
Notă informativă
la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului naţional de 

protecţie integrată a plantelor pentru anii 2018-2027

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului 
naţional de protecţie integrată a plantelor pentru anii 2018-2027 (în continuare 
- Programul), este elaborat de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 
în scopul implementării prevederilor art. 7 al Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 
cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, art. 20 şi 23 al Legii nr. 
119 din 22 iunie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi, art. 
4, 11 şi 12 ale Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a 
cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor.

Programul nominalizat a fost elaborat cu asistenţa proiectului FAO 
“Sprijinirea Implementării Managementului Protecţiei Integrate a Plantelor în 
Republica Moldova ” (TCP/MOL/3502, componenta II), acţiune prevăzută în pct. 
5 al Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare 
agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 742 
din 21 octombrie 2015.

Prezentul proiect este un document de planificare strategică .pe termen 
lung, care stabileşte scopul, obiectivele specifice şi acţiunile prioritare, planificate 
pentru implementare.

Scopul general al Programului constă în promovarea reducerii presiunii 
cantitative a produselor de uz fitosanitar la o unitate de suprafaţă agricolă, în 
vederea asigurării consumatorilor cu produse vegetale calitative şi sigure, prin 
asigurarea managementului corect al organismelor dăunătoare şi optimizării 
tratamentelor fitosanitare a culturilor agricole întru asigurarea unui mediu sănătos 
de viaţă.

Implementarea Programului ca politică de stat în domeniile protecţiei 
plantelor, carantinei fitosanitare, managementului produselor de uz fitosanitar şi al 
fertilizanţilor, siguranţei alimentelor de origine vegetală, va asigura sporirea 
productivităţii culturilor agricole, siguranţei şi competitivităţii produselor 
alimentare de origine vegetală, atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă.

Guvernul Republicii Moldova în ultimii ani, promovează politica 
dezvoltării sectorului agricol, inclusiv a producţiei produselor cu valoare adăugată 
înaltă, generatoare de profit.

Producătorii agricoli, însă, în pofida condiţiilor climatice favorabile pentru 
dezvoltarea şi răspândirea organismelor dăunătoare, nu respectă întocmai 
tehnologiile de cultivare a culturilor agricole,. inclusiv rotaţia acestora în 
asolament, utilizează material semincer necertificat, netratat cu produse de uz 
fitosanitar, evită măsurile de prevenire (monitorizarea, capcane feromonale) a 
dezvoltării şi răspândirii organismelor dăunătoare, aplică insuficient mijloace 
biologice de protecţie a plantelor, efectuează tratamente fitosanitare fără 
respectarea pragului economic de dăunare (PED), aplică fertilizanţi în lipsa 
analizei agrochimice a solului, nu asigură aplicarea bunelor practici agricole 
(BPA). f
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Intru realizarea acestui deziderat, se impune elaborarea şi promovarea unui 
sistem de protecţie integrată a plantelor care ar determina producătorii agricoli spre 
o agricultură durabilă, eficientă din punct de vedere economic.

Totodată, urmare a evaluării structurilor statale din domeniu, se conturează 
insuficienţă de specialişti calificaţi în protecţia plantelor. O situaţie similară se 
atestă şi la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, prioritar în serviciul de 
monitorizare fitosanitară, care se reflectă prin incapacitate de supraveghere a 
situaţiei fitosanitare a tuturor suprafeţelor culturilor agricole. Un factor de risc îl 
constituie şi insuficienţa dotării cu echipament performant (sisteme automate de 
măsurare a parametrilor climatici şi avertizarea dezvoltării patogenilor şi sistem 
informaţional electronic, întru eficientizarea difuzării buletinelor de avertizare 
către producătorii agricoli).

Proiectul hotărârii Guvernului prevede un plan de acţiuni care include 
măsuri ce vizează actualizarea cadrului legislativ/normativ naţional în domeniu, 
asigurarea calităţii şi siguranţei produselor de origine vegetală, dezvoltarea 
sistemelor de prognoză şi control fitosanitar.

Responsabilitatea pentru promovarea şi implementarea prezentului 
Program este atribuită Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţiei 
Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
instituţiilor publice cu activităţi în domeniu.

Finanţarea Programului se va efectua din contul şi în limita mijloacelor 
financiare, aprobate anual în bugetul public naţional precum şi din alte surse, în 
condiţiile legislaţiei.

Măsurile prevăzute în Program sunt destinate producătorilor agricoli, întru 
familiarizarea şi determinarea acestora spre implementare, în scopul optimizării 
cheltuielilor financiare directe în procesul tehnologic. Perioada de realizate este 
preconizată pentru anii 2018-2027, cu costuri estimative de cca 8,1 mln lei.

Proiectul actului normativ a fost avizat de Ministerul Economiei, 
Mediului, Finanţelor, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Academia 
de Ştiinţe a Moldovei şi consultat cu opinia publică, în cadrul seminarelor zonale 
organizate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţia Naţională 
de Dezvoltare Rurală în raioanele Anenii Noi, Căuşeni, Cimişlia, Donduşeni, 
Ocniţa, Râşcani şi Briceni, cu participarea savanţilor, studenţilor, membrilor 
şcolilor de câmp a fermierilor din domeniul protecţiei plantelor şi a specialiştilor 
direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie.

In contextul celor expuse, considerăm oportună şi necesară aprobarea 
proiectului propus.
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