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Ne 4 9 8

în temeiul prevederilor literei a), pct. 7, cap. II, al Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 02 decembrie 2009 (Monitorul 
Oficial, 2009, nr. 174-176, art. 875), şi întru monitorizarea mersului lucrărilor 
pentru asigurarea promovării politicii de stat de dezvoltare durabilă a sectorului 
agroindustrial al ţării, prin sporirea competitivătăţii şi productivităţii sectorului, 
precum şi asigurarea inofensivităţii şi suficienţei alimentare a ţării,

ORDON:

l.Se aprobă formularele-tip pentru informaţia operativă referitoare la mersul
lucrărilor agricole supuse monitorizării, după cum urmează:

1.1. privind semănatul culturilor de cîmp, conform Anexei nr. 1;
1.2. privind semănatul legumelor în cîmp deschis, teren protejat, a cartofului şi 

culturilor de bostănărie, conform Anexei nr. 2;
1.3. privind înfiinţarea plantaţiilor perene, conform Anexei nr. 3;
1.4. privind tăierea în uscat a plantaţiilor perene şi legatul viţei de vie, conform 

Anexei nr. 4;
1.5. privind recoltarea culturilor de cîmp, conform Anexei nr. 5;
1.6. privind recoltarea legumelor în cîmp deschis, teren protejat, a cartofului şi 

culturilor de bostănărie, conform Anexei nr. 6;
1 H . privind recoltarea fructelor şi strugurilor, conform Anexei nr. 7;
1.8. privind direcţiile de utilizare a legumelor, cartofului, fructelor şi 

strugurilor, conform Anexei nr. 8;
1.9. privind disponibilul şi gradul de pregătire a tehnicii agricole pentru 

îndeplinirea lucrărilor de primăvară, conform Anexei nr. 9;
1.10. privind disponibilul şi gradul de pregătire a tehnicii agricole pentru 

recoltarea culturilor cerealiere, conform Anexei nr. 10;
1.11. privind disponibilul şi gradul de pregătire a tehnicii agricole pentru



.  .̂ •>

efectuarea lucrărilor de toamnă, conform Anexei nr. 11;
1.12. privind prelucrarea solului, conform Anexei nr. 12;

1.13. periodicitatea înregistrării informaţiei operative, conform Anexei nr. 13.

2. Se stabileşte procedura de monitorizare a mersului lucrărilor agricole, după 
cum urmeaza:
Formularele-tip, indicate în pct. 1. din prezentul Ordin, se completează în baza 
datelor obţinute de la primării şi se înregistrează obligatoriu, săptămînal, în prima 
jumătate a zilei de joi, de către persoana responsabilă din cadrul Direcţiei raionale 
agricultură şi alimentaţie, în S.I. “Agromaia”, conform Instrucţiunii metodologice 
privind utilizarea Sistemului Informatic “AGROMAIA”, aprobată prin Ordinul nr. 
1 84 din 28 septembrie 2015.

2.1. Formularele-tip din anexele nr. 9-12 din prezentul Ordin, se completează în 
baza datelor obţinute de la primării şi se transmit la adresa de e-mail 
maia@cia.md.

2.2. Periodicitatea înregistrării informaţiei operative se va efectua săptămânal, 
conform termenelor indicate în anexa nr. 13;

2.3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a persoanei responsabile de înregistrarea 
informaţiei operative în S.I. “AGROMAIA”, din cadrul Direcţiei raionale 
agricultură şi alimentaţie din funcţia deţinută (sau lipsă motivată), înregistrarea 
datelor va fi exercitată de o altă persoană din cadrul Direcţiei raionale.

2.4. în cazul cînd Direcţiile raionale agricultură şi alimentaţie nu dispun de 
mijloace necesare pentru înregistrarea informaţiei operative în S.I. 
“AGROMAIA”(lipsă de tehnică, conectare la internet, ş.a. cauze), de a 
prezenta informaţia operativă la adresa de e-mail maia@cia.md.

3. Prezentul Ordin se publică pe pagina web a Ministerului Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, Î.S. “Centrul Informaţional Agricol”.
4. Se abrogă ordinul nr. 167 din 02august 2013 “Cu privire la colectarea 
informaţiei operative”.
5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Nicolae 
OLARU, viceministru.

Ministru

t

mailto:maia@cia.md
mailto:maia@cia.md


. Anexa nr. 1 
Formularul-tip nr.l 

aprobat prin Ordinul M.A.I.A. 
nr. j j y  din.

INFORMAŢIA OPERATIVĂ
privind semănatul culturilor de cîmp, în sectoarele producţie marfa,

(întreprinderile agricole + gospodăriile ţărăneşti)

la data de Ţ___________________________ _. Raionul ' ' ' ■

(Periodicitatea: -  săptămânal)
nr.
ord

Specificarea
Suprafa a, (h a) % realizat

Preconizată Semănată de facto
1 Semănatul culturilor de toamnă

1.1. Grîu de toamnă
1.2. Orz de toamnă
1.3.
1.4.

Rapiţă de toamnă
Altele

Subtotal (suma 1.1.. 1.4.)
2 Semănatul culturilor de primăvară

\ A

Culturi cerealiere şi leguminoasa
2.1. Grîu de primăvară
2.2. Orz de primăvară
2.3. Porumb
2.4. Mazăre
2.5. Fasole
2.6. Altele

Subtotal (suma 2.1.. 2.6.)
3 Semănatul culturi tehnice

3.1. Floarea soarelui
3.2. Rapiţă de primăvară
j . i . Soia
3.4. Sfeclă de zahăr
3.5. Tutun
3.6. Altele

Subtotal (suma 3.1.. 3.6.)
TOTAL (suma 1........3 .)



Anexa nr. 2 
Formularul-tip nr. 2 

aprobat prin Ordinul M.A.I.A. 
nr. din. / 3 .  / # ,

INFORMAŢIA OPERATIVĂ
privind semănatul legumelor în cîm p  deschis, teren protejat, a cartofului şi culturilor 
de bostănărie în sectoarele producţie marfa, (întreprinderile agricole f  gospodăriile ţărăneşti)

la data de . _______________ , Raionul '_________________

(Periodicitatea: - săptămânal)
nr.
ord Specificarea Suprafaţa, (ha)

% realizat
Preconizată Semănată de facto

1 Legume în cîmp deschis
1.1. Roşii
1.2. Castraveţi
1.3. Varză
1,4. Ceapă
1.5. Morcov
1.6. Sfeclă roşie
1.7. Ardei
1.8. Vinete
1.9. Mazăre de grădină

1.10. Altele
Subtotal (suma 1.1...........1.10.)

2 Legume în teren protejat
2.1. Roşii
2.2. Castraveţi
2.3. Ardei
2.4. Altele

Subtotal (suma 2 .1 ......... 2.4.)
3 Cartoful

3.1. Cartof pentru consum
3.2. Cartof de sămînţă

Subtotal (suma 3.1...........3.2.)
4 Culturile bostănoase

4.1. Pepene verde
4.2. Pepene galben
4.3. Dovleac
4.4. Dovlecel
4.5. Altele

Subtotal (suma 4.1...........4.5.)
TOTAL (suma 1 . ......4 . ) ............ -- .... - - , ■ ;



Formularul-tip nr. 3 
aprobat prin Ordinul M.A.I.A. 

nr. - / f $ $  din.

INFORMAŢIA OPERATIVĂ
privind în fiin ţarea plantaţiilor perene în sectoarele producţie marfa,

(întreprinderile agricole + gospodăriile ţărăneşti)

ia data de ___________________ , Raionul_____________

Anexa nr. 3

(Periodicitatea: - săptămânal)
nr.
ord Specificarea

Suprafa a, (ha)
% realizat

Preconizată înfiinţată de facto
1. Pomicole

1.1. Sămînţoase
1.1.1. Măr
1.1.2. Păr
1.1.3. Gutui

Subtotal (suma 1.1.1.. 1.1.3.)
1.2. Sîtnburoase
1.2.1. Prun
1.2.2. Corcoduş
1.2.3. Cais .
1.2.4. Piersic
1.2.5. Cireş
1.2.6. Vişin

Subtotal (suma 1.2.1..1.2.6.)
2. Nucifere

2.1. Nuc
2.2. Migdal
2.3. Alun
2.4. Castan comestibil
2.5. Pisticul
2.6. Pecan

Subtotal (suma 2.1..... 2.6.)
3. Arbuşti fructiferi

3.1. Zmeur
3:2. Coacăz
3.3. Agriş
3.4. Căpşun

Subtotal (suma 3.1. ... 3.4.)
4. Viţa de vie

4.1. Soiuri pentru vin
4.2. Soiuri pentru masă
4.3. Portaltoi

Subtotal (suma 4.1......4.3.)
TOTAL (suma 1 . ......4 .)



Anexa nr. 4: 
Formularul-tip nr. 4 

aprobat prin Ordinul M.A.I.A. 
nr. / , ? ?  din.

INFORMAŢIA OPERATIVĂ
privind tăierea în uscat a plantaţiilor perene şi legatul viţei de vie, în sectoarele producţie marfă,

(întreprinderile agricole + gospodăriile ţărăneşti)

la data de , Raionul____________ '

(Periodicitatea: - săptămânal)
nr. Specificarea Suprafaţa, (ha ) % realizat
ord Preconizată Lucrată de facto
1. Tăierea în uscat a livezilor

1.1. Specii sămînţoase
1.2. Specii ssîmburoase
1.3. Nucifere
1.4. Arbuşti fructiferi

Subtotal (suma 1.1......1.4.)
2. Tăierea în uscat a viţei de vie

2.1. Soiuri pentru vin
2.2. Soiuri pentru masă

Subtotal (suma 2.1..... 2.2.)
3. Legatul în uscat

3.1. Soiuri pentru vin
3.2. Soiuri pentru masă

Subtotal (suma 3.1. ... 3.2.)
TOTAL (suma 1....... 3. )



Anexa nr. 5 
Formularul-tip nr. 5 

aprobat prin Ordinul M.A.I.A. 
nr. s / din. ./A.

INFORMAŢIA OPERATIVĂ
privind recoltarea culturilor de cîmp, în sectoarele producţie marfa,

(întreprinderile agricole + gospodăriile ţărăneşti)

la data de Raionul . . -

(Periodicitatea: - săptămânal)

nr.
ord

Specificarea
Suprafaţa

Volumul global, 
(tone)

Productivitatea 
, (t/ha)supusă recoltării, 

(ha)
recoltată, (ha) %

1 Culturile de grupa I
1.1. Grîu de toamnă
1.2. Grîu de primăvară
1.3. Orz de toamnă
1.4. Orz de primăvară
1.5. Mazăre
1.6. Răpită
1.7. Altele

Subtotal (suma 1.1.. 1.7.)
2 Culturile de grupa II

2.1. Floarea soarelui
2.2. Porumb
2.3. Soia
2.4., Sfeclă de zahăr
2.5. Tutun
2.6. Altele

Subtotal (suma 2.1.. 2.6.)
TOTAL (suma 1........2. )
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. Anexa nr. 6 
Formularul-tip nr. 6 

aprobat prin Ordinul M.A.I.A. 
nr. / / ___  din. /A f fiXPfc

INFORMAŢIA OPERATIVĂ
privind recoltarea legumelor în  cîmp deschis, teren protejat, a cartofului şi culturilor de bostănărie 

în sectoarele producţie marfa, (întreprinderile agricole + gospodăriile ţărăneşti)

la data de ___________ _ Raionul , . .

(Periodicitatea: - săptămânal)

nr.
ord

Specificarea
Suprafaţa Recolta Productivitate 

a, (t/ha)pe rod,(ha)
recoltată,

(ha)
%

preconizată,
(tone)

de facto, 
(tone)

%

1 Legume în cămp deschi
1.1. Roşii

. 1.2. Castraveţi
1.3. Varză
1.4. Ceapă
1.5. Morcov
1.6. Sfeclă roşie
1.7. Ardei
1.8. Vinete
1.9. Mazăre de grădină

1.10. Altele
Sub total (suma 1.1........... 1.10.)

2 Legume în teren protejat
2.1. Roşii
2.2. Castraveţi
2.3. Ardei
2.4. Altele

Subtotal (suma 2.1........... 2.4.)
3 Cartoful

3.1. Cartof pentru consum
3.2. Cartof de sămînţă

Subtotal (suma 3.1........... 3.2.)
4 Culturile bostănoase

4.1. Pepene verde
4.2. Pepene galben
4.3. Dovleac
4.4. Dovlecel
4.5. Altele ■

Subtotal (suma 4.1........... 4.5.)
TOTAL (suma 1........4 .)

/



Anexa nr.
- . ' Formularul-tip nr. 7 

aprobat prin Ordinul M.A.I.A. 
nr. din. /3.-/G

INFORMAŢIA OPERATIVĂ
privind recoltarea fructelor şi strugurilor în sectoarele producţie marfa,

(întreprinderile agricole + gospodăriile ţărăneşti)

la data dc . Raionul

(Periodicitatea: - săptămânal)

nr.
ord

Specificarea pe specii
Suprafaţa Recolta Productivitatea 

, (l/ha)pe rod, (ha)
recoltată,

(ha)
%

preconizată,
(tone)

de facto, 
(tone)

%

i. Pomicole
1.1. Sămînţoase
1.1.1. Măr
1.1.2. Păr
1.1.3. Gutui

Subtotal (suma 1.1.1.. 1.1.3.)
1.2. Sîm buroase
1.2.1. Prun
1.2.2. Corcoduş
1.2.3. Cais
1.2.4. Piersic
1.2.5. Cireş
1.2.6. Vişin

Subtotal (suma 1.2.1..1.2.6.)
2. Nu ci fere

2.1. Nuc
2.2. Migdal
2.3. Alun
2.4. Castan comestibil
2.5. Pisticul
2.6. Pecan

Subtotal (suma 2.1......2.6.)
; 3 . Arbuşti fructiferi

3.1. Zmeur
3.2. Coacăz
3.3. Agriş
3.4. Căpşun

Subtotal (suma 3.1. ... 3.4.)
4. Strugurilor

* »
4.1. Soiuri pentru vin
4.2. Soiuri pentru masă

Subtotal (suma 4.1.. 4.2.)
TOTAL (suma 1........4. ) /



Anexa nr. 8 
Formularul-tip nr. 8 

aprobat prin Ordinul M.A.I.A. 
nr. / / y  din.

INFORMAŢIA OPERATIVĂ
privind direcţiile de utilizare a legumelor cartofului, fructelor şi strugurilor 

în sectoarele producţie marfa, (întreprinderile agricole + gospodăriile ţărăneşti)

la data de _____________ , Raionul_____________________

(Periodicitatea: -  săptămânal')

nr.
ord

Specificarea
S-a recoltat, 

(tone)

Valorificarea pe direcţii:, (tone)

Export
Consum

intern
Procesare
industrială

Procesare
individuală

1 Legume
1.1. Roşii
1.2. Castraveţi
1.3. Varză
1.4. Ceapă
1.5. Morcov
1.6. Sfeclă roşie
1.7. Ardei
1.8. Vinete

Subtotal (suma 1.1.........1.8.)
2 Cartoful

2.1. Cartof pentru consum
2.2. Cartof de sămînţă

Subtotal (suma 2.1.........2.2.)
3 . Fructe

3.1. Măr
3.2. Prun
3.3. Cais .
3.4. Piersic
3.5. Cireş
3.6. Nuc
3.7. Migdal

Subtotal (suma 3.1.........3.7.)
4 Struguri

4.1. Soiuri pentru masă
4.2. Soiuri pentru vin

Subtotal (suma 4.1.........4.2.)
TOTAL (suma 1....... 4. )



Anexa nr. 9 
Formularul-tip nr.9 

aprobat prin Ordinul M.A.I.A. 
nr. ,/J?? din.

INFORMAŢIA OPERATIVĂ
privind disponibilul şi gradul de pregătire a tehnicii agricole 

pentru îndeplinirea lucrărilor de primăvară

la data de____  , Raionul___________

(Periodicitatea: -  săptămânal)
nr.
d/o

Denumirea tehnicii Total Reparat %

1 Tractoare
2 Remorci
-»J Semănători
4 Semănători combinate
5 Stropitori
6 Sisteme de irigat
7 Cultivatoare, agregate pentru pregătirea 

solului
8 Cultivatoare pentru lucrarea solului 

între rânduri
9 Altele



Anexa nr. 10 
Formularul-tip nr. 10 

aprobat prin Ordinul M.A.I.A. 
nr. din. ./AT

INFORMAŢIA OPERATIVĂ 
privind disponibilul şi gradul dc pregătire a 

tehnicii agricole pentru recoltarea culturilor cerealiere

la data de __________Raionul _______

(Periodicitatea: - săptămânal)
nr.
d/o

Denumirea tehnicii Total Reparat %

1 Tractoare
2 Remorci
oj Combine pentru cereale
4 Maşini de balotat paie
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Anexa nr. 11 
Formularul-tip nr. 11 

aprobat prin Ordinul M.A.I.A. 
nr. din.

INFORMAŢIA OPERATIVĂ
privind disponibilul şi gradul de pregătire a 

tehnicii agricole pentru efectuarea lucrărilor de toamnă

la data de __________________, Raionul ____________________

(Periodicitatea: -  săptămânal)
Nr.
d/o

Denumirea tehnicii Total Reparat %

1 Tractoare
9 Pluguri, scărificatoare
->
J Combine
4 Semănători
5 Grape cu discuri, combinatoare
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Anexa nr. 12 
Formularul-tip nr. 12 

aprobat prin Ordinul M.A.I.A. 
nr. y y y  din.

INFORMAŢIA OPERATIVĂ 
privind prelucrarea solului, în sectoarele producţie marfa,

(întreprinderile agricole + gospodăriile ţărăneşti)

la data de _________  '________ , Raionul _____ . y

(Periodicitatea: - săptămânal)

nr.
ord.

Suprafaţa totală a 
terenurilor arabile (ha)

Suprafaţa plantaţiilor perene (ha)

livezi - vii

pr
ec

on
iz

aţ
i

de
 f

ac
to

%
 r

ea
liz

at

pr
ec

on
iz

aţ
i

de
 f

ac
to

%
 r

ea
liz

at

pr
ec

on
iz

aţ
i

de
 f

ac
to

%
 r

ea
liz

at

Prelucrarea de primăvara
1. Lucrarea solului de primăvară 

(soi nearat din toamnă)
2, Pregătirea solului pentru 

semănatul culturilor de 
primăvară

nJ>. Fertilizarea

Prelucrarea de vară-toamnă
1. Pregătirea solului pentru 

semănatul culturilor de 
toamnă

2. ’ Arătura de zăble sau afînarea 
solului cu plugul cizel

-*J. Fertilizarea



Anexam 13' 
la Ordinul M A I A

Informaţia privind periodicitatea înregistrării informaţiei operative . nr. din
_______________________ ________ _____________ • _______________ _____________  . . ' ________________ ________ ____________ • • __________________ _____________ (Pcrnuiicilalcd; -  sâpti'nninnil imvpind dm )

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiem brie decembrie
1 [ II | II I i | i i  | iu ' 1 "  1 i ' i ~ i | i i  | in 1 1 II 1 ll l i 1 i i  1 im . 1 ..  1 »> i | i i  | in i i i i  i n i i 1 o  1 iu 1 1 II 1 II I 1 1 II 1 l l l

Anexa nr. 1 Informaţia operativă privind semănatul culturilor de câmp, în sectoarele producţie marfă
1.1.Semăna tul culturilor de toamnă X

1.2. Semănatul culturilor de primăvară
X

1.3. Semănatul culturilor tehnice X

Anexa nr. 2 Informaţia operativă privind semănatul legumelor în cîmp deschis, teren protejat, a cartofului şi culturilor de bostănărie
2.1. Legume în cîmp deschis X

2.2. Legume în teren protejat X

2.3. Cartoful X

2.4. Culturi bostănoase X

Anexa nr. 3 Informaţia operativă privind înfiinţarea plantaţiilor perene în sectoarele producţie marfă
3.1. Pomicole

1.1. Sămînţoase X

3.1.2. Sîmbu roase X

3.2. Nucifere X

3.3. Arbuşti fructiferi X

3.4. Viţa de vie X

Anexa nr. 4 Informaţia operativă privind tăierea în uscat a plantaţiilor perene şi legatul veţei de vie
4.1. Tăierea în uscat a live/.ilor X X

4.2. Tăierea în uscat a viţei de vie X

4.3. Legatul în uscat X

Anexa nr. S lnformaţia operativă privind recoltarea culturilor de cîmp
5.1. Culturi de grupa 1 X

5.2. Culturi de grupa II X

Anexa nr. 6 Informaţia operativă privind recoltarea legumelor în cîmp deschis, teren protejat, a cartofului şi culturilor de bostănărie
6.1. Legume în cîmp deschis X

6.2. Legume în teren protejat -x
6.3. Cartoful X

6.4. Culturi bostănoase X

Anexa nr. 7. Informaţia operativă privind recoltarea fructelor şi strugurilor
7.1. Pomicole
7. /. I. Sâmînfoase X

7.1.2. Sîmbu roase X

7.2. Nucifere X

7.3. Arbuşti fructiferi X

7.4. Struguri r ~ X

Anexa nr. 8. Informaţia operativă privind direcţiile de utilizare a legumelor, cartofului, fructelor şi struţ; urilor
8.1. Legume X

8.2. Cartoful X

8.3. Fructe X

8.4. Struguri X

Anexa nr. 9. Informaţia operativă, privind disponibilul şi gradul de pregătire a tehnicii agricole pentru îndeplinirea lucrărilor de primăvară

___________:_________________ _______ 1_____ 1_____ 1_____ 1_____ ___________ 1 1 1 1 1 ! 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anexa nr. IO. Informaţia operativă privind disponibilul şi gradul de pregătire a tehnicii agricole pentru recoltarea culturilor cerealiere

1 ■ 1 1_____ 1_____ 1 n i  '  i ] i i j i " i ~ x  i ; ! i i T ^ H  i l l i T  l i . i i l l l
Anexa nr. 11. Informaţia operativă privind disponibilul şi gradul de preţ; ătire a tehnicii agricole pentru efectuarea lucrărilor de toamnă

_________  . _______ L,_____ 1 J_____ 1_____1 • n  î n i .  î i i i i i i m  i i i m  i i i i r  i i i . i r  " i ■'  i
Anexa nr. 12. Informaţia operativă privind prelucrarea solului
12.1. Primăvara X

12.2. Vara-toamna . X


