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RAPORTUL DE ACTIVITATE 

al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare pentru anul 2015 
 

 

 

1. Sumar executiv 
 

 

   Prin Hotărîrea Guvernului nr. 742 din 21.10.2015, a fost aprobat Planul de Acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală a 

Republicii Moldova pentru anii 2014 – 2020.  

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 10.06.2015, a fost aprobat Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a 

producătorilor agricoli pentru anul 2015. Pentru anul 2015, Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli a constituit 610 mln lei (inclusiv 110 mln lei din contul 

Programului Comisiei Europene de suport bugetar sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale” 

Pe parcursul anului 2015, au fost negociate, semnate şi/sau ratificate următoarele Acorduri de Finanţare externă: 

1. Acordul de Finanţare între Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind implementarea Programului ENPARD Moldova – Suport pentru Agricultură 

şi Dezvoltare Rurală, semnat la Chişinău la 26 martie 2015 - Legea nr. 177 din 22.10.2015. 

2. Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei” – Legea nr. 46 din 

02.04.2015; 

3. Acordul de finanţare (grant danez) a Programului rural de rezilienţă economico-climatică incluzivă (IRECR) dintre Republica Moldova şi Fondul Internaţional 

pentru Dezvoltare Agricolă (grant nr. 2000000703) – Legea nr. 45 din 02.04.2015; 

4. Acordul de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă” 

(Credit nr. 5639-MD) – Legea nr. 122 din 28.05.2015. 
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2. Implementarea Planului anual de acţiuni 

 

Nr. 

d/o 
Acţiuni 

Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Nivelul de realizare/ 

Descriere succintă 

Obiectivul nr. 1. Elaborarea documentelor de politici strategice pentru dezvoltarea durabilă şi modernizarea sectorului agroalimentar 

1.1. Elaborarea şi promovarea Planului 

de Acţiuni privind implementarea 

Strategiei naţionale de dezvoltare 

agricolă şi rurală a Republicii 

Moldova pentru anii 2014 – 2020 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Direcţia analiză, 

monitorizare şi evaluare a 

politicilor; 

Subdiviziunile structurale 

ale MAIA 

Planul de Acţiuni privind implementarea Strategiei 

naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală a Republicii 

Moldova pentru anii 2014 – 2020, a fost aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 742 din 21.10.2015. 

1.2. Elaborarea şi aprobarea 

Programului de Dezvoltare a 

Horticulturii în Republica Moldova 

pentru anii 2015 – 2020 

Program aprobat prin 

Ordin MAIA 

Trimestrul IV Direcţia politici de 

producţie şi reglementări de 

calitate a produselor 

vegetale 

Proiectul Programului de Dezvoltare a Horticulturii 

în Republica Moldova pentru anii 2015 – 2020, a fost 

elaborat şi este în proces de definitivare. 

1.3. Elaborarea şi promovarea 

Programului agriculturii 

conservative pentru anii 2015-2020 

Program elaborat şi 

promovat 

Trimestrul II Direcţia politici de 

producţie şi reglementări de 

calitate a produselor 

vegetale 

Proiectul Programului agriculturii conservative 

pentru anii 2015-2020, a fost elaborat şi este în 

proces de definitivare. 

1.4. Elaborarea Strategiei de ameliorare 

a sistemului de cercetare - 

dezvoltare agroalimentară al 

Republicii Moldova pentru 

perioada 2015-2020 

Strategie elaborată Trimestrul IV Direcţia ştiinţă, formare 

profesională şi extensiune 

rurală; 

Subdiviziunile structurale 

ale MAIA 

Au fost identificate surse financiare pentru angajarea 

experţilor, care vor elabora proiectul Strategiei de 

ameliorare a sistemului de cercetare - dezvoltare 

agroalimentară al Republicii Moldova pentru 

perioada 2015-2020. De asemenea, a fost efectuată o 

analiză a situaţiei curente în domeniul de cercetare-

dezvoltare agroalimentară, fiind identificate şi 

necesităţile de reformare ale acestuia. 

1.5. Elaborarea Strategiei sectoriale de 

cheltuieli în domeniul agriculturii, 

gospodăriei silvice, gospodăriei 

piscicole şi gospodăriei apelor pe 

anii 2016-2018 

Strategie elaborată La solicitare Direcţia analiză, 

monitorizare şi evaluare a 

politicilor; 

Direcţia finanţe şi buget; 

Subdiviziunile structurale 

ale MAIA 

A fost prezentată Ministerului Finanţelor spre 

examinare prognoza întăririlor de granturi şi 

împrumuturi externe, destinate realizării proiectelor 

finanţate din surse externe, precum şi a cheltuielilor 

estimate în valută (Dolari SUA/Euro), pentru 

întocmirea pronosticului preliminar al fluxului de 

surse externe pentru elaborarea CBTM 2016-2018. 

1.6. Elaborarea Strategiei/programului 

de promovare a produselor 

autohtone 

Strategie elaborată Trimestrul IV Direcţia marketing şi relaţii 

internaţionale; 

Subdiviziunile structurale 

ale MAIA 

 

Au fost identificate surse financiare pentru angajarea 

experţilor, care vor elabora proiectul Strategiei de 

promovare a exporturilor. 
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Nr. 

d/o 
Acţiuni 

Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Nivelul de realizare/ 

Descriere succintă 

1.7. Elaborarea şi promovarea 

proiectului de hotărîre a Guvernului 

cu privire la aprobarea 

„Programului strategic e-

Agricultura” 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul III Serviciul e-Transformare; 

Î.S. “Centrul Informaţional 

Agricol” 

Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea 

„Programului strategic de modernizare tehnologică a 

sectorului agroindustrial „e - Agricultură” a fost 

elaborat, avizat la instituţiile de resort şi urmează a fi 

promovat. 

Obiectivul nr. 2. Consolidarea cadrului legislativ-normativ general privind dezvoltarea agricolă şi rurală  

2.1. Monitorizarea şi evaluarea 

procesului de aproximare a 

legislaţiei naţionale la cerinţele şi 

normele Uniunii Europene 

Numărul rapoartelor Trimestrial Direcţia juridică şi 

armonizarea legislaţiei 

Au fost elaborate şi prezentate în adresa Centrului de 

Armonizare a Legislaţiei pe lîngă Ministerul Justiţiei 

4 rapoarte privind gradul de implementare a Planului 

Naţional de Armonizare a Legislaţiei. 

2.2. Elaborarea şi aprobarea 

Regulamentului privind modul de 

repartizare a mijloacelor fondului 

de subvenţionare a producătorilor 

agricoli pentru anul 2015 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Direcţia analiză, 

monitorizare şi evaluare a 

politicilor; 

Subdiviziunile structurale 

ale MAIA; 

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi 

pentru Agricultură 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 352  din 10.06.2015, a 

fost aprobat Regulamentul privind modul de 

repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a 

producătorilor agricoli pentru anul 2015. 

2.3. Elaborarea şi promovarea 

proiectului legii zootehniei (în 

redacţie nouă) 

Proiect de lege 

promovat  

Trimestrul II Direcţia politici de producţie 

şi reglementări de calitate a 

produselor animale 

Proiectul de lege a fost elaborat şi avizat, însă urmare 

a investirii noului Guvern, proiect va fi supus avizării 

repetate. 

2.4. Elaborarea şi promovarea 

proiectului de lege cu privire la 

clasificarea carcaselor de bovine, 

porcine şi ovine 

Proiect de lege 

promovat 

Trimestrul III Direcţia politici de 

producţie şi reglementări de 

calitate a produselor 

animale 

Proiectul de lege a fost elaborat şi remis Guvernului 

spre aprobare. 

2.5. Elaborarea şi promovarea 

proiectului de lege cu privire la 

modificarea şi completarea unor 

acte legislative (domeniul 

identificării animalelor) 

Proiect de lege 

elaborat şi avizat 

Trimestrul IV Direcţia siguranţa 

alimentelor de origine 

animală şi medicină 

veterinară 

Proiectul de lege a fost elaborat şi remis Guvernului 

spre aprobare. 

2.6. Elaborarea proiectului de HG cu 

privire la modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 705 din 20.10.1995 

cu privire la modul de înregistrare 

la venituri, punerea pe rod, casare şi 

defrişare a plantaţiilor perene 

Proiect elaborat şi 

promovat 

Trimestrul II Direcţia politici de 

producţie şi reglementări de 

calitate a produselor 

vegetale 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 747 din 26.10.2015 cu 

privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce 

se operează în unele hotărîri ale Guvernului, au fost 

operate modificări la Hotărirea Guvernului nr. 705 

din 20.10.1995 cu privire la modul de înregistrare la 

venituri, punerea pe rod, casare şi defrişare a 

plantaţiilor perene. 
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Nr. 

d/o 
Acţiuni 

Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Nivelul de realizare/ 

Descriere succintă 

2.7. Elaborarea proiectului de hotărîre a 

Guvernului de modificare şi 

completare a Hotărîrii Guvernului 

nr. 356 din 31 mai 2012 

Proiect elaborat şi 

prezentat Guvernului 

Trimestrul III Direcţia protecţia plantelor 

şi siguranţa alimentelor de 

origine vegetală 

A fost elaborat proiectul de hotărîre. AIR-ul este în 

proces de definitivare şi urmează a fi remis Comisiei 

de stat pentru reglementarea activităţii de 

întreprinzător din subordinea Ministerului 

Economiei. 

Obiectivul nr. 3. Modernizarea lanţului agroalimentar şi furajer, prin prisma conformării la cerinţele comunitare de calitate şi siguranţă a produselor de origine 

vegetală şi animală 

3.1. Definitivarea şi promovarea Legii 

cu privire la controlul de 

conformitate cu cerinţele de calitate 

pentru fructe şi legume proaspete 

Proiect promovat Trimestrul II Direcţia politici de 

producţie şi reglementări de 

calitate a produselor 

vegetale 

Proiectul de lege a fost înaintat repetat spre 

examinare către grupul de lucru pe lîngă Comisia de 

stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. 

3.2. Elaborarea Procedurii de 

recunoaştere a autorizaţiilor 

acordate de către un stat membru al 

Uniunii Europene pentru produsele 

de uz fitosanitar şi fertilizanţi, şi 

omologarea fertilizanţilor marcaţi 

cu menţiunea „Îngrăşămînt CE” şi 

armonizarea cu cerinţele 

Regulamentelor (CE) nr. 1107/2009 

şi 2003/2003 

Procedură elaborată şi 

aprobată 

Trimestrul I Direcţia protecţia plantelor 

şi siguranţa alimentelor de 

origine vegetală 

Procedura a fost elaborată şi aprobată prin Ordinul 

MAIA nr. 18 din 02.03.2015. 

Totodată, la indicaţia Ministerului Justiţiei, aprobarea 

Procedurii de recunoaştere urmează a fi promovată 

prin hotărâre de guvern. 

3.3. Elaborarea şi promovarea 

proiectului de hotărîre a Guvernului 

cu privire la modificarea şi 

completarea Hotărîrii Guvernului 

nr. 696 din 04.08.2010 cu privire la 

aprobarea Reglementării tehnice 

„Carne - materie primă. 

Producerea, importul şi 

comercializarea” 

Proiect promovat Trimestrul IV Direcţia politici de 

producţie şi reglementări de 

calitate a produselor 

animale 

Proiectul dat a fost elaborat, dar urmează a fi 

promovat după aprobarea proiectului de lege cu 

privire la clasificarea carcaselor. 

3.4. Elaborarea şi promovarea 

proiectului de hotărîre a Guvernului 

cu privire la aprobarea Normelor 

privind metodele de analiză şi 

evaluare calitativă a laptelui şi a 

produselor lactate 

Proiect promovat Trimestrul IV Direcţia politici de 

producţie şi reglementări de 

calitate a produselor 

animale 

Proiectul dat a fost elaborat, avizat la ministerele de 

resort, urmează a fi remis Centrului de armonizare a 

legislaţiei din subordinea Ministerului Justiţiei. 
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Nr. 

d/o 
Acţiuni 

Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Nivelul de realizare/ 

Descriere succintă 

3.5. Elaborarea şi promovarea 

proiectului de hotărîre a Guvernului 

privind modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 611 din 05.07.2010 

cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice „Lapte şi 

produse lactate” 

Proiect promovat Trimestrul IV Direcţia politici de 

producţie şi reglementări de 

calitate a produselor 

animale 

Proiectul dat este în proces de elaborare. În scopul 

consultării acestuia, au fost organizate 2 şedinţe cu 

procesatorii de lapte. 

3.6. Definitivarea proiectului de lege 

„Cu privire la activitatea medicului 

veterinar de liberă practică” 

Proiect definitivat şi 

prezentat Guvernului 

Trimestrul IV Direcţia siguranţa 

alimentelor de origine 

animală şi medicină 

veterinară 

Proiectul de lege a fost elaborat şi urmează a fi 

examinat suplimentar de către un expert internaţional 

al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi 

Alimentaţie (FAO). 

3.7. Elaborarea proiectului hotărîrii de 

Guvern pentru aprobarea Planului 

naţional de răspuns în caz de 

urgenţă, bazat pe principiile de 

analiză a riscurilor 

Proiect elaborat şi 

promovat 

Trimestrul IV Direcţia siguranţa 

alimentelor de origine 

animală şi medicină 

veterinară 

Prin Ordinul MAIA nr. 72 din 24.04.2015, a fost 

creat grupul de lucru privind elaborarea şi 

promovarea proiectului de hotărîre cu privire la 

aprobarea Planului naţional de răspuns la situaţii de 

urgenţă privind siguranţa produselor alimentare. 

3.8. Elaborarea proiectului de hotărîre a 

Guvernului cu privire la aprobarea 

modificărilor şi completărilor ce se 

operează în unele hotărîri ale 

Guvernului (nr. 1073/2008, nr. 

838/2009, nr. 558/2011, 

armonizarea cu Directiva CE 

74/647 din 09.12.1974) 

Proiect elaborat şi 

prezentat Guvernului 

Trimestrul II Direcţia protecţia plantelor 

şi siguranţa alimentelor de 

origine vegetală 

Proiectul dat a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 436 din 17 iulie 2015. 

Obiectivul nr. 4. Sporirea competitivităţii producţiei vitivinicole şi majorarea exportului acesteia, prin diversificarea pieţelor de desfacere 

4.1. Definitivarea şi promovarea 

proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii 

nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind 

protecţia indicaţiilor geografice, 

denumirilor de origine şi 

specialităţilor tradiţionale garantate 

Proiect adoptat Trimestrul IV Direcţia politici de piaţă în 

sectorul vitivinicol 

 

 

Proiectul de lege a fost aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 805 din 29.10.2015 şi prezentat 

Parlamentului spre adoptare. 

4.2. Promovarea proiectului de hotărîre 

a Guvernului pentru aprobarea 

Reglementării tehnice „Organizarea 

pieţei vitivinicole” 

Reglementare aprobată Trimestrul II Direcţia politici de piaţă în 

sectorul vitivinicol 

Reglementarea tehnică „Organizarea pieţei 

vitivinicole” a fost aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 356 din 11.06.2015. 

În scopul implementării acesteia, în colaborare cu 
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Nr. 

d/o 
Acţiuni 

Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Nivelul de realizare/ 

Descriere succintă 

Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, a fost elaborat un 

plan de acţiuni. 

4.3. Definitivarea şi promovarea 

proiectului de hotărîre a Guvernului 

cu privire la aprobarea 

Regulamentului Registrului 

vitivinicol 

Proiect aprobat Trimestrul III Direcţia politici de piaţă în 

sectorul vitivinicol 

Proiectul dat a fost elaborat şi urmează a fi prezentat 

repetat Guvernului spre aprobare.  

4.4. Supravegherea şi controlul de stat 

asupra executării cerinţelor 

legislaţiei în vigoare şi 

documentelor normativ - 

tehnologice de către agenţii 

economici privind fabricarea şi/sau 

comercializarea produselor 

vitivinicole, a produselor alcoolice 

cu indicaţie geografică şi denumire 

de origine, a alcoolului etilic, 

băuturilor alcoolice tari şi a berii 

Nr. controalelor 

efectuate; 

Nr. controalelor 

inopinate şi/sau 

comune; 

Nr. certificatelor de 

înregistrare a utilajului 

Permanent 

 

 

Inspectoratul de stat pentru 

supravegherea producţiei 

alcoolice 

 

Pe parcursul anului 2015, au fost verificaţi 60 agenţi 

economici, conform planului de control, coordonat cu 

Cancelaria de Stat: 

-40 întreprinderi producătoare; 

-20 depozite specializate. 

Urmare a controalelor nominalizate, au fost emise 59 

prescripţii de înlăturare a încălcărilor cu elaborarea 

planurilor de măsuri şi stabilirea termenilor de 

înlăturare. 

De asemenea, au fost efectuate 8 controale inopinate. 

Au fost inspectate 4 întreprinderi, notificate de către 

Camera de Licenţiere.  Au fost eliberate 6 certificate 

de înregistrare a utilajului pentru producerea 

distilatului de vin.  

Obiectivul nr. 5. Dezvoltarea şi diversificarea pieţelor locale şi a exporturilor de produse agricole ecologice 

5.1. Elaborarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a 

Comisiei de profil privind 

examinarea cererilor de solicitare şi 

utilizare a mărcii naţionale 

„Agricultura Ecologică – Republica 

Moldova” 

Regulament elaborat şi 

aprobat prin Ordinul 

MAIA 

Trimestrul II Serviciul producţie 

ecologică şi produse de 

origine 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei 

de profil privind examinarea cererilor de solicitare şi 

utilizare a mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – 

Republica Moldova” a fost aprobat prin Ordinul 

MAIA nr. 49 din 27.03.2015. 

5.2. Elaborarea proiectului hotărîrii de 

Guvern pentru implementarea Legii 

nr. 115/2005 cu privire la producţia 

agroalimentară ecologică, 

modificată şi completată conform 

prevederilor Regulamentelor CE 

 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Serviciul producţie 

ecologică şi produse de 

origine 

Proiectul dat este în proces de elaborare.  
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Nr. 

d/o 
Acţiuni 

Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Nivelul de realizare/ 

Descriere succintă 

5.3. Elaborarea Regulamentului cu 

privire la înregistrarea şi 

omologarea Caietului de sarcini 

pentru atestarea producţiei cu 

denumiri de origine, indicaţii 

geografice şi specialităţi 

tradiţionale garantate conform 

prevederilor Legii nr. 66/2008, HG 

nr. 644/2009 şi HG nr. 610/2010 

Regulament elaborat şi 

aprobat prin Ordinul 

MAIA 

Trimestrul III Serviciul producţie 

ecologică şi produse de 

origine 

Regulamentul cu privire la înregistrarea şi 

omologarea Caietului de sarcini pentru atestarea 

producţiei cu denumiri de origine, indicaţii 

geografice şi specialităţi tradiţionale garantate a fost 

aprobat prin ordinul MAIA nr. 149 din 04.08.2015. 

Obiectivul nr. 6. Identificarea şi monitorizarea asistenţei externe acordată sectorului agroalimentar, precum şi intensificarea cooperării cu statele partenere în 

domeniul agriculturii, industriei alimentare şi dezvoltării rurale 

6.1. Ratificarea Acordului de finanţare 

(grant danez) a Programului rural 

de rezilienţă economico - climatică 

incluzivă (IRECR) dintre Republica 

Moldova şi Fondul Internaţional 

pentru Dezvoltarea Agricolă (grant 

nr. 2000000703) 

Acord de finanţare 

ratificat 

Trimestrul I Direcţia analiză, 

monitorizare şi evaluare a 

politicilor 

 

Prin Legea nr. 45 din 02.04.2015, a fost ratificat 

Acordul de finanţare (grant danez) a Programului 

rural de rezilienţă economico - climatică incluzivă 

(IRECR) dintre Republica Moldova şi Fondul 

Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (grant nr. 

2000000703). 

6.2. Ratificarea Contractului de 

finanţare dintre Republica Moldova 

şi Banca Europeană de Investiţii în 

vederea implementării Proiectului 

„Livada Moldovei” 

Contract de finanţare 

ratificat 

Trimestrul I Direcţia analiză, 

monitorizare şi evaluare a 

politicilor 

 

Prin Legea nr. 46 din 02.04.2015, a fost ratificat 

Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi 

Banca Europeană de Investiţii în vederea 

implementării Proiectului „Livada Moldovei”. 

6.3. Iniţierea negocierilor şi aprobarea 

semnării Acordului de Finanţare 

între Guvernul Republicii Moldova 

şi Comisia Europeană privind 

implementarea Programului 

ENPARD Moldova – Suport pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală 

(ENI/2014/034-128)  

Acord de finanţare 

negociat şi semnat 

Martie  Direcţia analiză, 

monitorizare şi evaluare a 

politicilor 

 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 100 din 25.03.2015, a 

fost aprobată iniţierea negocierilor şi semnarea 

Acordului de Finanţare între Guvernul Republicii 

Moldova şi Comisia Europeană privind 

implementarea Programului ENPARD Moldova – 

Suport pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. 

6.4. Ratificarea Acordului de Finanţare 

între Guvernul Republicii Moldova 

şi Comisia Europeană privind 

implementarea Programului 

ENPARD Moldova – Suport pentru 

Acord de Finanţare 

ratificat 

Aprilie Direcţia analiză, 

monitorizare şi evaluare a 

politicilor 

 

Prin Legea nr. 177 din 22.10.2015, a fost ratificat 

Acordul de Finanţare între Guvernul Republicii 

Moldova şi Comisia Europeană privind 

implementarea Programului ENPARD Moldova – 

Suport pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. 



8 

 

Nr. 

d/o 
Acţiuni 

Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Nivelul de realizare/ 

Descriere succintă 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală 

(ENI/2014/034-128) 

6.5. Iniţierea negocierilor, aprobarea 

semnării şi ratificarea Acordului de 

finanţare suplimentară dintre 

Republica Moldova şi Asociaţia 

Internaţională pentru Dezvoltare în 

vederea realizării Proiectului 

„Agricultura Competitivă” (Credit 

nr. 50950-MD) 

Acord de finanţare 

suplimentară semnat şi 

ratificat 

Aprilie  Direcţia analiză, 

monitorizare şi evaluare a 

politicilor 

 

Prin Decretul Preşedintelui nr. 1510 din 09.04.2015, 

au fost iniţiate negocierile asupra proiectului 

Acordului de finanţare suplimentară dintre Republica 

Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru 

Dezvoltare în vederea realizării Proiectului 

„Agricultura Competitivă”. 

Prin Decretul Preşedintelui nr. 1569 din 11.05.2015 a 

fost aprobată semnarea Acordului de finanţare 

suplimentară dintre Republica Moldova şi Asociaţia 

Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării 

Proiectului „Agricultura Competitivă”. 

Prin Legea nr. 122 din 28.05.2015 a fost ratificat 

Acordul de finanţare suplimentară dintre Republica 

Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru 

Dezvoltare în vederea realizării Proiectului 

„Agricultura Competitivă” (Credit nr. 50950-MD). 

6.6. Extinderea cadrului juridic ce 

reglementează cooperarea bilaterală 

în domeniul agriculturii 

Numărul tratatelor/ 

documentelor 

elaborate 

Permanent Direcţia marketing şi relaţii 

internaţionale 

A fost elaborată şi aprobată Legea nr. 94 din 

14.05.2015 privind aderarea Republicii Moldova la 

Tratatul internaţional privind resursele genetice 

vegetale pentru alimentaţie şi agricultură. 

A fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 

552 din 14 august 2015 cu privire la iniţierea 

negocierilor asupra proiectului Protocolului de 

cooperare în domeniul agriculturii între Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul 

Agriculturii şi Ameliorării Solului al Republicii 

Arabe Egipt. 

La moment, se află la etapa de negociere proiectul 

Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul României privind lucrările comune de 

protecţie antigrindină la frontiera de stat a Republicii 

Moldova cu România. 

De asemenea, MAIA a expediat un demers către 

Ministerul Economiei în vederea iniţierii negocierilor 
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Nr. 

d/o 
Acţiuni 

Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Nivelul de realizare/ 

Descriere succintă 

cu Republica Arabă Egipt asupra unui 

Acord/Protocol de comerţ liber pentru produsele 

agroalimentare. Obiectivul Acordului este de a sigura 

liberalizarea comerţului bilateral de citrice şi mere, 

asigurîndu-se astfel un acces facilitat pe piaţa 

egipteană a merelor autohtone. Proiectul a fost 

elaborat de comun cu ME. 

6.7. Asigurarea cooperării în cadrul 

Comisiilor interguvernamentale de 

cooperare comercial - economică şi 

tehnico-ştiinţifică cu diverse ţări 

străine 

Rapoarte/ note 

informative prezentate  

Permanent Direcţia marketing şi relaţii 

internaţionale 

Pe parcursul anului 2015, au fost pregătite materiale 

de lucru, precum şi asigurată participarea la 7 şedinţe 

ale Comisiilor interguvernamentale de cooperare 

comercial-economică. 

De asemenea, au fost elaborate şi prezentate, 

trimestrial, Note informative privind implementarea 

prevederilor Protocoalelor Comisiilor 

interguvernamentale mixte, precum şi propuneri 

pentru proiectele protocoalelor Comisiilor: moldo-

kazahă, moldo-polonă, moldo-americană, moldo-

belarusă, moldo-lituaniană, moldo-română, moldo-

bulgară. 

6.8. Elaborarea şi promovarea 

proiectului de hotărîre a Guvernului 

pentru iniţierea negocierilor asupra 

proiectului Acordului dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Islamice Iran 

cu privire la cooperarea în 

domeniul protecţiei plantelor şi 

carantinei fitosanitare  

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Direcţia protecţia plantelor 

şi siguranţa alimentelor de 

origine vegetală 

Proiectul dat a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 319 din 2 iunie 2015. 

Obiectivul nr. 7. Modernizarea exploataţiilor agricole, a întreprinderilor de procesare, precum şi dezvoltarea marketingului produselor agroalimentare, prin 

cooperare/asociere dintre producători 

7.1. Coordonarea activităţilor pentru 

participarea agenţilor economici 

autohtoni la expoziţiile şi tîrgurile 

specializate în domeniul agriculturii 

în Republica Moldova şi peste 

hotare 

Numărul evenimentelor 

expoziţionale  

Permanent Direcţia marketing şi relaţii 

internaţionale 

În perioada 18-20 februarie 2015, în Estonia, în 

colaborare cu Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, a 

fost organizat un eveniment promoţional pentru 

vinurile moldoveneşti, la care au participat 15 

companii. 

În perioada 4-7 martie 2015, a fost organizată cea de-
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Nr. 

d/o 
Acţiuni 

Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Nivelul de realizare/ 

Descriere succintă 

a XXVIII-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale 

Specializate de Maşini, Echipamente şi tehnologii 

pentru Complexul Agroindustrial 

MOLDAGROTECH-2015 (ediţia de primăvara). 

În perioada 20-24 mai 2015, a fost organizată cea de-

a XXII-a ediţie a Expoziţiilor Internaţionale 

specializate „Food&Drinks” şi „Food Technology”, 

precum şi cea de-a XX-a ediţie a Expoziţiei 

Internaţionale specializate „Packing. Depot”. 

În perioada 3-5 iunie 2015, în cadrul expoziţiei 

„EXPO MILANO” Italia, a fost organizată 

prezentarea vinurilor moldoveneşti cu genericul 

„Vinul din Moldova - O Legendă Vie”. 

În perioada 3-4 octombrie 2015, a fost organizată cea 

de-a 14-a ediţie a sărbătorii naţionale „Ziua Vinului 

2015”. 

În perioada 14-17 octombrie 2015, a fost organizată 

participarea agenţilor economici din sectorul 

agroalimentar la expoziţia „Fabricat în România”. 

În perioada 21-24 octombrie 2015, la CIE 

„Moldexpo”, a fost organizată cea de-a XXVIII-a 

ediţie a Expoziţiei Internaţionale Specializate de 

Maşini, Echipamente şi tehnologii pentru Complexul 

Agroindustrial MOLDAGROTECH-2015 (ediţia de 

toamnă). 

În perioada 28-30 octombrie 2015, a fost organizată 

participarea agenţilor economici autohtoni la tîrgul 

agroalimentar „Tallin Food Fair” din Estonia. 

7.2. Elaborarea şi aprobarea Ordinului 

Ministrului privind aprobarea 

Regulamentului ce vizează 

procedura de recunoaştere a 

grupurilor de producători 

Ordin aprobat Trimestrul I Direcţia analiză, 

monitorizare şi evaluare a 

politicilor; 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură 

Prin Ordinul MAIA nr. 76 din 28 aprilie 2015, a fost 

aprobată procedura de recunoaştere a grupurilor de 

producători. 

7.3. Promovarea cooperării în sectorul 

agroalimentar prin crearea 

grupurilor de producători agricoli şi 

Nr. grupurilor de 

producători agricoli 

create 

Permanent Subdiviziunile structurale 

ale MAIA; 

Agenţia de Intervenţie şi 

Pe parcursul anului 2015, au fost aprobate şi emise 

avize de recunoaştere pentru următoarele grupuri de 

producători: 
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Nr. 

d/o 
Acţiuni 

Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Nivelul de realizare/ 

Descriere succintă 

asociaţiilor lor Plăţi pentru Agricultură 1. CÎ „LEGBIOFRUCT” 

2. CAIPS „BASAN-AGRO” 

3. CÎ „VED-MAR AGRO” 

4. CÎ „STÎNCA-GRUP” 

5. CÎ „FRUVA-NATURAL” 

6. CÎ „FRUCTBIOIMPEX” 

7. CÎ „MAGIC-FRUCT” 

8. CÎ „FRUITMOL-GRUP” 

7.4. Actualizarea bazei de date privind 

producătorii agricoli din raza 

teritorială de acţiune 

Baza de date 

completată şi 

actualizată; 

Nr. producătorilor 

agricoli incluşi în baza de 

date 

Permanent Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură 

 

Registrul producătorilor agricoli din raza teritorială 

de acţiune a fiecărei subdiviziuni teritoriale este în 

permanenţă actualizat. 

7.5. Dinamizarea activităţii Consiliilor 

pe filierele de produse  

Nr. şedinţelor 

organizate 

Permanent Subdiviziunile structurale 

ale MAIA 

La 22 iunie 2015, a fost organizată şedinţa consiliului 

pe filiera produsului „Bovine, lapte şi carne de 

bovine, piei şi produse procesate”. 

La 6 august 2015, a fost organizată o întrunire de 

lucru cu reprezentanţii filierei de produs „Cereale şi 

produse procesate”, în cadrul căreia s-a discutat 

referitor la regimul certificatelor de depozit pentru 

cereale. 

Obiectivul nr. 8. Reformarea sistemului învăţămîntului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor de extensiune rurală în sectorul agroalimentar 

8.1. Elaborarea şi aprobarea proiectului 

de lege cu privire la declararea ÎS 

CNVVC drept obiectiv al 

Patrimoniului Naţional Cultural - 

Educaţional al Republicii Moldova 

Act legislativ aprobat Trimestrul IV Direcţia ştiinţă, formare 

profesională şi extensiune 

rurală 

A fost elaborat proiectul de hotărîre cu privire la 

declararea ÎS CNVVC drept obiectiv al Patrimoniului 

Naţional Cultural - Educaţional al Republicii 

Moldova şi remis instituţiilor de resort spre avizare. 

8.2. Elaborarea Curriculumului 

modular/pe discipline la programele 

de formare profesională pe 

specialităţi 

Nr. de curriculumuri 

elaborate şi aprobate 

Trimestrul IV Direcţia ştiinţă, formare 

profesională şi extensiune 

rurală 

Au fost elaborate şi aprobate 187 programe. 

8.3. Elaborarea calificărilor la 

programele de formare profesională 

tehnică postsecundară 

 

Nr. de calificări 

elaborate şi validate 

Trimestrul IV Direcţia ştiinţă, formare 

profesională şi extensiune 

rurală 

Au fost elaborate şi validate 8 calificări. 
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Nr. 

d/o 
Acţiuni 

Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Nivelul de realizare/ 

Descriere succintă 

8.4. Monitorizarea activităţii 

Administratorului reţelei SER prin 

organizarea vizitelor în teritoriu, 

conform Ordinului MAIA nr. 162 

din 30.07.2014 

Numărul de vizite 

desfăşurate 

Permanent Direcţia ştiinţă, formare 

profesională şi extensiune 

rurală 

Pe parcursul anului 2015, au fost organizate 3 vizite 

în teritoriu (Nisporeni, Glodeni, Criuleni). 

Obiectivul nr. 9. Implementarea instrumentelor de gestionare a riscurilor in sectorul agroalimentar, inclusiv prin înfiinţarea fondului de asigurări pentru 

agricultori împotriva dezastrelor naturale 

9.1. Elaborarea şi promovarea Legii 

privind acordarea despăgubirilor în 

caz de calamităţi naturale în 

agricultură 

Proiecte elaborat şi 

promovat 

Trimestrul IV Direcţia politici de 

producţie şi reglementări de 

calitate a produselor 

vegetale 

În vederea elaborării proiectului de lege privind 

acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale 

în agricultură, se studiază practica ţărilor de 

vecinătate. 

9.2. Elaborarea şi promovarea 

proiectului hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea metodologiei de 

evaluare a impactului calamitaţilor 

naturale asupra producerii 

produselor agricole 

Proiect elaborat şi 

promovat 

Trimestrul IV Direcţia politici de 

producţie şi reglementări de 

calitate a produselor 

vegetale 

MAIA de comun cu Serviciul Special pentru 

Influenţe asupra proceselor Hidrometeorologice a 

elaborat Ghidul privind metodologia aprecierii 

gradului de compromitere a culturilor agricole şi 

prejudiciilor cauzate de căderile de grindină pe 

teritoriul Republicii Moldova. Ghidul a fost aprobat 

de Comisia Fitotehnie din cadrul Consiliului tehnico-

ştiinţific a Ministerului la data de 18.12.2015 şi 

urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al 

republicii Moldova 

Obiectivul nr. 10. Diminuarea degradării resurselor funciare prin modernizarea şi extinderea sistemului de îmbunătăţiri funciare, precum şi implementarea 

agriculturii conservative 

10.1. Elaborarea şi promovarea 

proiectului hotărîrii Guvernului „Cu 

privire la aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea şi 

completarea Codului funciar nr. 

828-XII din 25.12.1991” (art. 36, 

73 şi 99 din Codul funciar) 

Proiect elaborat şi 

prezentat Guvernului 

Trimestrul III Direcţia îmbunătăţiri 

funciare şi fond funciar 

 

Proiectul dat a fost elaborat şi remis Guvernului spre 

aprobare. 

10.2. Elaborarea şi promovarea 

proiectului hotărîrii Guvernului „Cu 

privire la aprobarea proiectului de 

lege privind modificarea anexei la 

Legea nr. 668-XIII din 23.11.1995 

pentru aprobarea Listei unităţilor 

Proiect aprobat Trimestrul II Direcţia îmbunătăţiri 

funciare şi fond funciar 

 

Proiectul dat a fost elaborat şi este în proces de 

definitivare.  
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d/o 
Acţiuni 
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produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Nivelul de realizare/ 

Descriere succintă 

ale căror terenuri destinate 

agriculturii rămîn în proprietatea 

statului”  

10.3. Elaborarea şi promovarea 

proiectului hotărîrii Guvernului 

„Pentru modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 1157 din 

13.10.2008” 

Proiect aprobat Trimestrul II Direcţia îmbunătăţiri 

funciare şi fond funciar 

 

Proiectul dat a fost elaborat, avizat, supus expertizei 

juridice şi anticorupţie şi remis spre aprobarea 

Guvernului. Ulterior prin scrisoarea Guvernului nr. 

1460-272 din 15.04.2015, proiectul a fost restituit 

spre examinare suplimentară în contextul avizelor 

Ministerului Economiei, Ministerului Justiţiei şi 

Centrului Naţional Anticorupţie. 

10.4. Promovarea sistemelor de încălzire 

durabilă în vederea optimizării 

mixului energetic şi creării noilor 

capacităţi de generare a energiei 

Numărul de cazane pe 

biomasă instalate în 

obiectele de menire 

socială 

Trimestrul IV Secţia dezvoltare 

tehnologică şi resurse 

regenerabile 

Pe parcursul anului 2015, au fost instalate 25 cazane 

pe biomasă, respectiv, 24 instalate în obiectele de 

menire socială şi 1 cazan a fost instalat pentru 

efectuarea cercetărilor de consum, în scopul 

identificării raportului de biomasă necesar pentru a 

obţine un produs mai eficient. 

10.5. Dezvoltarea tehnologiilor de 

prelucrare minimală a solului, 

inclusiv organizarea seminarelor 

privind avantajele sistemului de 

lucrare a solului de tip No-till/Mini-

till 

Creşterea cu 10% anual a 

suprafeţelor cultivate 

prin utilizarea 

tehnologiei No-till/Mini-

till  

La solicitare Secţia dezvoltare 

tehnologică şi resurse 

regenerabile 

Conform datelor din teritoriu suprafaţa de teren 

agricol cultivat sub tehnologia No-till/Mini-till, s-a 

extins de la 85 mii ha în anul 2013 la 150 mii ha în 

anul 2014 şi menţinută şi în anul 2015. Ponderea 

tehnologiei mini-till este de 79%, no-till 20% şi strip-

till 1% din cele 150 mii ha. 

Această creştere se datorează în mare parte 

subvenţionării alocate la tehnica agricolă procurată şi 

realizarea programelor prin intermediul proiectelor 

IFAD şi 2KR. 

Obiectivul nr. 11. Implementarea principiului „Ghişeul unic” prin asigurarea infrastructurii comune, care consolidează sistemele informaţionale în e-Agricultură şi 

acţiunile în asigurarea acesteia 

11.1. Dezvoltarea şi lansarea sistemului 

SIA „Registrul Digital Agricol” 

Sistem lansat în 

pilotare 

Trimestrul III Î.S. „Centrul Informaţional 

Agricol”; 

Subdiviziunile MAIA 

Sistemul informaţional „Registrul Digital Agricol” a 

fost elaborat şi este în perioada de testare. 

11.2. Lansarea în producţie a SIA 

„AIPA-online” 

Sistem lansat în 

producţie 

Trimestrul IV Î.S. „Centrul Informaţional 

Agricol”; 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură 

A fost selectată compania pentru dezvoltarea softului. 

Aplicaţia a fost dezvoltată. Urmează a fi identificate 

măsurile de subvenţionare pentru anul 2016, pentru a 

fi incluse în soft. 
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Descriere succintă 

11.3. Lansarea în producţie a SIA 

„Sistemul de Identificare şi 

Trasabilitate a Animalelor” 

Sistem modificat şi 

lansat în producţie 

Trimestrul IV Î.S. „Centrul Informaţional 

Agricol”; 

Subdiviziunile structurale 

ale MAIA 

Sistemul dat a fost modificat şi lansat la data de 

07.12.2015. 

11.4. Lansarea în producţie a SIA 

„Registrului Tehnicii Agricole”  

Sistem lansat în 

producţie 

Trimestrul II Î.S. „Centrul Informaţional 

Agricol”; 

Subdiviziunile structurale 

ale MAIA 

Sistemul dat a fost lansat prin Ordinul Ministerului 

Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 91 din 

15.05.2015. 

11.5. Pilotarea Ghişeului Unic în 

Agricultură pe filiera AIPA 

Regulament privind 

funcţionarea Ghişeului  

elaborat; Nr. de 

documente recepţionate 

şi procesate 

Trimestrul II Î.S. „Centrul Informaţional 

Agricol”; 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură 

Planul privind Ghişeul Unic în Agricultură 

„Subvenţionarea în domeniul agroindustrial” a fost 

elaborat şi aprobat de Î.S. „Centrul Informaţional 

Agricol” şi Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru 

Agricultură. 

Obiectivul nr. 12. Monitorizarea administrării patrimoniului statului din cadrul întreprinderilor de stat, al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi 

a instituţiilor publice din subordinea Ministerului 

12.1. Monitorizarea datelor de evidenţă a 

patrimoniului de stat al 

întreprinderilor, instituţiilor de stat 

şi societăţilor din subordinea 

Ministerului 

Nr. de rapoarte elaborate  Permanent Secţia administrarea 

patrimoniului de stat 

Au fost elaborate şi prezentate, în adresa Agenţiei 

Proprietăţii Publice, 3 rapoarte privind datele de 

evidenţă a patrimoniului de stat al întreprinderilor, 

instituţiilor de stat şi societăţilor din subordinea 

Ministerului. 

12.2. Asigurarea elaborării şi promovării 

modificărilor la Hotărîrea 

Guvernului nr. 351/2005 cu privire 

la aprobarea listelor bunurilor 

imobile proprietate publică a 

statului şi la transmiterea unor 

bunuri imobile 

Proiect aprobat Trimestrul IV Secţia administrarea 

patrimoniului de stat 

La solicitarea Ministerului Economiei, MAIA prin 

scrisoarea nr. 08/2-293 din 13.07.2015, a prezentat 

propuneri de modificare şi completare a Hotărîrii 

Guvernului nr. 351/2005. În proiectul dat au fost 

introduse 99 de bunuri imobile proprietate publică a 

statului.Astfel proiectul dat va fi promovat de 

Ministerul Economiei. 

Obiectivul nr. 13. Asigurarea desfăşurării procesului bugetar în cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare 

13.1. Asigurarea elaborării propunerilor 

pentru partea de cheltuieli a 

proiectului legii bugetului de stat pe 

anul 2016 şi estimărilor pe anii 

2017-2018 

Propuneri elaborate La solicitare Direcţia finanţe şi buget; 

Subdiviziunile structurale 

ale MAIA; 

Instituţiile publice şi 

întreprinderile din 

subordine 

În conformitate cu cerinţele Ministerului Finanţelor, 

au fost elaborate propunerile de buget pentru anul 

2016 şi a estimărilor pentru anii 2017-2018 pentru 

subprogramul 51.1. „Politici de management în 

domeniul agriculturii”.  

13.2. Asigurarea executării Legii 

bugetului de stat pe anul 2015, la 

Rapoarte şi note 

informative elaborate; 

Permanent Direcţia finanţe şi buget; 

Subdiviziunile structurale 

Pe parcursul anului 2015, a fost ţinută evidenţa 

contabilă a operaţiunilor economice din cadrul 
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capitolul ce ţine de alocaţiile 

aprobate pentru Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare 

Note contabile şi 

ordine de plată 

întocmite 

ale MAIA; 

Instituţiile publice şi 

întreprinderile din 

subordine 

aparatului Ministerului, fiind întocmite notele 

contabile, registrele de evidenţă analitică pentru 

evidenţa bunurilor materiale, plata remunerării 

muncii, decontărilor cu diferiţi debitori şi creditori, 

operaţiunilor bancare şi de casă. 

Au fost prezentate Ministerului Finanţelor rapoarte 

operative lunare. 

De asemenea, au fost întocmite 990 ordine de plată şi 

înaintate Ministerului Finanţelor spre finanţare. 

13.3. Monitorizarea şi evaluarea gradului 

de realizare a Cadrului Bugetar pe 

Termen Mediu în domeniul 

agriculturii, gospodăriei silvice, 

gospodăriei piscicole şi gospodăriei 

apelor 

Raport elaborat Anual Direcţia analiză, 

monitorizare şi evaluare a 

politicilor; 

Direcţia finanţe şi buget; 

Subdiviziunile structurale 

ale MAIA 

Prin scrisoarea nr. 06-4-307 din 06.03.2015, a fost 

remis în adresa Ministerului Finanţelor, Raportul 

privind gradul de realizare a Cadrului Bugetar pe 

Termen Mediu, pentru anul 2014.  

Obiectivul nr. 14. Elaborarea analizei indicatorilor din sectorul agroalimentar în scopul obţinerii impactului politicilor publice în sectorul agroalimentar 

14.1. Elaborarea rapoartelor privind 

dezvoltarea sectorului 

agroindustrial al Republicii 

Moldova  

Raport elaborat Semestrial, 

la solicitare 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi evaluare a 

politicilor; 

Subdiviziunile structurale 

ale MAIA 

Au fost întocmite şi prezentate în adresa 

conducătorilor ierarhic superiori, precum şi a 

diverselor instituţii statale 8 rapoarte complexe/ 

exhaustive, ce vizează: 

- rezultatele macro din sector, precum şi activitatea 

Ministerului pentru anul 2014; 

- reformele din sectorul agroalimentar, trasate în 

Programul Guvernului (2015-2018), precum şi în 

notele informative din partea partenerilor externi 

de dezvoltare, pentru perioade concrete de 

activitate (60-100 zile, 72 zile); 

- situaţia de moment în sector şi 

problemele/barierele cu care se confruntă 

producătorii agricoli; 

- oportunităţile statale/bugetare pentru suport şi 

investiţii în anul 2015, etc. 

14.2. Elaborarea notelor informative 

privind analiza economică, 

volumelor de export/ import a 

produselor agroalimentare 

Numărul notelor 

informative elaborate 

Lunar, 

Trimestrial 

Direcţia marketing şi relaţii 

internaţionale 

Pe parcursul anului 2015, au fost elaborate şi 

prezentate conducerii Ministerului, rapoarte/note 

informative săptămînale, lunare, trimestriale privind 

analiza economică a sectorului agricol şi 
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Nr. 

d/o 
Acţiuni 

Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Nivelul de realizare/ 

Descriere succintă 

agroalimentar, cu privire la dinamica preţurilor şi a 

volumelor de export/import a produselor 

agroalimentare. 

De asemenea, au fost elaborate note informative 

privind evoluţia exporturilor de produse 

agroalimentare în cadrul regimului comercial stabilit 

în baza Acordului de Asociere, precum şi note 

informative ad-hoc pe domenii specifice: accize 

pentru băuturi alcoolice, sectorul de lactate, nuci, 

carne de pasăre, posibilitatea introducerii unor măsuri 

de salvgardare pe piaţa internă. 

14.3. Elaborarea rapoartelor de progres 

privind implementarea 

documentelor de politici în 

domeniul agroindustrial 

Rapoarte elaborate în 

termen 

Permanent Direcţia analiză, 

monitorizare şi evaluare a 

politicilor; 

Subdiviziunile structurale 

ale MAIA 

Au fost elaborate şi prezentate în adresa Cancelariei 

de Stat, Guvernului, Ministerelor de resort 23 de 

rapoarte/note informative privind progresul 

implementării documentelor de politici în domeniul 

agroindustrial. 

14.4. Elaborarea rapoartelor de progres 

privind implementarea proiectelor 

de asistenţă externă în complexul 

agroindustrial al Republicii 

Moldova 

Numărul de rapoarte 

elaborate 

Trimestrul I Direcţia analiză, 

monitorizare şi evaluare a 

politicilor 

Au fost elaborate şi prezentate în adresa Guvernului 2 

rapoarte de progres privind implementarea 

proiectelor de asistenţă externă în complexul 

agroindustrial al Republicii Moldova. 

Obiectivul nr. 15. Elaborarea şi monitorizarea politicii de personal în cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare 

15.1. Dezvoltarea profesională continuă a 

personalului 

 

Gradul de instruire a 

personalului 

Permanent Direcţia resurse umane Gradul de instruire a personalului MAIA, pentru 

perioada anului 2015, este de 90%. Au fost instruiţi 

57 de persoane, cu număr total de 5130 ore. 

15.2. Reducerea cu cel puţin 5% a 

fluctuaţiei de cadre 

Gradul de reducere a 

fluctuaţiei; 

Numărul de angajaţi 

menţionaţi, promovaţi, 

premiaţi 

Permanent Direcţia resurse umane; 

Subdiviziunile structurale 

ale MAIA 

 

Pe parcursul anului 2015, gradul de fluctuaţie de 

cadre a fost redus cu 3%. 

De asemenea, 18 angajaţi au fost menţionaţi, 310 

promovaţi, 80 premiaţi cu diferite ocazii şi 15 

angajaţi au fost avansaţi în grade de calificare. 

 


