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RAPORT pentru anul 2015 

 cu privire la realizarea Planului de acţiuni al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare  

privind măsurile de diminuare a consecinţelor secetei în sectorul agroindustrial (Ordinul Ministerului nr. 183 din 20.11.2012) 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Nr. Acţiunea Termenul Bugetul Rezultatul Nivelul de realizare/ Descrierea succintă 

III.  ACTIVITĂŢI CE VIZEAZĂ TRANSFERUL TEHNOLOGIILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PRACTICILOR AGRICOLE CURENTE, 

ORIENTATE SPRE PRODUCŢIE AGRICOLĂ DURABILĂ ŞI SECURITATE ALIMENTARĂ 

5. Îmbunătăţirea producţiei de 

nutreţuri pentru animale în scopul 

reducerii impactului secetei asupra 

alimentaţiei  şeptelului: 

 

1) instituirea mecanismelor de 

răspuns, de comun cu autorităţile 

locale, întru utilizarea/ optimizarea 

resurselor de hrană disponibile, în 

scopul reducerii impactului secetei; 

2) instruirea consultanţilor de 

extensiune şi a producătorilor 

agricoli privind monitorizarea şi 

evaluarea secetei, inclusiv punctele 

de plecare pentru intervenţii; 

3) instruirea consultanţilor de 

extensiune şi a producătorilor 

agricoli privind tehnicile lejere de 

preparare şi conservare  a silozului 

şi echiparea producătorilor agricoli 

cu materiale necesare pentru 

producerea silozului la scară mică;  

4) instalarea piloturilor pentru 

păstrarea corespunzătoare a 

grânelor la fermele mici, pierderile 

de păstrare fiind diminuate; 

5) utilizarea gropilor de siloz 

2013-

2014 

950 00

0 USD 

 Autorităţile locale 

au capacităţi de 

intervenţie la timp, 

orientate spre 

prevenirea 

diminuării şeptelului 

prin utilizarea 

resurselor locale 

disponibile; 

 

 Producătorii de 

animale dispun de 

cantităţi suficiente 

de nutreţuri în 

condiţiile 

calamităţilor 

naturale; 

 

 Micii producători 

agricoli sunt apţi de 

a-şi mări 

disponibilitatea 

nutreţurilor pentru 

animale pentru 

perioada rece a 

anului. 

Serviciile zooveterinare desconcentrate în teritoriu, ale Ministerului 

Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţiei Naţionale pentru 

Siguranţa Alimentelor şi ale ÎS “Centrul Republican pentru 

Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor”, cu susţinerea autorităţilor 

administraţiei publice locale de nivelul I şi II, au recomandat 

deţinătorilor de animale să utilizeze în nutriţia animalelor resursele de 

hrană disponibile pentru reducerea impactului secetei. Ca urmare, 

deţinătorii de animale au utilizat în nutriţia animalelor paie şi strujeni, 

seminţe de poamă, bostănoase, frunze de sfeclă de zahăr, deşeuri de la 

prelucrarea sfeclei de zahăr (borhot, melasă), de la fabricile de bere şi 

de conserve, de la abatoare, din industria de morărit şi de la oloiniţe. 

În perioada de iernat 2013-2014, sectorul zootehnic a fost asigurat 

cu furaje la nivel de 130%, inclusiv cu siloz – 145%, rădăcinoase şi 

bostănoase – 103%, fîn – 81%, paie – 152%. Pentru perioada de iernat 

(01.10.2014 – 15.05.2015) la fermele de bovine, ovine şi caprine au 

fost depozitate 33466 tone de fîn, 24420 tone de fînaj, 18321 tone de 

paie şi strujeni, 8939 tone de rădăcinoase şi borhot.  

În primul semestru al anului 2014, a fost organizat şi desfăşurat 

programul de instruire a circa 35 consultanţi SER specializaţi în 

domeniul zootehnic, care au realizat ulterior instruiri similare în toate 

raioanele republicii. Participanţii la seminare au fost familiarizaţi cu 

tehnologiile de preparare a silozului şi au fost informaţi despre 

includerea tehnicii moderne de preparare şi conservare a silozului (în 

saci şi plase de polietilenă) în lista utilajului tehnologic subvenţionat de 

stat. În rezultat, în perioada vara-toamna a anului 2014, unele 

întreprinderi zootehnice au implementat noile tehnologiile de preparare 

a silozului. 
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Nr. Acţiunea Termenul Bugetul Rezultatul Nivelul de realizare/ Descrierea succintă 

existente, în scopul asigurării cu 

nutreţuri suculente a bovinelor şi 

ovinelor, în regiunile rurale. 

 

Totodată, inspectorii zootehnici şi specialiştii ÎS “Centrul 

Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor” şi 

specialiştii în zootehnie ai Direcţiilor raionale pentru agricultură şi 

alimentaţie, au acordat consultaţii deţinătorilor de animale cu privire la 

măsurile necesare de întreprins în perioada de iernat. 

Deţinătorii de ferme au întreprins măsuri în vederea diminuării 

pierderilor de grîne. Astfel, la majoritatea întreprinderilor avicole şi la 

unele ferme de creştere a porcinelor, grînele şi nutreţurile combinate au 

fost păstrate în piloturi speciale. La fermele de porcine au fost 

depozitate 83331 tone de concentrate pentru perioada de iernat 

(01.10.2014 – pînă la roada nouă din 2015). 

În perioada vara-toamna a anului 2014, producătorii agricoli au 

folosit toate gropile de siloz existente, inclusiv şi pe cele de la fermele 

care nu activează. O parte din silozul preparat a fost destinat 

comercializării către deţinătorii individuali de bovine şi ovine. Pentru 

perioada de iernat (01.10.2014-15.05.2015), la fermele de bovine au 

fost depozitate 83947 tone de siloz şi 20085 tone de fînaj, iar la 

fermele de ovine şi caprine au fost depozitate 3046 tone de siloz şi 

4335 tone de fînaj. 

Prin intermediul Proiectului “Suport de Urgenţă pentru 

Agricultura Moldovei”, al cărui obiectiv de dezvoltare constă în 

atenuarea efectelor negative ale secetei din 2012, ajutînd la restabilirea 

producerii porumbului şi a grîului şi prevenirea reducerii şeptelului de 

animale în cele mai afectate raioane, au fost realizate următoarele 

activităţi pe parcursul perioadei de implementare (2013-2014):  

- au fost organizate 35 de seminare regionale şi 1 instruire la nivel 

naţional. Seminarele respective au avut drept scop îmbunătăţirea 

cunoştinţelor despre hrana animalelor şi au abordat următoarele 

tematici: Politicile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în 

dezvoltarea sectorului zootehnic; Ameliorarea, reproducerea şi 

întreţinerea taurinelor; Alimentaţia animalelor. La seminarul naţional 

de instruire, care s-a desfăşurat în perioada 6-7 mai 2014, au participat 

35 de persoane. La seminarele regionale de instruire au participat 1196 

persoane, inclusiv 11 vice-preşedinţi de raioane şi 12 şefi ai direcţiilor 

raionale agricultură şi alimentaţie;  
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Nr. Acţiunea Termenul Bugetul Rezultatul Nivelul de realizare/ Descrierea succintă 

- a fost elaborat proiectul studiului de fezabilitate privind producerea 

silozului din porumb la scară mică; 

- seminarele organizate au fost promovate în mass-media regională 

prin intermediul a 24 de evenimente media: 18 articole publicate în 

presa scrisă, 2 reportaje radio şi 4 reportaje TV.  

6. Promovarea soiurilor de seminţe 

tolerante şi cu rezistenţă sporită la 

secetă: 

 

1) promovarea soiurilor locale 

rezistente la secetă; 

2) identificarea soiurilor extratimpurii 

şi timpurii, rezistente la secetă; 

3) asistenţă Ministerului Agriculturii 

şi Industriei Alimentare în vederea 

omologării soiurilor identificate; 

4) multiplicarea seminţelor cu cele 

mai bune rezultate, prin 

intermediul producătorilor locali de 

seminţe; 

5) instruirea consultanţilor de 

extensiune pentru sensibilizarea 

micilor producători agricoli de a 

utiliza în producere soiuri 

performante. 

2013-

2015 

750 00

0 USD 

 Tehnologiile sunt 

testate şi transferate 

producătorilor 

agricoli; 

 

 Efectul secetei 

asupra culturilor 

agricole este 

diminuat, ca rezultat 

a utilizării soiurilor 

locale cu perioada 

de vegetaţie mai 

mică,  rezistente la 

secetă. 

        În perioada anilor 2013-2015, în Catalogul Soiurilor de Plante, au 

fost înregistrate 600 soiuri de plante, dintre care 237 culturi agricole de 

cîmp. La testarea de concurs, soiurile de plante înregistrate au 

demonstrat performanţe, la cantitatea şi calitatea producţiei agricole 

obţinute, precum şi o rezistenţă sporită la condiţiile de secetă. 

      Totodată, în cadrul Proiectului FAO TCP/MOL/3302:2011-2013 

„Dezvoltarea sectorului semincer al Moldovei în contextul 

schimbărilor climatice şi diminuării riscurilor dezastrelor”, Comisia 

de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, a beneficiat de un suport 

financiar (în sumă de 361325 lei) pentru procurarea echipamentului 

performant de laborator la determinarea calităţii producţiei boabelor 

din experienţele de concurs necesar în procesul de testare a soiurilor de 

plante. Toate acestea au influenţat pozitiv la identificarea şi 

omologarea soiurilor timpurii şi rezistente la condiţiile climatice 

nefavorabile. 

        De asemenea, prin prisma Proiectului menţionat, Institutul de 

Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” şi Institutul de Fitotehnie 

„Porumbeni” au beneficiat de suport financiar în valoare de 475 000 

USD (contribuţia FAO), în scopul modernizării analizei tehnico-

materiale. 

7. Promovarea tehnologiilor agricole 

moderne în scopul diminuării 

impactului calamităţilor naturale: 

 

1) instruirea consultanţilor de 

extensiune, asociaţiilor de fermieri 

şi a producătorilor agricoli privind 

utilizarea tehnologiilor agricole 

moderne,  în vederea reducerii 

impactului calamităţilor naturale; 

2013-

2015 

725 00

0 USD 

 Pierderile sunt 

reduse în timpul 

secetelor; 

 

 Producătorii 

agricoli utilizează 

tehnologii agricole 

moderne în scopul 

sporirii rezistenţei la 

condiţiile climatice 

   În scopul instruirii consultanţilor de extensiune, asociaţiilor de 

fermieri şi a producătorilor agricoli privind utilizarea tehnologiilor 

agricole moderne, în vederea reducerii impactului calamităţilor 

naturale, au fost întreprinse următoarele acţiuni: 

  La data de 28 august 2015, în or. Ştefan Vodă, a fost realizat 

seminarul zonal de instruire „Particularităţile cultivării grîului de 

toamnă pe parcursul ultimilor ani şi campania de însămînţare în 

condiţiile de secetă ale anului 2015” pentru 48 producători de culturi 

cerealiere din raioanele Ştefan Vodă şi Căuşeni. În cadrul acestei 

instruiri, producătorii agricoli specializaţi în acest sector au fost 
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Nr. Acţiunea Termenul Bugetul Rezultatul Nivelul de realizare/ Descrierea succintă 

2) crearea loturilor demonstrative cu 

aplicarea tehnologiilor agricole 

moderne; 

3) furnizarea echipamentului agricol 

pentru utilizare de către asociaţiile 

de mici producători agricoli întru 

asigurarea accesului mai larg la 

noile tehnologii; 

4) susţinere pentru promovarea 

tehnologiilor agricole moderne de 

către serviciile de extensiune, în 

procesul consultării micilor 

producători agricoli din regiunile 

rurale. 

adverse. 

 

familiarizaţi cu analiza stării fizice a solului şi aprecierea spectrului de 

echipamente agricole pentru lucrarea solului şi însămînţare în condiţii 

de secetă de sol, pregătirea şi tratarea seminţelor, aprecierea normei şi 

adîncimii de semănat în condiţii de secetă şi echipamentele aplicabile. 

Astfel, a fost asigurată desfăşurarea reuşită a campaniei de însămânţare 

a cerealelor de toamnă în condiţii dificile de secetă de sol. 

       ACSA, prin intermediul Platformei de Avertizare şi Comunicare 

Timpurie Integrată cu Sistemul Informaţional de Marketing Agricol 

(PACT-SIMA), în calitate de sistem informatic de comunicare şi 

informarea timpurie, a asigurat furnizarea informaţiei operative în 

formate: SMS, News Letter via e-mail şi a accesului public la 5 

interfeţe ale portalului www.acsa.md, în termene de alertă, prognoze, 

măsuri pre şi post afectare de hazarde naturale şi informaţii din 

domeniul agromarketingului. La moment, actul PACT-SIMA asigură 

informaţii operative în regim abonat pentru 1100 de entităţi fizice şi 

juridice la servicii SMS/News Letter şi în regim On-Line pentru cca 

33,9 mii de clienţi la servicii de acces Internet pentru utilizatorii din 

Republica Moldova, România, Ucraina, Rusia şi UE. 

PACT-SIMA, în perioada ianuarie – decembrie 2015, a înregistrat 

următorii indicatori de progres: 

 asigurarea interconectării operative şi în timp real cu sistemele 

informaţionale a furnizorilor de informaţii publice: Serviciul 

Hidrometeorologic de Stat, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale şi Departamentul de Marketing Agricol ACSA şi 

operatorii de telefonie mobilă din ţară: Unite SA, Orange SA, 

Moldcell SA – la preluarea informaţiilor ce ţin de alerte, prognoze şi 

caracteristici ale mediului; 

 prestarea serviciilor de informare pentru 1100 abonaţi (beneficiari 

direcţi) şi cca 33920 utilizatori unici ai aplicaţiei web (beneficiari 

indirecţi) din Republica Moldova şi alte 15 ţări; 

 expedierea celor 1100 de abonaţi a 6527 de SMS cu avertizări 

meteorologice şi hidrologice de mediu pentru informarea timpurie la 

aplicarea măsurilor de atenuare a riscurilor climatice; 

 expedierea a 158,4 mii de buletine News Letter pentru 1100 de 

abonaţi PACT-SIMA cu plasarea şi expedierea a 880 informaţii şi 
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noutăţi publice, 52 studii de piaţă agricolă, 41 studii ale pieţii mărului 

şi peste 450 de oferte şi cereri de comercializare a produselor agricole 

şi de achiziţie a mijloacelor de producţie; 

 PACT-SIMA conţine pentru informarea producătorilor agricoli şi 

antreprenorilor rurali 11 tehnici şi măsuri specializate de prevenire – 

atenuare a unui spectru larg de hazarde naturale asupra sectorului 

agricol, inclusiv la secetă.  

8. Ameliorarea managementului 

păşunilor întru reducerea 

impactului secetei asupra şeptelului 

de animale: 

 

1) Elaborarea planurilor de 

management pentru primării 

selectate, precum şi a 

recomandărilor de politici, 

reglementărilor legale şi normative 

privind utilizarea păşunilor; 

2) Determinarea şi propunerea 

mijloacelor de îmbunătăţire a 

productivităţii; 

3) Implementarea proiectelor-pilot 

pentru măsurile de management 

îmbunătăţit; 

4) Recomandări privind 

managementul păşunatului 

comunal corespunzător; 

5) Suport autorităţilor locale în 

dezvoltarea planurilor de 

management al păşunatului; 

6) Recomandări privind 

amendamentele pentru politicile şi 

reglementările legale şi normative 

privind utilizarea păşunatului; 

7) Identificarea suplimentelor 

2013-

2014 

450 00

0 USD 

 Managementul 

păşunilor este 

îmbunătăţit; 

 

 Impactul secetei 

asupra şeptelului de 

animale este redus 

prin mărirea 

nivelului de 

disponibilitate a 

nutreţurilor. 

În cadrul seminarelor locale şi întrunirilor cu deţinătorii de animale 

din localităţile rurale, inspectorii zootehnici ai Agenţiei Naţionale 

pentru Siguranţa Alimentelor au familiarizat autorităţile administraţiei 

publice locale şi deţinătorii de animale cu prevederile art. 8, lit. g) şi 

art. 9, alin (2) ale Legii zootehniei nr. 412-XIV din 27 mai 1999 şi 

Hotărîrii Guvernului nr. 667 din 23.07.2010 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la păşunat şi cosit, în vederea utilizării 

durabile a păşunilor. În rezultat, fiecare primărie a aprobat termenele 

de începere şi finalizare a păşunatului şi încheie anual contracte cu 

deţinătorii de animale privind păşunatul animalelor. 

Academia de Ştiinţe a Moldovei şi IP “Institutul Ştiinţifico-Practic 

de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară”, au elaborat 

recomandări privind însămînţarea păşunilor cu plante multianuale şi 

utilizarea lor optimală. 

În rezultatul secetei din anul 2012, în perioada 01.09.2012 - 

01.09.2014, în gospodăriile individuale, s-au diminuat efectivele de 

bovine cu 7,5 mii capete (96,3%), inclusiv de vaci – cu 10 mii capete 

(97,7%). Efectivele de ovine şi caprine s-au majorat cu 41,1 mii capete 

(104,8%), iar efectivele de porcine s-au majorat cu 11,8 mii capete 

(102,5%). La fermele şi întreprinderile agricole, efectivele de bovine   

s-au majorat cu 2,7 mii capete (124,3%), efectivele de vaci – cu 700 

capete (114,9%), efectivele de porcine – cu 44,2 mii capete (129,5%), 

efectivele de ovine şi caprine – cu 8,2 mii capete (146,1%) 
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Nr. Acţiunea Termenul Bugetul Rezultatul Nivelul de realizare/ Descrierea succintă 

nutritive complementare şi 

alternative. 

9. Îmbunătăţirea sistemelor de irigare/ 

conservare a apei şi suport pentru 

menţinerea acestora: 

 

1) Instruirea consultanţilor de 

extensiune, asociaţiilor de 

producători agricoli şi a 

producătorilor agricoli privind 

structurile de irigare de bază, 

mentenanţa infrastructurii şi 

managementul de bază al apei; 

2) Instalarea sistemelor de irigare-

pilot la nivel rural, ce ar putea fi 

replicate de micii producători 

agricoli; 

3) Procurarea şi instalarea 

echipamentului de bază pentru 

irigare drept experienţe 

demonstrative; 

4) Susţinere pentru o utilizare mai 

eficientă a apei şi a terenurilor 

pretabile pentru irigare, drepturi de 

utilizare, taxe etc. 

2013-

2015  

850 00

0 USD 

 Accesul la 

cunoştinţe privind 

irigarea/ conservarea 

apei este îmbunătăţit 

pentru micii 

producători agricoli, 

fiind diminuate 

efectele condiţiilor 

de secetă. 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 10.06.2015 cu privire la 

modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a 

producătorilor agricoli pentru anul 2015, a fost aprobat fondul de 

subvenţionare în valoare de 610 mil. lei, inclusiv 110 mil. lei din contul 

Programului Comisiei Europene de suport bugetar sectorial 

“Stimularea Economică în Zonele Rurale”. 

Prin intermediul Măsurii 2.2 “Stimularea investiţiilor pentru 

procurarea echipamentului de irigare”, un număr de 149 agenţi 

economici au beneficiat de subvenţii în valoare de circa 8,2 mil. lei 

pentru procurarea sistemelor şi echipamentelor de irigare:  

- sisteme de irigare prin aspersiune/microaspersiune, mobile în 

număr de 30 unităţi, suprafaţa total irigată prin aspersiune fiind de 

478,1 ha; 

- sisteme de irigare prin picurare noi şi instalate, în număr de 126 

unităţi, suprafaţa totală irigată prin picurare fiind de 1063,1 ha. 

     Prin intermediul loturilor demonstrative edificate în anii 2012-

2014, în cadrul componentei Servicii de Consultanţă cu privire la 

Adaptarea la Schimbările Climatice Adverse (SCASCA) a Proiectului 

Managementului Dezastrelor şi Riscurilor Climaterice, s-a asigurat 

accesul la obiectele demonstrative şi consultarea producătorilor 

agricoli cu privire la: 

 proiectarea şi construcţia bazinelor de acumulare a apelor pluviale 

şi de suprafaţă contra secetei, în cadrul a 19 loturi demonstrative, cu 

volumul total de cca 92600 m
3
; 

 aplicarea sistemelor de irigare prin aspersiune, microsprinklere şi 

picurare (aeriană şi subterană) în cadrul a 22 loturi demonstrative 

pentru o suprafaţă totală de peste 155 ha. 

10. Transferul/ partajarea riscurilor 

agricole în caz de calamităţi, 

inclusiv privind asigurările în 

agricultură:  

 

1) Sensibilizarea privind transferul/ 

   În vederea realizării Componentei I. Acordarea subvenţiilor 

monetare fermierilor afectaţi, din cadrul proiectului Suport de 

Urgenţă pentru Agricultura Moldovei (SUAM), finanţat de Banca 

Mondială, au fost acordate compensaţii producătorilor agricoli 

amplasaţi în raioanele republicii afectate grav de secetă.  

Astfel, a fost efectuată plata compensaţiilor rămase în sumă de     



7 

 

Nr. Acţiunea Termenul Bugetul Rezultatul Nivelul de realizare/ Descrierea succintă 

partajarea riscurilor în agricultură, 

inclusiv privind asigurările în 

agricultură;  

2) Evaluarea şi abordarea necesităţilor 

pentru colectarea şi analiza datelor 

privind riscurile în agricultură în 

caz de calamităţi naturale, inclusiv 

datele meteorologice;  

3) Capitalizarea unui fond pentru 

subvenţionarea transferului/ 

partajării riscurilor în agricultură 

riscurilor, inclusiv privind 

asigurările în agricultură.  

316 720,86 MDL, potrivit listelor prezentate de ÎS “Poşta Moldovei” 

(pentru 280 beneficiari care au semănat porumb în 2013 şi 258 

beneficiari care au semănat grâu de toamnă în a doua tranşă) şi plata 

compensaţiilor suplimentare pentru raioanele Anenii-Noi, Rezina şi 

Taraclia, în sumă de 2 626 430,23 MDL (pentru 761 persoane fizice şi 

147 de agenţi economici). Urmare a modificării manualului operaţional 

şi includerii a trei raioane suplimentare - Anenii-Noi, Rezina şi 

Taraclia, au fost compilate, examinate şi transferate spre plată, prin 

intermediul ÎS “Poşta Moldovei”, compensaţii în valoare de 

324 193,31 MDL pentru persoanele fizice şi mijloace financiare, 

pentru raioanele Anenii-Noi, Rezina şi Taraclia, în valoare de              

2 302 236,92 MDL pentru agenţii economici pentru însămînţarea 

terenurilor agricole cu grîu în toamna anului 2012. 

                 

      

 

 

                 
 

 

 


