmbunătățirea 

infrastructurii post-recoltare a întreprinderilor din sectorul agricol 

în valoare totală de 0.2 milioane dolari SUA. 

APM 

USAID 

Realizat  

Create și modernizate 38 case de ambalare cu capacitatea de 

3370 tone. 
 AIPA   

Prin intermediul programului MAC-P și subvețiilor din 

FNDAMR, distribuite de AIPA, au fost contruite 17 linii de 

sortare și ambalare de către Grupurile de producători. 

MAC-

P/MAIA/

AIPA 

  

46. Îmbunătățirea 

măsurilor de 

sprijin din Fondul 

Național de 

Dezvoltare a 

Agriculturii și a 

Mediului Rural în 

vederea includerii 

sistemelor de 

producere în bază 

de contract în 

calitate de 

beneficiari 

eligibili de 

subvenții 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți pentru 

Agricultură; 

asociațiile 

utilizatorilor 

de apă 

pentru 

irigație 

Act normativ 

aprobat 

Ministerul până în semestrul IV va elabora și promova noul 

mecanism de subvenționare, unde va examina, împreună cu toți 

factorii implicați în acest proces, posibilitatea includerii sistemelor 

de producere pe bază de contract. 

MAIA În proces  

47. Integrarea 

serviciilor de 

extensiune în 

sistemele de 

producere în bază 

de contract 

2021 Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Asociațiile 

de profil; 

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți pentru 

Agricultură 

Numărul de 

beneficiari și 

contractele 

semnate 

Au fost depuse 14 dosare de solicitare a sprijinului financiar, în 

sumă de 1,0 mil. lei pentru serviciile prestate de către prestatorii de 

servicii selectați de MAIA. 

AIPA Realizat  

48. Extinderea 

măsurilor eligibile 

pentru Măsura 5. 

2022 Ministerul 

Agriculturii și 

Agenția de 

Intervenții și 

Numărul 

beneficiarilor 

susținuți 

Prestatorii de servicii de consultanță și formare a producătorilor 

agricoli în cadrul Măsurii 5 au efectuat următoarele măsuri: 

 

MAIA/ 
AIPA 

Realizat  
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„Servicii de 

consultanță și 

formare”, 

prevăzută de 

Regulamentul 

privind condițiile, 

ordinea și 

procedura de 

acordare a 

mijloacelor 

Fondului Național 

de Dezvoltare a 

Agriculturii și 

Mediului Rural, 

aprobat prin 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

455/2017 în 

vederea 

dezvoltării 

grupurilor de 

producători și 

parteneriatelor pe 

lanțul valoric al 

produselor 

horticole  

Trimestrul 

IV 

Industriei 

Alimentare 

Plăți pentru 

Agricultură 

- Instruiri specializate – 98; 

- Elaborarea Planurilor de afaceri – 35; 

- Suport la elaborarea dosarului de subvenționare – 616; 

- Elaborarea PA atrage surse externe -57; 

- Numărul beneficiarilor susținuți – 1093. 

 

50. Introducerea 

sistemului de 

studii superioare 

integrate în 

domeniul științei 

agricole prin 

modificarea 

Codului Educației 

nr. 152/2014  

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării 

Ministerul 

Agriculturii 

și Industriei 

Alimentare; 

Universitate

a Agrară de 

Stat din 

Moldova 

Studii 

integrate la 

specialitățile 

profil științe 

agricole; 

numărul de 

persoane 

instruite 

Revizuirea Codului Educației și a altor acte legislative cu 

referire la studiile integrate la specialitățile profil agricol. 

MEC 
/UASM/MAI

A 

În proces  

51. Actualizarea 

Nomenclatorului 

domeniilor de 

formare 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării 

Ministerul 

Agriculturii 

Nomenclatoru

l domeniilor 

de formare 

profesională și 

 Revizuirea Nomenclatorului cu referire la studiile integrate la 

specialitățile profil agricol; 

 Specialități (cilul I licență) noi sau / și diplome duble; 

 Specializări (cilul II Master) noi sau / și diplome duble 

UASM / 

MAIA 
  



16 

 

profesională și al 

specialităților în 

învățământul 

superior, aprobat 

prin Hotărârea 

Guvernului 

nr. 482/2017 în 

funcție de cererea 

pieței muncii 

și Industriei 

Alimentare; 

Universitate

a Agrară de 

Stat din 

Moldova; 

Comitetul 

Sectorial 

pentru 

Formarea 

Profesională 

din 

Agricultură 

și Industria 

Alimentară 

asociațiile 

de profil; 

partenerii de 

dezvoltare 

al 

specialităților 

în 

învățământul 

superior 

actualizat 

 Ultima actualizare a Nomenclatorului domeniilor de formare 

profesională  și al specialităților în învățământul superior a fost 

realizată în anul 2020.  

Totodată, comunicăm faptul că, în anul 2021 Nomenclatorul nu 

a fost actualizat. 

MAIA/MEC   

52. Actualizarea 

Cadrului Național 

al calificărilor 

privind matricele 

competențelor 

profesionale în 

funcție de cererea 

pieței muncii 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării 

Ministerul 

Agriculturii 

și Industriei 

Alimentare; 

Universitate

a Agrară de 

Stat din 

Moldova; 

Comitetul 

Sectorial 

pentru 

Formarea 

Profesională 

din 

Agricultură 

și Industria 

Alimentară 

Cadrul 

național al 

calificărilor 

actualizat 

 A fost actualizat Cadrului Național al calificărilor cu elaborarea 

și aprobarea Standardelor ocupaționale  

La moment sunt aprobate standardele 

(https://mecc.gov.md/ro/content/cadrul-national-al-calificarilor-2) 

la specialitățile: 

-Horticultură (nivel 6 CNCRM) sc_6_cncrm_horticultura_.pdf 

(gov.md); 

-Horticultură (nivel 4 CNCRM) 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/sc_nivelul_4_cnc_agro

nom_calificare_medie_0.pdf; 

 În paralel cu pct. 53 

UASM / 

MAIA / 

MEC 

Realizat  

Urmare a solicitării MEC (scr. 03/3-09/2689 din 29.05.2020) 

instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior: 

 au examinat programele de studiu/calificările oferite în 

domeniul Agricultură pentru formare inițială și continuă pentru 

identificarea rezultatelor învățării relevante nivelului de calificare 

respectiv; 

  au examinat Nomenclatoarele domeniilor de formare,  

aprobate prin (HG 425/2015, HG 853/2015 și 482/2017); în 

context, a fost înaintată  propunerea de a transfera meseria 

”Tractorist-maşinist în producţia agricolă” de la domeniul 

Servicii de transport” la domeniul 81 ”Agricultură” din 

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al 

meseriilor (HG 425/2015). 

 au evaluat relevanța calificărilor oferite la moment în sistemul 

educațional, în domeniul de referință. 

UASM / 

MAIA / 

MEC 

  

https://mecc.gov.md/ro/content/cadrul-national-al-calificarilor-2
https://mecc.gov.md/sites/default/files/sc_6_cncrm_horticultura_.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/sc_6_cncrm_horticultura_.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/sc_nivelul_4_cnc_agronom_calificare_medie_0.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/sc_nivelul_4_cnc_agronom_calificare_medie_0.pdf
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 În anul 2020-2021, la solicitarea MAIA, au fost elaborate, cu 

implicarea reprezentanților pieței muncii, 13 standarde de 

calificare din cadrul domeniului Științe agricole: 5 standarde de 

calificare, nivel 3 CNC (apicultor, cultivator legume și fructe, 

cultivator bacifere, controlor produse alimentare, operator la linie 

în industria alimentară),  6 standarde de calificare, nivel 4 CNC 

(Tehnician mecatronist, Agronom (calificare profesional 

tehnică), Felcer veterinar), Tehnician în industria alimentară, 

Tehnician hidrotehnic, Tehnician mecanic); 2 standarde de 

calificare de nivel 6 CNC (Inginerie și management pe ramuri (în 

hidroameliorații) și Horticultură)). 

Cadrul național al calificărilor a fost completat cu 7 Standarde 

de calificare elaborate pentru învățământul profesional tehnic, 

nivel 3-4 CNCRM. 

MAIA   

53. Ajustarea 

matricelor 

competențelor 

profesionale din 

planurile de 

învățământ și 

programelor 

analitice  

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării 

Ministerul 

Agriculturii 

și Industriei 

Alimentare; 

Universitate

a Agrară de 

Stat din 

Moldova; 

instituții de 

învățământ 

profesional 

tehnic  

Competențe 

profesionale 

ajustate 

 Au fost ajustate competențele profesionale și coordonate: 75 

Planuri de învățământ actualizate Nivel 6-7 CNCRM, UASM, 

4 Planuri de învățământ nivel 3-4 CNCRM; 80 de curricula la 4 

specialități și 2 curricula naționale 

MAIA Realizat  

 Planurile de învățământ au fost aprobate în anul 2021, în care au 

fost revizuite matricele competențelor profesionale în special la 

sp. Horticultură; 

 Ajustarea integrală a programelor analitice / curriculum-urilor la 

unitățile de curs conform matricei competențelor. 

UASM,  

 

Colegiile de 
profil prin 

coordonare 

cu UASM 

  

 Matricea competențelor profesionale din planurile de învățământ 

și curricula disciplinelor a fost completată și racordată la 

prevederile Cadrului Național al Calificărilor, fiind coordonate 

cu Ministerul Educației și Cercetării la 26.07.2021. 

MEC   

55. Stimularea 

parteneriatelor 

educaționale 

instituție de 

învățământ-

companie privată 

pentru 

actualizarea 

curriculumului 

horticol, 

organizarea și 

implementarea 

stagiilor eficiente 

de practică și alte 

forme de instruire 

care promovează 

conceptul 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării 

Ministerul 

Agriculturii 

și Industriei 

Alimentare; 

Universitate

a Agrară de 

Stat din 

Moldova; 

instituții de 

învățământ 

profesional 

tehnic  

Planuri 

Strategice de 

Dezvoltare a 

instituțiilor din 

domeniul 

educației, 

științei și 

inovării 

actualizate 

 Încheierea acordurilor de colaborare cu entități din sectorul 

agroalimentar și instituții de învățământ din țară și de peste hotare 

în vederea desfășurării stagiilor de practică, perfecționării 

cadrelor didactice etc. 

 La elaborarea și aprobarea standardelor ocupaționale, planurilor 

de învățământ au fost antrenați în dezbateri agenții economici din 

domeniu, în special acele entități, unde în ultimii ani au fost 

angajați absolvenți – tineri specialiști. 

UASM,  

 

Colegiile de 

profil prin 

coordonare 

cu UASM 

Realizat  

 Acordarea suportului: Școlii profesionale din Nisporeni 

(Curriculum pentru culturi bacifere, o nouă meserie „Cultivator-

procesator de bacifere”, Laborator „Culturi bacifere”, Lot 

didactic „culturi bacifere”, Program de start-up), Universității 

Agrare din Moldova (irigații, standarde de calificare in 

horticultură, Laborator hidroameliorații, pentru a îmbunătăți baza 

tehnico-materială, curriculumului și a stabili parteneriate cu 

sectorul privat. Suport total – peste 2.5 mln lei. 

  Organizarea Forumul Forței de Muncă în Agricultură. 

APM  

USAID 
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,,instruirii la locul 

de muncă” a 

viitorilor 

specialiști 

Conform Planului-cadru pentru studiile superioare de licență și 

integrate, nr. 120/2020, în procesul de elaborare a planurilor de 

învățământ, universitatea implică obligatoriu partenerii din mediul 

privat, pentru o mai bună ajustare a conținuturilor la necesitățile 

pieței muncii.  

Parteneriatul cu mediul privat se manifestă în aceeași măsură și 

în procesul de organizare și monitorizare a stagiilor de practică. 

MEC   

Au fost încheiate de către IÎPT 9 Contracte de parteneriat cu 

agenți economici în implementarea învățământului dual cu 

realizarea practicii la locul de muncă. 

Totodată comunicăm că au fost încheiate de către IÎPT 41 

Parteneriate pentru stagii de practică IÎPT. 

În aceiași ordine de idei este de menționat că au fost încheiate 

19 parteneriate internaționale pentru stagii de practică de către 

UASM. 

MAIA   

59. Reconceptualizar

ea sistemului de 

extensiune rurală 

prin orientarea la 

cerințele specifice 

ale fiecărui sub-

sector în parte 

2021 

Trimestrul 

II 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Universitate

a Agrară de 

Stat din 

Moldova; 

instituții de 

învățământ 

profesional 

tehnic; 

parteneri de 

dezvoltare 

Calitatea 

înaltă a 

serviciilor de 

extensiune 

 Activități de dezvoltare a capacităților GdP și traininguri 

specializate. Serviciile de consultanță au avut drept scop: (1) 

îmbunătățirea practicilor și tehnologiilor de producere și post-

recoltă a membrilor grupurilor de producători specializate în 

produse horticole proaspete și procesate și (2) creșterea 

competitivității produselor horticole produse de membrii 

grupurilor de producători pe piața locală și cele de export. Pe 

parcursul anului 2021 au fost alocate 19 zile/experți (inclusiv 

vizite) din cele total 35 zile/experți din planurile de asistență 

oferite la 11 GdP; 

 Au fost organizate mai multe evenimente și ateliere de lucru 

individuale la solicitarea GdP cu tematica: „Perspective de 

dezvoltare prin cooperare în cadrul Grupului de Producători” la 

fel și „Consolidarea Grupului de Producători prin activități 

cooperare”; 

 GdP au beneficiat de servicii de consultanță în domeniul 

contabilității și managementului financiar. Serviciile de 

consultanță au avut drept scop consolidarea capacităților 

contabililor, administratorilor și membrilor grupurilor de 

producători de a înțelege importanța managementului financiar 

corect și a evidenței contabile corespunzătoare, precum și 

aplicarea în practică a cunoștințelor dobândite (teoretice, 

practice, coaching și instruiri) în activitățile lor zilnice. Astfel, în 

perioada primului semestru 2021 au fost organizate 2 (două) 

sesiuni de instruire pentru GdP și membrii acestora: (1) „Noutăți 

contabile și fiscale 2021 și  Întocmirea situațiilor financiare și 

rapoartelor fiscale pentru anul 2020” și (2) „Concretizări aferente 

modului de întocmire a Situațiilor financiare pentru anul 2020”. 

UCIMPA 

BM    

Realizat  

Pentru dezvoltarea serviciilor de consultanță și extensiune în 

agricultură, Ministerul a inițiat următoarele acțiuni: 
MAIA   
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- A creat grup de lucru pentru aprobarea proiectului Programului 

național de consultanță și extensiune în agricultură pentru anii 

2023-2027; 

- A elaborat conceptul Programului și expediat Cancelariei de Stat 

pentru avizare; 

- A efectuat consultările cu părțile interesate pe marginea 

elaborării Programului de dezvoltare a  serviciilor de 

consultanță și extensiune în agricultură în RM pentru anii 

2023-2027 și elaborat un document generalizat pe marginea 

consultărilor realizate; 

- A analizat rezultatele consultărilor /intervievării și prezentat 

Grupului de lucru; 

- A elaborat matricea privind modalitatea de delegare a 

serviciilor de consultanță și extensiune în agricultură, fiind 

identificate 3 modele organizare și finanțare a serviciilor de 

consultanță și extensiune în agricultură; 

-  A elaborat conceptul de organizare și finanțare a serviciilor de 

consultanță și extensiune în agricultură, conform modelului 

acceptat de Grupul de lucru. 

 

  În comun cu pct. 58  

- Diseminarea rezultatelor proiectelor (menționate în pct. 60, dar 

și altele); 

- Antrenarea entităților și specialiștilor în diverse activități de 

extensiune din domeniu. 

MAIA / 
UASM / 

IȘPHTA 

  

60. Ajustarea 

activităților din 

sfera științei și 

inovării finanțate 

din contul 

mijloacelor 

bugetului de stat 

la prioritățile 

sectorului horticol 

2021 

Trimestrul 

IV 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare 

Ministerul 

Agriculturii 

și Industriei 

Alimentare 

Activități din 

sfera științei și 

inovării 

ajustate 

-  ANCD În proces Activitățile nu au 

fost planificate de 

ANCD 

Au fost efectuate cercetări la proiectele din cadrul apelului 

Programe de stat pentru perioada 2020-2023 (plasate pe pagina 

web a ANCD și UASM https://www.uasm.md/ro/cercetare-

stiintifica-160/proiecte-de-cercetare-290): 

1. Elaborarea tehnologiei de producere a cătinii albe în sistem 

ecologic și de prelucrare a fructelor și biomasei 

20.80009.5107.13 – director, conf. univ., dr. Popa Sergiu; 

2. Adaptarea tehnologiilor durabile și ecologice de producere a 

fructelor sub aspect cantitativ și calitativ în funcție de 

integritatea sistemei de cultură și schimbărilor climatice - cu 

cifrul nr. 20.80009.5107.04 – director, prof. univ., dr. hab. 

Balan Valerian; 

3. Impactul factorilor macromediului și geografici asupra 

falimentului și a performanțelor în afaceri ale entităților 

economice din sectorul agroalimentar din Republica Moldova - 

cifrul 20.80009.0807.26 – director, conf. univ., dr. Nicolaescu 

Gheorghe; 

4. Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistența plantelor 

UASM/ANC
D 

  

https://www.uasm.md/ro/cercetare-stiintifica-160/proiecte-de-cercetare-290
https://www.uasm.md/ro/cercetare-stiintifica-160/proiecte-de-cercetare-290
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cu nivel diferit de organizare la acțiunea temperaturilor extreme 

în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice - Cifrul 

proiectului: 20.80009.7007.07 – coordonator proiect UASM, 

conf. univ., dr. Gumaniuc Iachim; 

5. Abordări previzionale a sporirii calității competențelor în 

învățământul superior agrar în baza parteneriatului cu mediul de 

afaceri - cu cifrul nr. 20.80009.0807.41 - director, conf. univ., 

dr. Prisăcaru Veronica; 

6. Adaptarea sistemului de educație-cercetare cu profil agrar din 

Republica Moldova la condițiile societății contemporane, - 

cifrul 20.80009.0807.44 - director, prof. univ., dr. hab. 

Cimpoieș Dragoș. 

61. Elaborarea 

studiului cu 

participarea 

sectorului privat 

în activitățile din 

sfera științei și 

inovării în 

sectorul horticol  

2021 

Trimestrul 

IV 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare 

Ministerul 

Agriculturii 

și Industriei 

Alimentare; 

asociațiile 

de profil 

Studiu 

elaborat 

-  ANCD Nerealizat Activitățile nu au 

fost planificate de 

ANCD 

În comun cu pct. 60, la proiectele de cercetare menționate sunt 

efectuate sondaje ale entităților din sectorul agroalimentar, dar 

și înființate experiențe. 

UASM   

62. Crearea unei 

platforme digitale 

pentru 

diseminarea 

rezultatelor 

activităților de 

extensiune rurală 

și din sfera științei 

și inovării 

finanțate din 

contul mijloacelor 

bugetului de stat 

2021 

Trimestrul 

IV 

Agenția 

Națională 

pentru 

Cercetare și 

Dezvoltare 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării; 

Ministerul 

Agriculturii 

și Industriei 

Alimentare 

Platformă 

creată și 

funcțională 

-  ANCD Parțial Activitățile nu au 

fost planificate de 

ANCD 

În colaborare cu Tekwill și platforma media Agrobiznes.md, a 

înființat o bibliotecă digitală. La mijlocul lunii septembrie, 

Agrobiznes.md a lansat Biblioteca Agrobiznes, prima bibliotecă 

digitală agricolă https://biblioteca.agrobiznes.md/ din Moldova. 

APM 

USAID 

  

Crearea pe baza Bibliotecii Republicane Științifice Agricole din 

cadrul UASM a platformei cu însumarea tuturor materialelor la 

nivel național (ACSA, FARM, IFAD etc.) și referințe la cele 

internaționale. 

MAIA / 
UASM / 

BRȘA 

  

63. Crearea și 

înregistrarea în 

Catalogul 

soiurilor de Plante 

al Republicii 

Moldova de noi 

soiuri ale 

culturilor 

horticole 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Institutul 

Științifico-

Practic de 

Horticultură 

și 

Tehnologii 

Alimentare; 

Comisia de 

Stat pentru 

Testarea 

Soiurilor de 

Plante; 

Soiuri noi 

create și/sau 

înregistrate în 

Catalogul 

Soiurilor de 

Plante al 

Republicii 

Moldova 

Testate la Valoarea Culturală și de Utilizare (VCU), creație a 

IȘPHTA,  26 soiuri: 

- Măr – 18 soiuri; 

- Păr – 8 soiuri. 

Înregistrate 2 soiuri de păr în Catalogul Soiurilor de Plante, 

ediția anului 2021. 

CSTSP Realizat  

Includerea în componența Comisiei de Stat pentru Testarea 

Soiurilor de Plante și a cadrelor didactice calificate de la UASM. 

MAIA / 

CSTSP/ 

UASM 
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parteneri de 

dezvoltare 

67. Analiza 

impactului la 

Legea 

nr. 728/1996 cu 

privire la 

pomicultură în 

vederea relevării 

necesității creării 

Oficiului Horticol 

și a Fondului de 

dezvoltare a 

Horticulturii 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Cancelaria 

de Stat; 

asociațiile 

de profil; 

parteneri de 

dezvoltare 

Analiza ex-

ante elaborată 

Draft-ul Legii și a Analizei ex-ante au fost elaborate. 

La moment, proiectul este în proces de promovare și consultare cu 

factorii interesați.  

MAIA/  

APM 

USAID 

În proces  

68. Îmbunătățirea 

măsurilor de 

sprijin din Fondul 

Național de 

Dezvoltare a 

Agriculturii și a 

Mediului Rural în 

vederea includerii 

Asociațiilor 

utilizatorilor de 

apă în calitate de 

beneficiari 

eligibili de 

subvenții  

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți pentru 

Agricultură; 

asociațiile 

utilizatorilor 

de apă 

pentru 

irigație 

Act aprobat În scopul extinderii suprafețelor de terenuri irigate și facilitarea 

accesării la subvențiile din partea statului a Asociațiilor 

utilizatorilor de apă pentru irigații, a fost ajustată noțiunea de 

„solicitant” din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de 

subvenționrea. 

Modificările aduse legii menționate au fost aprobate prin Legea nr. 

222/2021. 

Totodată, la etapă finală de promovare este proiectul de 

modificare a HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a 

miloacelor financiare din FNDAMR. Modificările propuse, în 

proiect, permit producătorului agricol, transmiterea în folosință a 

obiectului investiției AUAI, pe perioada care producătorul agricol 

este membru al asociației, pentru a fi utilizat conform destinației. 

MAIA Realizat  

69. Modificarea Legii 

nr. 312/2013 

privind grupurile 

de producători și 

asociațiile 

acestora  în 

vederea extinderii 

conceptului de 

grup de 

producători 

2022 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Asociațiile 

de profil; 

parteneri de 

dezvoltare 

Lege 

modificată 

Ultimele modificări ale legii, aprobate la 11 iunie 2020 prin 

Legea nr. 92, au impulsionat necesitatea elaborării și promovării 

unui proiect de act normativ pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători 

agricoli. Astfel prin Hotărârea Guvernului nr. 695 din 23.09.2020, 

acesta a fost aprobat.  

Aspectul cel mai important al procedurii de recunoaștere a 

grupurilor de producători fiind posibilitatea accesării sprijinului 

financiar nerambursabil din partea statului, pe parcursul a 5 ani din 

momentului recunoașterii acestora.  

MAIA Realizat  

* Notă – mijloacele financiare incluse în Planul de acțiuni vor fi planificate/alocate de către autoritățile/instituțiile responsabile de legile bugetare anuale, în funcție de posibilitățile 

financiare și evoluția indicatorilor macroeconomici. 
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Abrevieri: 

 

MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova 

ME – Ministerul Economiei 

ODIMM – Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

ANSA – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

CCI a RM – Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova 

ANCD - Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 

CSTSP – Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante 

IȘPHTA – Institutul Științifico - Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare 

UASM – Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

UCIMPA BM - Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială  

FDD Moldova - Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 


