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ACRONIME

AAPC

- autorităţi ale administraţiei publice centrale

AC

- aparatul central al Ministerului

CCTM

- Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu

SND

- Strategia Naţională de Dezvoltare

SNDDCA

- Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agroindustrial

CSSPA

- Concepţia Sistemului de Subvenţionare a Producătorilor Agricoli

CIMA

- Centrul de Informaţie şi Marketing Agroalimentar

MAIA

- Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

IS

- instituţie subordonată

ÎMM

- întreprinderi mici şi mijlocii

ÎS

- întreprindere de stat

PPA

- Proiectul Politici Agricole

PDI

- Planul de Dezvoltare Instituţională

SWOT

- analiza punctelor tari, slabe, a oportunităţilor şi riscurilor

USAID

- Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională
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Planul de Dezvoltare Instituţională a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare pentru anii
2009-2011 a fost elaborat în temeiul Dispoziţiei Prim-ministrului nr.2503-192 din 18.12.2007 şi în
conformitate cu Metodologia de elaborare a PDI, aprobată prin Dispoziţia Guvernului nr. 2-d din
23.01.2008, precum şi cu Ghidul cu privire la elaborarea Planurilor de Dezvoltare Instituţională a
autorităţilor administraţiei publice centrale.
Întregul proces de elaborare a PDI a fost coordonat de Grupul de lucru responsabil de elaborarea PDI,
instituit prin ordinul MAIA nr.2 din 18.01.2008.
Suportul informaţional, metodologic şi logistic necesar a fost acordat de Direcţia de analiză,
monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul Ministerului, precum şi de către un consultant local şi
internaţional, care au asistat Ministerul în procesul de elaborare a PDI.
1.
MISIUNEA
Misiunea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare este să elaboreze şi să promoveze politica
de stat de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial şi a mediului rural, prin sporirea
competitivităţii şi productivităţii sectorului, precum şi a inofensivităţii şi suficienţei alimentare a ţării,
în vederea creării premiselor pentru creşterea permanentă a bunăstării populaţiei rurale.
2.
ANALIZA MEDIULUI INTERN AL MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI
INDUSTRIEI ALIMENTARE
Analiza mediului intern reprezintă evaluarea generală a capacităţilor instituţionale ale Ministerului de
a-şi atinge obiectivele strategice, precum şi de a îndeplini sarcinile prevăzute în actele legislative şi
normative sau în documentele de politici şi se referă la:

Analiza managementului şi resurselor umane ale MAIA;

Analiza procesului decizional, de comunicare şi tehnologiile informaţionale în cadrul MAIA;

Analiza procesului de planificare bugetară în cadrul MAIA.
În realizarea analizei mediului intern au fost luate în considerare constatările şi concluziile studiilor
realizate de Proiectul Politici Agricole, finanţat de USAID, care oferă asistenţă Ministerului în vederea
restructurării şi fortificării MAIA, recomandările Raportului pentru sectorul agricultură şi mediu,
elaborat în urma analizei funcţionale a AAPC, efectuată de DAI Europe Ltd., în cadrul Proiectului
Reforma APC, precum şi datele furnizate de direcţiile competente din cadrul Ministerului.
2.1. Indicatori pentru management şi resurse umane
1.
Indicatori generali
Efectivul-limită al aparatului Ministerului, stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr. 578 din 15.06.2005,
este de 84 de unităţi, iar numărul real al angajaţilor este de 79 de persoane1, inclusiv Ministrul şi doi
viceminiştri.
2

Structura aparatului central al MAIA include o direcţie generală, 10 direcţii şi 8 secţii , iar sistemul
3
Ministerului cuprinde 61 instituţii, întreprinderi şi organizaţii subordonate .
1

- la data de 15.04. 2008;
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Indicatorii referitor la instituţiile subordonate (vezi Raportul privind evaluarea capacităţilor
instituţionale ale Ministerului, anexa nr.2) sînt relevanţi pentru 10 instituţii subordonate MAIA, care
au fost chestionate. Astfel, efectivul-limită al instituţiilor din subordinea Ministerului este de 1765 de
unităţi, iar numărul real – de 1456 de persoane.
2.
Indicatori de management al demisionărilor, recrutării şi suplinirea posturilor vacante
Cu referire la indicatorii cantitativi ai angajărilor MAIA, în anul 2005, în cadrul Ministerului au fost
angajate 14 persoane (17% din numărul de state de personal), în anul 2006 – 17 persoane, iar în anul
2007 – 25 de persoane. Tot în anul 2007 altele 22 de persoane au demisionat.
3.
Indicatori de instruire şi perfecţionare
În anul 2007 cca 60% din angajaţii aparatului central al Ministerului au frecventat cursuri de instruire
şi perfecţionare, organizate de Academia de Administrare Publică, cu o grilă standard de cursuri şi pe
o tematică anumită. Cursurile durează în medie 5 zile (40 de ore).
De asemenea, funcţionarii din cadrul aparatului Ministerului participă şi la diverse seminare,
conferinţe, trening-uri, etc., organizate în cadrul diferitelor programe sau proiecte de diverse ONG-uri
sau instituţii finanţatoare.
Dacă ne referim la instituţiile subordonate Ministerului, acestea dispun de planuri de instruire şi
perfecţionare. În anul 2007, cca 28,1% din angajaţii instituţiilor subordonate MAIA au frecventat
cursuri de instruire şi perfecţionare.
4.
Indicatori de abilităţi
În partea ce ţine de cunoaşterea limbii engleze, s-a constatat că din cele 55 de persoane chestionate din
aparatul central al Ministerului şi 1456 angajaţi ai instituţiilor subordonate posedă fluent limba engleză
17,0 şi, respectiv, 3,4%.
Referitor la abilităţile de utilizare a calculatorului, 85, 9% din angajaţii chestionaţi ai aparatului central
al MAIA, precum şi 6, 4% din angajaţii instituţiilor subordonate dispun de aceste abilităţi (vezi
Raportul privind evaluarea capacităţilor instituţionale ale Ministerului, anexa nr.2).
Informaţii detaliate referitoare la analiza managementului şi resurselor umane ale MAIA sînt
prezentate în Raportul privind evaluarea capacităţilor instituţionale ale Ministerului (anexa nr.2).
2.2. Indicatori pentru procesul decizional, comunicare şi tehnologii informaţionale
1.
Elaborarea politicilor
Referitor la elaborarea documentelor de politici, în anul 2007, Ministerul a participat la elaborarea
Strategiei Naţionale de Dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 295-XVI din 21.12.2007, şi a elaborat
Strategia naţională de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova
(2008-2015), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 282 din 11.03.2008, precum şi Concepţia
sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anii 2008-2015, aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr. 1305 din 28.11.2007.

2

- organigrama Ministerului este prezentată în Anexa nr.1;
- lista instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate este prezentată în Anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr.
578 din 15.06.2008;
3
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În contextul elaborării şi promovării politicii de stat în sectorul agroindustrial, în anul 2007, Ministerul
a elaborat 23 proiecte de legi, dintre care 5 au fost adoptate de Parlament, 120 proiecte de hotărîri de
Guvern, dintre care 70 au fost adoptate de Guvern şi 2 proiecte de hotărâri ale Parlamentului.
2.
Managementul petiţiilor
Referitor la managementul petiţiilor în cadrul Ministerului, în anul 2007 situaţia se prezintă după cum
urmează:

au fost primite pentru examinare 396 petiţii, dintre care 50% din partea cetăţenilor, 40% din
parte persoanelor juridice şi 10% din partea altor instituţii;

au fost pregătite răspunsuri la 396 petiţii;

au fost soluţionate la timp 396 petiţii;

nu au ţinut de competenţa MAIA 5 petiţii.
3.
Indicatori de aplicare a tehnologiilor informaţionale
În cadrul Ministerului majoritatea locurilor de muncă sînt dotate cu calculator, conectate la Internet.
Ministerul dispune de reţea electronică internă de circulaţie a documentelor, iar unele subdiviziuni
structurale ale MAIA (ca Direcţia Juridică şi Armonizarea Legislaţiei) are acces la baza de date
electronică Jurist, iar la baza de date a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru au acces Direcţia Control
General şi Serviciul Uman, Direcţia Consolidarea Terenurilor Agricole, precum şi Secţia Gestionarea
Patrimoniului de Stat.
De asemenea, MAIA a iniţiat implementarea sistemului integrat de circulaţie a documentelor
electronice, precum şi informatizarea lucrărilor de secretariat în cadrul Ministerului.
Informaţii detaliate referitoare la analiza procesului decizional, de comunicare şi tehnologiile
informaţionale în cadrul MAIA sînt prezentate în Raportul privind evaluarea capacităţilor
instituţionale ale Ministerului (anexa nr.2).
4.
Coerenţa funcţională a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentate
Din punctul de vedere al funcţionalităţii unităţilor structurale ale MAIA se deosebesc:

Direcţii politici ramurale:
- Direcţia Generală Tehnologii Agroindustriale (Direcţia Fitotehnie, Semenologie, Horticultură şi
Pepinierit, Secţia achiziţii şi procesarea producţiei de origine vegetală, Direcţia Agrochimie, Ecologie
şi Protecţia Plantelor)
- Direcţia Medicină Veterinară
- Direcţia Zootehnie (Secţia tehnologii în sectorul zootehnic, Secţia achiziţii şi procesarea producţiei
animaliere, Secţia dezvoltarea resurselor genetice)
- Secţia mecanizare.

Direcţii politici interamurale:
- Direcţia Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor
- Direcţia Relaţii Internaţionale şi Marketing
- Direcţia Consolidarea Terenurilor Agricole
- Secţia gestionarea patrimoniului de stat
- Secţia ştiinţă şi învăţămînt

Direcţii de suport:
- Direcţia Control General şi Resurse Umane
- Direcţia Juridică şi Armonizarea Legislaţiei
_______________________________________________________________________________
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- Direcţia Finanţe şi Contabilitate .
În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul este asistat de un şir de instituţii aflate în subordinea sa, ca:

Instituţii şi organizaţii cu funcţii de control şi supraveghere5:
- Inspectoratul de Stat pentru Seminţe;
- Inspectoratul de Stat pentru Produse Cerealiere şi de Panificaţie;
- Inspectoratul Republican de Stat pentru Protecţia Plantelor;
- Inspectoratul Veterinar de Stat;
- ÎS „Serviciul Sanitar-Veterinar pentru Frontieră şi Transport”;
- Centrul Republican de Diagnostică Veterinară (funcţia de control a activităţii farmaceutice
veterinare);
- Inspectoratul Zootehnic de Stat.

instituţii şi organizaţii cu funcţii de reglementare:
- Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante;
- Agenţia Agroindustrială „Moldova-Tutun”;
- Centrul Republican de Diagnostic Veterinar;
- Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor;
- Serviciul Special de Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice;
- ÎS „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor”;
- ÎS „Centrul de Standardizare şi Stabilire a Calităţii Nutreţurilor şi Produselor Cerealiere”;
- ÎS „Centrul de Standardizare şi Experimentare a Calităţii Producţiei de Conserve”;
- ÎS „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor ;
- ÎS „Centrul Elaborări Economice şi de Producţie”.

instituţii de cercetări ştiinţifice:
- Institutul de Pedologie şi Agrochimie “Nicolae Dimo”;
- Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”;
- Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară;
- Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”;
- Institutul de Pomicultură;
- Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”;
- Institutul de Tehnologii Alimentare;
- Institutul de Proiectări „Indalproiect”.

instituţii de învăţămînt:
- Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău;
- Colegiul Agricol din Ţaul, Donduşeni;
- Colegiul de Zootehnie din Brătuşeni, Edineţ;
- Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi, UTA Găgăuzia;
- Colegiul Tehnic Agricol din Soroca;
- Colegiul Agroindustrial din Rîşcani;
- Colegiul Agroindustrial din Grinăuţi, Donduşeni;
- Liceul Teoretic Agricol, Chişinău.
În domeniul de referinţă al MAIA derulează un şir de proiecte de asistenţă tehnică, finanţate de diverse
organisme internaţionale, lista cărora este prezentată în anexa 6.
4
5

- potrivit Studiului VI. Evaluarea capacităţilor resurselor umane în cadrul MAIA, realizat de PPA, susţinut de USAID
- conform rezultatelor analizei funcţionale (faza a II-a) din cadrul Reformei APC
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Actualmente, Ministerul are lansate iniţiative concrete de optimizare şi reorganizare a sistemului
instituţiilor subordonate, şi anume:
- de creare a Agenţiei Fitosanitare prin fuziunea (contopirea) Inspectoratului de Stat Republican pentru
Protecţia Plantelor şi Inspectoratului Principal de Carantină Fitosanitară;
- de creare a Agenţiei Sanitare Veterinare şi Siguranţa Produselor de Origine Animală prin fuziunea
(contopirea) Inspectoratului Veterinar de Stat şi a ÎS „Serviciul Sanitar-Veterinar pentru Frontieră şi
Transport” cu serviciile sanitare veterinare raionale/municipale;
- de creare a Inspectoratului General Agricol prin fuziunea (contopirea) Inspectoratului de Stat pentru
Seminţe şi a Inspectoratului de Stat pentru Produse Cerealiere şi de Panificaţie;
- de creare a Agenţiei Agricole de Plăţi şi Intervenţie;
- de creare a Centrului de Informaţie şi Marketing Agroalimentar;
- de reorganizare a institutelor de cercetări ştiinţifice din subordine, precum şi a instituţiilor de
învăţămînt.
2. 3. Indicatori de planificare financiară, achiziţii şi audit intern
Instrumentul de bază de planificare bugetară a MAIA, utilizat la elaborarea, ajustarea şi elaborarea
programelor ramurale (sectoriale) pe termen mediu este CCTM. Astfel, Ministerul, utilizînd plafoanele
stabilite în CCTM, elaborează propunerile de buget.
Repartizarea cheltuielilor pe programe bugetare (pe instituţii subordonate) are loc la discreţia MAIA
şi se realizează ţinîndu-se cont de efectivul-limită al acestora, normele şi normativele de consum al
6.
energiei electrice, normele de utilizare a spaţiului, etc.
Activitatea de achiziţii în Minister este organizată în scopul acoperirii necesităţilor aparatului central al
7
8.
MAIA , precum şi a necesităţilor Inspectoratului Veterinar de Stat, subordonat Ministerului Din
numărul total de contracte, 95% constituie contractele de achiziţii prin licitaţii publice.
Referitor la auditul intern, această activitate nu este practicată de Minister.
Informaţii detaliate referitoare la analiza procesului de planificare bugetară, de achiziţii şi audit intern
în cadrul MAIA sînt prezentate în Raportul privind evaluarea capacităţilor instituţionale ale
Ministerului (anexa nr.2).

6

- Studiul IV. Evaluarea managementului financiar al MAIA, realizat de PPA, susţinut de USAID
- ibidem
8
- Inspectoratul Veterinar de Stat nu dispune de aparat central propriu, funcţiile acestuia fiind exercitate de colaboratorii
Direcţiei medicină veterinară din cadrul MAIA
7
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2.4. Analiza SWOT a mediului intern al Ministerului
Puncte tari (Strengths)
 Iniţierea angajării funcţionarilor prin concurs
deschis;
 Evaluarea performanţelor funcţionarilor în
scopul acordării sporului la salariu pentru înaltă
competenţă profesională, intensitatea muncii şi
îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră;
 Existenţa fişelor de post pentru toţi
funcţionarii Ministerului;
 Nivel bun de comunicare internă;
 Participare activă a angajaţilor MAIA la
programe de perfecţionare profesională, precum şi la
instruiri (trening-uri), organizate de diverse proiecte
internaţionale de asistenţă tehnică, instituţii, etc.;
 Receptivitate şi adaptabilitate la schimbările
cadrului legal şi normativ, relevant activităţii
Ministerului.

Puncte slabe (Weaknesses)
 Personal insuficient;
 Fluctuaţie sporită a personalului (în
anul 2007 rata plecărilor din Minister a
constituit 26%);
 Capacităţi slabe de atragere şi
menţinere a personalului calificat;
 Suprasolicitarea Ministerului pentru
realizarea activităţilor auxiliare (porunci,
petiţii, etc.), care sustrag Ministerul de la
activitatea de elaborare, analiză şi
monitorizare a implementării documentelor
de politici sectoriale.

2.5. Măsuri de consolidare a capacităţilor instituţionale ale MAIA

Managementul şi resursele umane:
- modificarea numărului de angajaţi în cadrul MAIA în vederea majorării acestuia, reieşind din
ponderea şi complexitatea sectorului pe care Ministerul îl gestionează;
- identificarea căilor de atragere şi menţinere a personalului calificat;
- identificarea noilor mijloace de motivare a angajaţilor;
- organizarea cursurilor de studiere a limbii engleze atît pentru angajaţii aparatului central al
Ministerului, cît şi pentru instituţiile din subordine;
- reducerea activităţilor de suport pe care Ministerul continuă să le practice cu tenacitate, fie prin
reducerea numărului de unităţi subordonate MAIA, fie prin delegarea unei serii de
responsabilităţi către alte instituţii (de ex. Ministerului Educaţiei şi Tineretului, Agenţiei
Agricole de Plăţi şi Intervenţie, care urmează a fi creată), etc.

Procesul decizional şi de comunicare:
- fortificarea şi consolidarea capacităţilor analitice şi de elaborare a politicilor ale Ministerului;
- limitarea activităţilor auxiliare, precum şi a preocupărilor MAIA de soluţionare a poruncilor
parvenite ad-hoc, care sustrag Ministerul de la activitatea de elaborare, analiză şi monitorizare
a implementării documentelor de politici sectoriale;
- îmbunătăţirea şi facilitarea procesului de comunicare intra- şi extra- ministerială.

Planificarea bugetară, achiziţii şi audit intern:
- fortificarea colaborării dintre Direcţia Finanţe şi Contabilitate şi Direcţia Analiză, Monitorizare
şi Evaluare a Politicilor din cadrul MAIA în vederea realizării cu succes a procesului de
planificare bugetară;
- introducerea auditului intern în cadrul Ministerului.
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3.
ANALIZA MEDIULUI EXTERN AL MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI
ALIMENTARE
1. Analiza stakeholderilor externi
Referitor la factorii externi interesaţi (stakeholderi) şi implicaţi în derularea procesului de elaborare şi
promovare a politicilor sectoriale de către Minister, matricea stakeholderilor se prezintă în felul
următor:
Factori externi
(Stakeholders)

Interese şi/sau aşteptări

Mediul internaţional
(organisme
internaţionale, donatori,
etc.)
Guvernul,
alte
autorităţi
publice
(ministere, agenţii, etc.)

Respectarea
asumate

Posibile acţiuni pentru a influenţa
interesele (poziţia) stakeholderilor

angajamentelor Schimb de experienţă, întîlniri cu
reprezentanţii structurilor respective

Realizarea tuturor obiectivelor
stabilite atît de documentele de
politici de nivel naţional, cît şi de
cele sectoriale
Corelare coerentă a politicilor
cross- sectoriale

Respectarea termenelor de realizare,
monitorizarea şi evaluarea modului
de implementare a obiectivelor
propuse
Realizarea poziţiilor comune prin
intermediul comisiilor, grupurilor de
lucru
interministeriale
ori
interdepartamentale,
consultări
multilaterale
Elaborarea de politici şi strategii Participarea în procesul de elaborare
Parteneri
(UniAgroProtect,
coerente şi eficiente, existenţa unui a politicilor şi strategiilor din
Federaţia Naţională a partener de dialog consecvent şi domeniu, parteneriate, consultări şi
Fermierilor din Moldova, serios
întîlniri multilaterale
Uniunea Producătorilor
de
Zahăr,
Agenţia
Naţională de Dezvoltare
Rurală, AgroInform etc.)
Asigurarea de către MAIA a unui Consultări, seminare, întîlniri în
Beneficiarii
(producătorii
agricoli cadru instituţional favorabil, stabil, teritoriu,
utilizarea
diverselor
individuali sau constituiţi eficient şi bine determinat
mijloace de informare
în
anumite
forme
organizatorico-juridice)
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2. Analiza SWOT a mediului extern al Ministerului
Oportunităţi (Opportunities)
 Intensificarea relaţiilor cu UE, care permit o
aproximare explicită de cele mai bune practici
europene, precum şi o armonizare coerentă a legislaţiei
naţionale cu cea a UE;
 Obţinerea de către R. Moldova a Preferinţelor
Comerciale Autonome (ATP) cu UE;
 Îmbunătăţirea climatului investiţional atît
pentru investitorii autohtoni, cît şi pentru investitorii
străini.

Riscuri (Threats)
 Tergiversări în aprobarea actelor
normative, datorită procedurilor anevoioase de
avizare de către alte autorităţi publice;
 Schimbări relativ dese ale cadrului
legislativ şi normativ;
 Neatractivitatea mediului rural, ceea
ce provoacă migrarea populaţiei rurale,
precum şi nedorinţa tinerilor specialişti în
agricultură de a activa în zonele rurale;
 Condiţii climaterice nefaste (în anul
2007 volumul total al producţiei sectorului
agroalimentar a constituit circa 9,4 mlrd lei, în
diminuare cu 23,1% faţă de nivelul anului
2006 - 12,3 mlrd lei).

4.
OBIECTIVELE STRATEGICE, PRIORITĂŢILE PE TERMEN MEDIU ŞI ACŢIUNILE
PRIORITARE
4.1. Obiective strategice
În stabilirea obiectivelor sale strategice precum şi a priorităţilor pe termen mediu, MAIA a utilizat ca
documente de referinţă Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2008-2009 „Progres şi
Integrare”, Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011, aprobată prin Legea nr. 295-XVI din
21.12.2007, Strategia de reformă a administraţiei publice centrale, aprobată prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1402 din 30.12.2005, Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agroindustrial,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 282 din 11.03.2008, Concepţia sistemului de subvenţionare a
producătorilor agricoli pentru anii 2005-2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1305 din
28.11.2007, Programul Naţional „Satul moldovenesc” (2005-2015), aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 242 din 01.03.2005.
Obiectivele strategice pe termen mediu ale MAIA, potrivit documentelor strategice naţionale şi
sectoriale, sînt:
1.
Fortificarea capacităţilor MAIA de elaborare a politicilor sectoriale, monitorizare şi
evaluare a implementării acestora;
2.
Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în agricultură;
3.
Asigurarea suficienţei alimentare a ţării;
4.
Adaptarea standardelor naţionale la cele ale UE şi asigurarea inofensivităţii alimentare;
5.
Sporirea competitivităţii sectorului agroindustrial;
6.
Dezvoltarea pieţelor agricole.
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4.2. Priorităţi pe termen mediu şi acţiuni prioritare
Pentru atingerea obiectivelor sale strategice, MAIA a identificat un set de priorităţi pentru perioada
2009-2011, realizarea cărora se va efectua prin acţiuni prioritare.
Acţiunile prioritare sînt activităţile concrete pe care MAIA le va desfăşura în perioada de referinţă şi
vor fi incluse în planurile anuale de activitate ale Ministerului.
Obiectivul 1. Fortificarea capacităţilor MAIA de elaborare a politicilor sectoriale, monitorizare şi
evaluare a implementării acestora
Priorităţi pe termen mediu:

Îmbunătăţirea funcţiilor MAIA de elaborare a politicilor şi de reglementare a sectorului
agroindustrial;

Consolidarea capacităţilor instituţionale şi funcţionale ale instituţiilor din subordine.
În continuare sînt prezentate acţiunile prioritare, care urmează a fi implementate în vederea realizării
priorităţilor pe termen mediu identificate.
Priorităţi pe termen mediu

Îmbunătăţirea funcţiilor MAIA de elaborare a politicilor
şi de reglementare a sectorului agroindustrial

Consolidarea capacităţilor instituţionale şi funcţionale
ale instituţiilor din subordine

Acţiuni prioritare
Elaborarea Regulamentului şi structurii noi a Ministerului în
baza rezultatelor analizei funcţionale efectuate de Unitatea de
coordonare a Reformei Administraţiei Publice Centrale şi a
propunerilor Proiectului Politici Agricole
Definitivarea clară a rolului şi funcţiilor de bază ale
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, reducerea
numărului acestora şi a atribuţiilor ce ţin de reglementarea
activităţii agenţilor economici din complexul agroindustrial
Delimitarea funcţiilor politice, de reglementare, de control şi
de inspecţie de stat ale Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare, precum şi ale instituţiilor din subordine de
funcţiile de prestare a serviciilor oferite contra plată
Optimizarea instituţională şi funcţională a instituţiilor aflate în
subordinea MAIA
Crearea Inspectoratului General Agricol
Reorganizarea institutelor de cercetări ştiinţifice din
subordine, precum şi a instituţiilor de învăţămînt

Obiectivul 2. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în agricultură
Priorităţi pe termen mediu:

Îmbunătăţirea managementului terenurilor agricole;

Crearea şi implementarea unui sistem integru de sporire şi reproducere a fertilităţii solului;

Menţinerea şi ameliorarea fondului genetic al animalelor de prăsilă;

Fortificarea capacităţilor şi extinderea reţelei de extensiune rurală.
În continuare sînt prezentate acţiunile prioritare, care urmează a fi implementate în vederea realizării
priorităţilor pe termen mediu identificate.
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Priorităţi pe termen mediu

Îmbunătăţirea managementului terenurilor agricole

Crearea şi implementarea unui sistem integru de sporire
şi reproducere a fertilităţii solului

Menţinerea şi ameliorarea fondului genetic al animalelor
de prăsilă

Fortificarea capacităţilor şi extinderea reţelei de
extensiune rurală

Acţiuni prioritare
Implementarea proiectelor-pilot de consolidare/reparcelare a
terenurilor agricole
Realizarea unui studiu privind impactul implementării
proiectelor-pilot de consolidare a terenurilor agricole
Elaborarea Concepţiei cu privire la Sistemul Informaţional
Agricol
Elaborarea cadrului informaţional – aplicativ de tranziţie
treptată la sistemul alternativ de fertilizare organică şi
reproducere a fertilităţii solurilor
Promovarea şi implementarea tehnologiilor de fertilizare
organică a solurilor în cadrul unor raioane pedogeograficepilot
Elaborarea şi implementarea planului naţional de restabilire a
sistemului alternativ de fertilizare organică a solurilor
Procurarea şi distribuirea azotului lichid
Acoperirea financiară parţială sau integrală a însămînţărilor
artificiale de taurine
Producerea şi/sau procurarea materialului seminal congelat
Ameliorarea şeptelului la fermele de nivel republican
Subvenţionarea procurării animalelor de prăsilă (taurine,
porcine, ovine, caprine şi păsări)
Elaborarea Strategiei pentru crearea Serviciului de consultanţă
rurală
Înzestrarea centrelor locale de extensiune şi a celor regionale
cu echipament de birou
Lărgirea reţelei de extensiune rurală
Crearea centrului de instruire pentru formarea continuă a
consultanţilor şi instruirea producătorilor agricoli şi
antreprenorilor rurali, precum şi a specialiştilor autorităţilor
administraţiei publice de ambele niveluri

Obiectivul 3. Asigurarea suficienţei alimentare a ţării
Prioritate pe termen mediu:
Sporirea producţiei agricole
Acţiunile prioritare, ce urmează a fi impelementate în vederea realizării acestei priorităţi sînt
următoarele.
Priorităţi pe termen mediu
Sporirea producţiei agricole

Acţiuni prioritare
Extinderea suprafeţelor de însămînţare cu soia şi rapiţă
Implementarea în producţie a unor varietăţi noi de legume şi
culturi bostănoase noi cu productivitate înaltă
Menţinerea ritmului de înfiinţare a plantaţiilor noi pomicole
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Obiectivul 4. Adaptarea standardelor la cele ale UE şi asigurarea inofensivităţii alimentare
Prioritate pe termen mediu:
Elaborarea unui cadru legislativ-normativ armonizat cu cel al UE şi crearea cadrului instituţional şi de
infrastructură, adaptat la cerinţele UE
Acţiunile prioritare, ce urmează a fi impelementate în vederea realizării acestei priorităţi sînt
următoarele.
Priorităţi pe termen mediu

Elaborarea unui cadru legislativ-normativ armonizat cu
cel al UE şi crearea cadrului instituţional şi de
infrastructură adaptat la cerinţele UE

Acţiuni prioritare
Armonizarea
legislaţiei
sanitar-veterinare,
conform
directivelor Comisiei Europene
Elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul agroindustrial,
armonizate cu legislaţia UE
Facilitatea creării unei reţele de abatoare ajustate la condiţiile
UE
Crearea şi acreditarea laboratoarelor performante abilitate în
certificarea conformităţii produselor de origine animală,
destinate pieţei interne şi exportului comun
Extinderea şi implementarea pe scară largă a proiectului de
identificare a animalelor
Crearea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi Siguranţa Produselor
de Origine Animală
Reorganizarea şi echiparea laboratorului naţional în
conformitate cu cerinţele UE întru asigurarea calităţii
serviciilor acordate beneficiarilor acestuia

Obiectivul 5. Sporirea competitivităţii sectorului agroindustrial
Priorităţi pe termen mediu:

Sporirea capacităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii din localităţile rurale de procesare a
produselor agricole cu valoare adăugată înaltă;

Facilitarea creării fermelor mici şi mijlocii de creştere a animalelor la sate în extravilanul
localităţii;

Sporirea eficienţei utilizării mijloacelor financiare publice în scopul dezvoltării sectorului
agrar;

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei în domeniul agrar, inclusiv a formării profesionale continue;

Reformarea şi consolidarea sistemului de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică a
sectorului agroalimentar.
În continuare sînt prezentate acţiunile prioritare, ce urmează a fi implementate în vederea realizării
priorităţilor pe termen mediu identificate.
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Priorităţi pe termen mediu
Acţiuni prioritare
Facilitarea creării în localităţile rurale a întreprinderilor de
Sporirea capacităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii din procesare a materiilor prime agricole cu valoare adăugată
localităţile rurale de procesare a produselor agricole cu înaltă, certificate conform cerinţelor pieţei comunitare
valoare adăugată înaltă
Implementarea Planului Naţional de armonizare a legislaţiei
cu directivele Comisiei Europene.
Şcolarizarea deţinătorilor de animale privind situaţia sanitaroigienică şi ecologică a localităţilor şi pericolul convieţuirii în
aceeaşi curte a omului cu animalele şi promovarea creării
Facilitarea creării fermelor mici şi mijlocii de creştere a fermelor de creştere a animalelor în extravilanul localităţii
animalelor la sate în extravilanul localităţii
Implementarea, la fermele mici şi mijlocii din extravilanul
localităţilor, a tehnologiilor moderne, ajustate la normele
ecologice şi sanitaro-igienice, conform cerinţelor UE, prin
acordarea subvenţiilor din Fondul de subvenţionare a
agriculturii
Sporirea eficienţei utilizării mijloacelor financiare Revizuirea şi reformarea sistemului existent de subvenţionare
publice în scopul dezvoltării sectorului agrar
Crearea Agenţiei Agricole pentru Plăţi şi Intervenţie
Modernizarea învăţămîntului agrar superior şi mediu de
Îmbunătăţirea calităţii educaţiei în domeniul agrar, specialitate
inclusiv a formării profesionale continue
Elaborarea registrului instituţiilor si întreprinderilor agricole
ca bază pentru instruirea practică a studenţilor
Optimizarea activităţii de cercetări ştiinţifice în sectorul
agroalimentar prin delimitarea patrimoniului şi terenurilor
Reformarea şi consolidarea sistemului de cercetare agricole, separarea activităţii ştiinţifice de activitatea de
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică a sectorului producţie şi comercializare, precum şi stabilirea unor relaţii
agroalimentar
contractuale cu partea de producţie
Crearea, în cadrul instituţiilor de cercetare din domeniul
agroindustrial, a structurilor de inovare şi transfer tehnologic

Obiectivul 6. Dezvoltarea pieţelor agricole
Prioritate pe termen mediu:
Dezvoltarea infrastructurii de marketing în sectorul agrar
Acţiunile prioritare, care urmează a fi impelementate în vederea realizării acestei priorităţi sînt
următoarele.
Priorităţi pe termen mediu
Dezvoltarea infrastructurii de marketing în sectorul agrar

Acţiuni prioritare
Asigurarea condiţiilor pentru crearea a 3 pieţe angro regionale
(licitaţii a produselor agricole)
Asigurarea condiţiilor pentru crearea asociaţiilor de marketing
Crearea Centrului de Informaţie şi Marketing Agroalimentar

_______________________________________________________________________________ 15
Iunie, 2008

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
Planul de Dezvoltare Instituţională pentru perioada 2009-2011
_______________________________________________________________________________________________

5.
DIRECŢIILE DE ACTIVITATE
Direcţiile de activitate ale Ministerului reprezintă principalele domenii de politici pentru care este
responsabil MAIA şi includ:
1. elaborarea şi promovarea politicii statului în dezvoltarea stabilă şi durabilă a sectorului
agroindustrial;
2. asigurarea inofensivităţii şi suficienţei alimentare a ţării;
3. diminuarea vulnerabilităţii agriculturii la factorii de risc şi protecţia mediului;
4. sporirea competitivităţii şi productivităţii sectorului agroindustrial;
5. acordarea suportului logistic şi financiar necesar sectorului agroindustrial;
6. eficientizarea ştiinţei agricole, instruirii şi extensiunii în sectorul agroalimentar.
5.1. ELABORAREA ŞI PROMOVAREA POLITICII STATULUI ÎN DEZVOLTAREA
STABILĂ ŞI DURABILĂ A SECTORULUI AGROINDUSTRIAL
5.1.1. Situaţia curentă
Acţiunile Ministerului şi instituţiilor subordonate acestuia, sunt focusate asupra promovării unei
dezvoltări durabile şi stabile a sectorului agrar, fundamentată în documentele de politici strategice în
domeniul agroindustrial, ca: Programul de activitate a Guvernului pe anii 2008-2009 „Progres şi
Integrare”, Strategia Naţională de Dezvoltare (2008-2011), Programul Naţional „Satul Moldovenesc”
(2005-2015), Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agroindustrial al Republicii
Moldova, Concepţia sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anii 2008-2015,
precum şi în programele aferente dezvoltării sectorului agroindustrial.
Totodată, utilizarea eficientă a pămîntului în scopul producerii, prelucrării şi comercializării producţiei
agricole, extinderea suprafeţei plantaţiilor multianuale, crearea întreprinderilor de prelucrare a
produselor agricole în mediul rural, extinderea reţelei de staţiuni tehnologice de maşini, reutilarea
tehnică şi extinderea suprafeţelor irigate, perfecţionarea mecanismului de subvenţionare a agriculturii,
susţinerea cercetărilor ştiinţifice în domeniul agroindustrial, crearea infrastructurii sociale, de
producţie şi deservire prin stimularea înfiinţării în fiecare raion a cooperativelor de consum de diferite
tipuri (achiziţie, prelucrare, aprovizionare, comercializare şi de creditare), stimularea proceselor de
valorificare a capacităţilor existente şi crearea altora noi în baza tehnologiilor moderne, etc. sînt doar
cîteva domenii, în cadrul cărora s-au obţinut rezultate importante, ce vor permite o dezvoltare stabilă şi
durabilă a agriculturii - mai puţin vulnerabilă la factorii de risc - şi asupra cărora acţiunile Ministerului
se vor axa şi în viitorul proxim.
5.1.2. Obiective generale şi specifice
Obiectiv general – creşterea stabilă şi durabilă a sectorului agroindustrial.
Obiective specifice:

Promovarea şi implementarea politicilor sectoriale;

Asigurarea cadrului legislativ-normativ coerent şi racordat la cerinţele şi standardele UE.
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5.1.3. Activităţi planificate şi finanţarea necesară
Nr.
d/o

Activităţi planificate/subacţiuni

Termenul
de realizare

Finanţarea necesară,
mii lei

1.

Îmbunătăţirea managementului terenurilor agricole
Implementarea proiectelor-pilot de consolidare/reparcelare a
terenurilor agricole
Realizarea unui studiu privind impactul implementării
proiectelor-pilot de consolidare a terenurilor agricole
Elaborarea Concepţiei cu privire la Sistemul Informaţional
Agricol
Crearea bazei legislative şi executive veterinare, conform
cerinţelor Uniunii Europene
Crearea laboratoarelor performante abilitate în certificarea
conformităţii produselor de origine animală destinate pieţei
interne şi exportului comun
Extinderea şi implementarea pe scară largă a proiectului de
identificare a animalelor
Armonizarea legislaţiei sanitar-veterinare cu directivele Comisiei
Europene, elaborarea şi implementarea normelor, regulamentelor
în domeniul sanitar-veterinar, urmînd recomandările Uniunii
Europene
Crearea Agenţiei sanitar-veterinare şi siguranţa produselor
alimentare
Elaborarea Strategiei pentru crearea Serviciului de consultanţă
rurală
Organizarea şi desfăşurarea Primului Recensămînt General
Agricol
Elaborarea regulamentelor de producţie ecologică pe culturi şi
produse alimentare, publicarea materialelor privind tehnologiile
de cultură în agricultura ecologică, a broşurilor, pliantelor
Implementarea Programului Naţional privind producţia
agroalimentară ecologică

2008-2011
2008-2009

27000,0
27000, 0

2.

3.
4.
5.

6.

2010-2011
2008-2009
2008-2011

75450,0

2008-2011

2008-2011
2008-2011

2009
2009
2008-2011
2008-2009

2008-2010

Din sursele
donatorilor
93572,0
Nu necesită
acoperire
financiară
Nu necesită
acoperire
financiară

5.1.4. Responsabili pentru implementare
Responsabile de elaborarea politicilor statului şi a cadrului legislativ-normativ în sectorul
agroindustrial sînt subdiviziunile structurale din cadrul MAIA, implementarea nemijlocită a acestora,
fiind realizată de către instituţiile subordonate Ministerului.
5.1.5. Rezultatele principale scontate şi indicatorii de performanţă
Rezultatul central scontat este realizarea unei dezvoltări stabile şi durabile a sectorului agroindustrial,
care să contribuie la sporirea competitivităţii şi atractivităţii sectorului, generînd astfel o ameliorare
consecventă a calităţii vieţii, în special în mediul rural.
Indicatori de performanţă:

Numărul actelor legislative şi normative aprobate şi elaborate în conformitate cu standardele şi
cerinţele europene;

Productivitatea terenurilor agricole;

Numărul laboratoarelor performante abilitate în certificarea conformităţii produselor de origine
animală destinate exportului;
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Rata creşterii gradului de practicare a agriculturii ecologice.

5.1.6. Principalele documente de politici şi acte normative relevante
Lista documentelor de politici şi acte normative relevante se regăseşte în anexa 5.
5.1.7. Documente de politici sau proiecte de acte normative planificate

Concepţia cu privire la Sistemul Informaţional Agricol;

Strategia pentru crearea Serviciului de consultanţă rurală.
5.2. ASIGURAREA INOFENSIVITĂŢII ŞI SUFICIENŢEI ALIMENTARE A ŢĂRII
5.2.1. Situaţia curentă
În partea ce ţine de asigurarea inofensivităţii alimentare a ţării, Ministerul a întreprins un şir de măsuri
în vederea perfecţionării sistemului de control sanitar veterinar al materiei prime şi produselor de
origine animală, elaborînd şi promovînd proiectul noii legi privind activitatea sanitară veterinară,
armonizată cu directivele UE în domeniu, aprobată prin Legea nr. 221-XVI din 19.10.2007, care
prevede crearea pe lîngă MAIA a Agenţiei Sanitare Veterinare şi Siguranţă Alimentară, responsabilă
de promovarea politicii şi implementarea strategiilor în domeniul sanitar veterinar şi al siguranţei
produselor de origine animală.
Întru îmbunătăţirea securităţii alimentare şi în vederea corespunderii cerinţelor CE, este în plină
implementare Programul de modernizare a Laboratorului central de control al produselor alimentare
de origine animală din cadrul Centrului Republican de Diagnostic Veterinar, concomitent, efectuînduse evaluarea laboratoarelor veterinare din republică, în vederea stabilirii nivelului de dotare a acestora
cu echipamente necesare, precum şi corespunderea cu cerinţele stabilite în vederea efectuării testărilor
de laborator.
În pofida faptului că, generalmente, suficienţa alimentară a Republicii Moldova nu este ameninţată,
fiind influenţată doar ocazional de factorii negativi, ce pot reduce dramatic producţia agricolă, totuşi
aceasta poate fi subminată puternic într-o perioadă relativ scurtă de timp. Neadmiterea scenariilor de
acest gen este un motiv de a considera suficienţa alimentară a ţării drept una din priorităţile integrate
ale statului.
Seceta extremă din anul precedent a condiţionat o situaţie de criză pentru întreg complexul
agroalimentar, destabilizînd grav situaţia financiară a producătorilor agricoli. Însă, datorită suportului
material pentru diminuarea consecinţelor secetei, parvenit din partea statelor şi organismelor
internaţionale, precum şi a noii politici de subvenţionare şi micşorare a presingului fiscal asupra
activităţii agricole, s-a reuşit o tolerare a influenţei negative a factorilor obiectivi şi subiectivi asupra
nivelului de producere.
În pofida activităţilor desfăşurate în perioada de referinţă, volumul total al producţiei sectorului
agroalimentar, estimat pentru anul 2007, a constituit circa 9,4 mlrd lei, în diminuare cu 23,1% faţă de
nivelul anului 2006.
5.2.2. Obiective generale şi specifice

Obiectivul general – ajustarea calităţii produselor agroalimentare la standardele europene şi
internaţionale, precum şi asigurarea suficienţei alimentare a populaţiei.
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Obiective specifice:

Asigurarea suficienţei alimentare a ţării;

Garantarea inofensivităţii alimentare a populaţiei.
5.2.3. Activităţi planificate şi finanţarea necesară
Nr.
d/o

Activităţi planificate

Termenul
de realizare

Finanţarea necesară, mii lei

1.

Facilitarea creării unei reţele de abatoare ajustate la condiţiile UE
Procurarea utilajului tehnologic performant în vederea dotării
abatoarelor
Renovarea (reconstrucţia, reutilarea) abatoarelor existente în
vederea conformării acestora exigenţelor UE
Sporirea capacităţilor laboratorului naţional şi asigurarea calităţii
serviciilor acordate beneficiarilor prin reorganizarea şi echiparea
acestuia în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene
Elaborarea şi implementarea Planului de Acţiuni în vederea
introducerii unui nou set de politici în scopul reglementării
sectorului de grîne şi de panificaţie

2009-2011

210000,0

2008-2011

8887,4

2008-2009

În proces de identificare
a surselor de finanţare

2.

3.

5.2.4. Responsabili pentru implementare
Responsabile de realizarea acestei direcţii de activitate sînt Direcţia Generală Tehnologii
Agroindustriale, Direcţia Zootehnie, Direcţia Medicină Veterinară, Direcţia Agrochimie, Ecologie şi
Protecţia Plantelor, precum şi instituţiile din subordinea MAIA aferente acestor aspecte.
5.2.5. Rezultatele principale scontate şi indicatorii de performanţă
Este de aşteptat ca prin asigurarea inofensivităţii şi suficienţei alimentare a ţării populaţia să fie
asigurată cu produse alimentare, certe din punctul de vedere calitativ şi suficiente din punctul de vedere
cantitativ.
Indicatorii de performanţă:

volumul producţiei agricole în expresie naturală şi bănească, inclusiv în sectorul mic şi
mijlociu de producţie;

volumul producţiei în industria alimentară în expresie naturală şi bănească;

volumul exporturilor şi importurilor produselor agroalimentare;

suprafeţele însămînţate (plantate), mii ha, şi efectivul de animale (păsări), mii capete;

consumul produselor alimentare pe cap de locuitor, kg, litri, buc. etc.;

preţurile la principalele produse agricole în statică şi dinamică;

dinamica ponderii cheltuielilor pentru produsele alimentare în totalul cheltuielilor gospodăriilor
casnice, structurate după nivelul de venit şi amplasare regională.
5.2.6. Documentele principale de politici şi acte normative relevante
Lista documentelor de politici şi acte normative relevante se regăseşte în anexa 5.

5.2.7. Documente de politici sau proiecte de acte normative planificate
Nu este cazul.
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5.3. DIMINUAREA VULNERABILITĂŢII AGRICULTURII LA FACTORII DE RISC ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI
5.3.1. Situaţia curentă
Sectorul de producţie agricolă al Republicii Moldova este vulnerabil la un şir de riscuri şi tendinţe cu
caracter natural şi antropogen cu impact negativ pronunţat asupra agriculturii, condiţionînd prejudicii
considerabile. De facto, fenomenele meteorologice din Moldova sînt caracterizate de cel mai amplu
spectru de varietăţi, reducînd considerabil productivitatea gospodăriilor agricole din Moldova, fapt
agravat şi de tendinţele de despădurire şi alte utilizări necontrolate ale terenurilor, ce au favorizat nu
doar eroziunea solurilor, ci şi intensificarea alunecărilor de teren.
În contextul atenuării consecinţelor riscurilor în agricultură, un obiectiv major al politicii statului în
complexul agroindustrial, îl constituie şi modernizarea infrastructurii de piaţă şi de irigare - esenţiale
în condiţiile unei clime volatile.
În conformitate cu Programul de revitalizare a gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei (2008-2015),
pînă la finele anului 2015 urmează a fi reabilitate sisteme de irigare pe o suprafaţă totală de 121,6 mii
ha şi construite sisteme de irigare noi (cu implementarea tehnologiilor şi echipamentelor de udare
moderne) pe o arie de 58 ha. Totodată, abordările prospective pe termen lung, prevăd construcţia (pînă
în 2025) a sistemelor de irigare noi, pe o suprafaţă totală de 500-600 mii ha.
În ceea ce priveşte protecţia antigrindină, de notat că, în conformitate cu planul de majorare continuă a
suprafeţelor de protecţie, pe parcursul anului 2007, aceste lucrări au fost îndeplinite pe o suprafaţă de 1
mln ha, în zona de protecţie fiind incluse 21 de raioane ale Republicii. Totodată, a fost deja pregătită
infrastructura tehnologică necesară pentru a proteja 1 mln 400 mii ha. În acest context, vor activa 108
puncte rachetare, în zona de protecţie fiind incluse 24 raioane ale ţării.
5.3.2. Obiective generale şi specifice
Obiectivul general – diminuarea impactului negativ al factorilor climaterici asupra suficienţei
alimentare a ţării şi veniturilor producătorilor agricoli.
Obiective specifice:

Combaterea secetei şi a eroziunii solurilor;

Diminuarea riscurilor de inundaţie.
5.3.3. Activităţi planificate şi finanţarea necesară
Nr.
d/o

Activităţi planificate

Termenul
de realizare

Finanţarea necesară,
mii lei

1.

Elaborarea şi implementarea măsurilor complexe bazate pe
principiile metodologice (inclusiv a celor silvoameliorative) de
prevenire şi diminuare a impactului negativ al calamităţilor
naturale prin conformarea activităţilor agricole la condiţiile
concrete de landşaft
Crearea şi implementarea unui sistem integru de sporire şi
reproducere a fertilităţii solului
Elaborarea cadrului informaţional – aplicativ de tranziţie treptată
la sistemul alternativ de fertilizare organică şi reproducere a
fertilităţii solurilor
Promovarea şi implementarea tehnologiilor de fertilizare organică
a solurilor în cadrul unor raioane pedogeografice-pilot

2008-2011

Nu necesită acoperire
financiară

2008-2011

2989,0

2.

2010

2009-2011
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Elaborarea şi implementarea planului naţional de restabilire a
2011
sistemului alternativ de fertilizare organică a solurilor
3.
Reabilitatea sistememelor de irigare9
2008-2011
482790,0
Reabilitarea sistemelor de irigare existente
Crearea asociaţiilor utilizatorilor de apă

5.3.4. Responsabili pentru implementare
Responsabile de realizarea acestei direcţii de activitate sînt Direcţia Generală Tehnologii
Agroindustriale şi Direcţia Agrochimie, Ecologie şi Protecţia Plantelor, în comun cu instituţiile din
subordinea MAIA din acest domeniu, cum sînt Centrul Republican de Pedologie Aplicată, Serviciul
Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hirdometeorologice, Centrul Republican de
Pedologie Aplicată, precum şi instituţiile cu care MAIA coordonează în acest domeniu, ca Agenţia de
Stat „Apele Moldovei”.
5.3.5. Rezultatele principale scontate şi indicatorii de performanţă
Este de aşteptat ca prin diminuarea vulnerabilităţii agriculturii la factorii de risc să fie redus substanţial
impactul negativ al condiţiilor climaterice nefaste asupra cantităţii şi calităţii produselor
agroalimentare.
Indicatori de performanţă:

suprafeţele agricole irigate, mii ha;

suprafeţele agricole protejate de inundaţii.

suprafeţele agricole puse la conservare, mii ha;

suprafeţele agricole protejate de căderea grindinii, mii ha;

dinamica calităţii solurilor;

pierderile financiare din cauza deteriorării resurselor naturale şi calamităţilor naturale.
5.3.6. Documentele principale de politici şi acte normative relevante
Lista documentelor de politici şi acte normative relevante se regăseşte în anexa 5.
5.3.7. Documente de politici sau proiecte de acte normative planificate
Nu este cazul.
5.4.
SPORIREA
COMPETITIVITĂŢII
ŞI
PRODUCTIVITĂŢII
SECTORULUI
AGROINDUSTRIAL
5.4.1. Situaţia curentă
Sectorul agrar continuă să ocupe un loc central în economia naţională a ţării, producţia agriculturii şi
industriei de prelucrare asigurînd circa 60% din veniturile de export. Suplimentar, sectorul agrar
angajează peste 40% din populaţia economic activă, circa 75% din terenurile agricole aflîndu-se în
proprietate privată. Astfel, există suficiente evidenţe că agricultura continuă să fie una din principalele
activităţi economice şi sursa de venit esenţială pentru o bună parte din populaţia ţării.
Totodată, nivelul competitivităţii şi productivităţii sectorului agroindustrial este considerabil mai
scăzut decît în alte sectoare ale economiei naţionale.

9

- responsabilă de realizarea acestor acţiuni este Agenţia „Apele Moldovei”
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Iată de ce, crearea unui climat favorabil de atragere a investiţiilor în agricultură, inclusiv prin asigurarea
obiectelor investiţionale cu forţă de muncă calificată, infrastructură adecvată, crearea mecanismelor
economice eficiente de atragere a investiţiilor în producţia inovativă şi promovarea transferului
tehnologic în sectorul agroindustrial prin formarea unei pieţe funcţionale a valorilor mobiliare,
fondurilor de risc, de asigurări etc; crearea soiurilor şi hibrizilor de plante înalt productive şi rezistente
la factorii de mediu nefavorabili; renovarea şeptelului de animale cu o productivitate înaltă şi suportul
în crearea fermelor de lapte şi carne contemporane prin aplicarea tehnologiilor avansate; crearea unui
sistem unic de tip european al circuitului alimentar: producere – procesare – comercializare; precum şi
lansarea unui sistem eficient de promovare a produselor agroindustriale pe piaţa externă, reprezintă
priorităţile centrale ale politicii Ministerului în acest sens.
5.4.2. Obiective generale şi specifice
Obiectiv general – Sporirea competitivităţii gospodăriilor agricole şi întreprinderilor de prelucrare în
industria alimentară, prin prisma realizării progresului tehnico-ştiinţific, reducerii costurilor de
producţie, raţionalizării proceselor productive, dar şi prin intermediul respectării standardelor UE şi
altor standarde semnificative necesare întru sporirea competitivităţii produselor moldoveneşti.
Obiective specifice

Îmbunătăţirea competenţelor producătorilor agricoli şi persoanelor care îşi desfăşoară
activitatea în sectorul agroalimentar, în vederea asigurării unui management mai eficient al
exploataţiilor agricole;

Sporirea competitivităţii gospodăriilor agricole;

Modernizarea şi modificarea sectoarelor de procesare şi comercializare a produselor agricole;

Revitalizarea sectorului zootehnic.
5.4.3. Activităţi planificate şi finanţarea necesară
Nr.
d/o

Activităţi planificate

Termenul
de realizare

Finanţarea necesară,
mii lei

2.

Dezvoltarea sistemului de prestări de servicii mecanizate
Fondarea staţiunilor tehnologice de maşini pentru deservirea
gospodăriilor agricole cu tehnică agricolă
Dezvoltarea infrastructurii de marketing în sectorul agrar
Asigurarea condiţiilor pentru crearea a 3 pieţe angro regionale
(licitaţii a produselor agricole)
Asigurarea condiţiilor pentru crearea asociaţiilor de marketing
Crearea Centrului de Informaţie şi Marketing Agroalimentar
Sporirea capacităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii din
localităţile rurale de procesare a produselor agricole cu valoare
adăugată înaltă
Facilitarea creării în localităţile rurale a întreprinderilor de
procesare a materiilor prime agricole cu valoare adăugată înaltă,
certificate conform cerinţelor pieţei comunitare
Implementarea Planului Naţional de armonizare a legislaţiei cu
directivele Comisiei Europene
Facilitarea creării fermelor mici şi mijlocii de creştere a
animalelor la sate în extravilanul localităţilor
Şcolarizarea deţinătorilor de animale privind situaţia sanitaroigienică şi ecologică a localităţilor şi pericolul convieţuirii în
aceeaşi curte a omului cu animalele şi promovarea creării
fermelor de creştere a animalelor în extravilanul localităţii
Implementarea la fermele mici şi mijlocii din extravilanul

2009-2011
2009-2011

81000,0

2009-2011
2008-2011

85300,0

3.

4.

5.

2008-2011
2008-2011
2008-2011

29000,0

2008-2011

2008-2011
2008-2011

100998,0

2009-2011

2009-2011
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localităţilor a tehnologiilor moderne, ajustate la normele
ecologice şi sanitaro-igienice, conform cerinţelor UE, prin
acordarea subvenţiilor din Fondul de subvenţionare a agriculturii
6.
Menţinerea şi ameliorarea fondului genetic al animalelor de
2009-2011
109350,0
prăsilă
Procurarea şi distribuirea azotului lichid
2009-2011
4500,0
Acoperirea financiară parţială sau integrală a însămînţărilor
2009-2011
2100,0
artificiale de taurine
Producerea şi/sau procurarea materialului seminal congelat
2009-2011
4300,0
Amelionarea şeptelului la fermele de talie republicană
2009-2011
58250,0
Subvenţionarea procurării animalelor de prăsilă (taurine, porcine,
2009-2011
21300,0
ovine, caprine şi păsări)
7.
Dezvoltarea sistemului de prestări de servicii mecanizate pentru
2008-2011
200,0
producerea şi prepararea nutreţurilor
8.
Implementarea sistemului de management al calităţii
2008-2011
Nu necesită acoperire
financiară

5.4.4. Responsabili pentru implementare
La nivel de Minister, responsabile de realizarea acestei direcţii de activitate sînt Direcţia Generală
Tehnologii Agroindustriale, Direcţia Zootehnie din cadrul MAIA.
La nivel de instituţii subordonate, responsabile pentru implementarea acestor obiective sînt instituţiile
de cercetări ştiinţifice, precum şi instituţiile de învăţămînt, aflate în subordinea MAIA.
5.4.5. Rezultatele principale scontate şi indicatorii de performanţă
Rezultatele aşteptate în urma realizării direcţiei respective de activitate rezidă în creşterea valorii
adăugate a produselor agricole, consolidarea unui management durabil al exploataţiilor agricole,
sporirea genofondului animal, sporirea investiţiilor pentru procesarea şi marketingul produselor
agroalimentare, creşterea veniturilor producătorilor agricoli, precum şi crearea noilor locuri de muncă.
Indicatori de performanţă:

dinamica investiţiilor în capitalul fix în sectorul agroalimentar, inclusiv pe forme de
proprietate: publică, privată, mixtă (privată + publică), străine, autohtone mil.lei;

volumul creditelor obţinute, inclusiv pe termen scurt, pe termen lung mil.lei, structura şi
calitatea acestor credite, dinamica cerinţelor de gaj şi utilizarea istoriilor de credite;

volumul profitului obţinut (mil.lei) şi nivelul rentabilităţii (%) în sectorul agrar şi industria
alimentară, în dinamică şi în comparaţie cu restul economiei;

numărul animalelor de prăsilă cu potenţial genetic şi prolificitate înaltă;

dinamica barierelor administrative în sectorul agroalimentar, inclusiv la crearea întreprinderii,
raportarea şi plata impozitelor, frecvenţa şi durata controalelor, numărul de documente necesare pentru
fiecare procedură etc., timpul necesar pentru accesul la subvenţii.
5.4.6. Documentele principalele de politici şi acte normative relevante
Lista documentelor de politici şi acte normative relevante se regăseşte în anexa 5.
5.4.7. Documente de politici sau proiecte de acte normative planificate

Hotărîrea de Guvern privind aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentul de
activitate al Ministerului

Regulamentul de subvenţionare a producătorilor agricoli
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5.5. ACORDAREA SUPORTULUI LOGISTIC ŞI FINANCIAR NECESAR SECTORULUI
AGROINDUSTRIAL
5.5.1. Situaţia curentă
Descrierea situaţiei curente a direcţiei respective este efectuată în compartimentul 2 „Analiza mediului
intern”.
5.5.2. Obiective generale şi specifice
Obiectivul general – consolidarea capacităţilor instituţionale şi funcţionale în vederea gestionării
coerente şi eficiente a sectorului agroindustrial
Obiective specifice:

Fortificarea capacităţilor MAIA de elaborare a politicilor sectoriale, monitorizare şi evaluare a
implementării acestora;

Repartizarea raţională a resurselor financiare destinate susţinerii producătorilor agricoli.
5.5.3. Activităţi planificate
Nr.
d/o

Activităţi planificate

Termenul
de realizare

Finanţarea necesară, mii lei

1.

Elaborarea Regulamentului şi structurii noi a Ministerului în baza
rezultatelor analizei funcţionale efectuate de Unitatea de
coordonare a Reformei Administraţiei Publice Centrale şi a
propunerilor Proiectului Politici Agricole
Sporirea eficienţei utilizării mijloacelor financiare publice în
scopul dezvoltării sectorului agrar
Revizuirea şi reformarea sistemului existent de subvenţionare
Crearea Inspectoratului General Agricol

2008-2009

Nu necesită acoperire
financiară

2008-2011

32687,9

2.

3.

2008-2011
2008-2009

Nu necesită acoperire
financiară

5.5.4. Responsabili pentru implementare
De realizarea acestei direcţii de activitate sînt responsabile toate direcţiile ramurale din cadrul MAIA,
mai cu seamă Direcţia Control General şi Resurse Umane, precum şi Direcţia Finanţe şi Contabilitate.
5.5.5. Rezultatele principale scontate şi indicatorii de performanţă
Rezultatele aşteptate în urma realizării direcţiei respective de activitate se rezumă la fortificarea rolului
MAIA în calitatea acestuia de autoritate publică centrală responsabilă de elaborarea politicilor
sectoriale şi monitorizarea implementării lor, precum şi eficienţa şi transparenţa gestionării mijloacelor
financiare destinate susţinerii sectorului agricol
Indicatori de performanţă:

nivelul de fluctuaţie a personalului;

gradul de sporire a calităţii actului administrativ;

alocaţii bugetare pentru susţinerea producătorilor agricoli;

numărul beneficiarilor de subvenţii.
5.5.6. Principalele documente de politici şi acte normative relevante
Lista documentelor de politici şi acte normative relevante se regăseşte în anexa 5.
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5.5.7. Documente de politici sau proiecte de acte normative planificate
Nu este cazul.
5.6 EFICIENTIZAREA ŞTIINŢEI AGRICOLE, INSTRUIRII ŞI EXTENSIUNII ÎN
SECTORUL AGROALIMENTAR
5.6.1. Situaţia curentă
Succesul dezvoltării agriculturii, în special, nivelul de productivitate al culturilor agricole, animalelor
exploatate pentru obţinerea produselor animaliere de circa 50-75 la sută depinde de sort, hibrid, rasă,
tip, linie, cros, precum şi de tehnologiile de cultivare a plantelor sau de exploatare a animalelor
agricole. În acest sens, o bună parte din rezultatele ştiinţifice ale instituţiilor în cauză rămîn a fi
irelevante, sau sunt inferioare celor de import.
Trecerea producţiei agricole la noile realităţi şi condiţii odată cu dezvoltarea economiei de piaţă,
politica de vecinătate cu ţările–membre ale Uuniunii Europene şi vectorul spre integrare în acest
spaţiu, impune o prioritizare a activităţilor în cercetarea agricolă, crearea unei infrastructuri moderne,
implementarea metodelor contemporane de cercetare cu utilizarea biotehnologiilor şi a utilajului
ştiinţific performant necesită a fi perfecţionat şi modul de planificare a cercetărilor în agricultură, ca
acestea să fie comandate de producătorul agricol (utilizatorul final).
Totodată, la optimizarea rezultatelor ştiinţei agricole şi implementarea inovaţiilor, un rol important le
revine cadrelor cu o pregătire profesională înaltă, conştiente de necesitatea modernizării proceselor
tehnologice, capabile să activeze în condiţiile economiei de piaţă şi nu, în ultimul rînd, ce necesită
dezvoltarea unui sistem modern de extensiune prin crearea unor centre regionale.
5.6.2. Obiective generale şi speciale
Obiectivul general - asigurarea sectorului agroalimentar cu inovaţii autohtone competitive,
racordarea sistemului de extensiune şi pregătire a cadrelor la exigenţele internaţionale.
Obiectivele specifice:
 reorganizarea sistemului de cercetare-inovare din sector, dotarea laboratoarelor cu utilaj şi
echipament ştiinţific performant, atragerea tinerilor specialişti în cercetarea agricolă;
 crearea şi dezvoltarea sistemului regional de extensiune şi consultanţă agricolă;
 modernizarea învăţămîntului agroalimentar, asigurarea unităţilor agricole cu cadre competitive.
5.6.3 Activităţi planificate şi finanţarea necesară
Nr.
d/o
1.

2.

Activităţi planificate/subacţiuni
Optimizarea activităţii de cercetări ştiinţifice în sectorul agroalimentar
prin delimitarea patrimoniului şi terenurilor agricole, separarea
activităţii ştiinţifice de activitatea de producţie şi comercializare,
precum şi stabilirea unor relaţii contractuale cu partea de producţie
Reorganizarea instituţiilor ştiinţifice din sectorul agroalimentar
Dotarea laboratoarelor institutelor ştiinţifice agroalimentare noucreate cu utilaj şi echipament modern necesar pentru cercetare
Atragerea tinerilor specialişti (absolvenţi) în cercetarea agricolă
Realizarea unui studiu privind impactul implementării reformei în
ştiinţa agricolă
Modernizarea învăţămîntului agrar superior şi mediu de specialitate
Elaborarea registrului instituţiilor si întreprinderilor agricole ca bază
pentru instruirea practică a studenţilor
Eficientizarea utilizării patrimoniului de stat din gestiunea instituţiilor
de învăţămînt mediu de specialitate

Termenul de
realizarea
2008-2010

Finanţarea necesară,
mii lei
50000,0

2008-2009
2009-2010
2009-2011
2011
2008-2011
2008-2011

398647,0

2009-2011
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Procurarea tehnicii şi utilajului agricol performant
2009-2011
Asigurarea bibliotecilor colegiilor cu literatură modernă de
2009-2010
specialitate
Continuarea gazificării colegiilor şi reparaţia capitală a blocurilor de
2009-2011
studii
Reparaţia capitală a blocurilor căminelor pentru elevi şi reutilarea
2009-2011
unor cămine neutilizate în locuinţe pentru tinerii specialişti şi cadrele
didactice
Utilarea căminelor pentru elevi în conformitate cu prevederile
2009-2011
Hotărîrii Guvernului nr. 74 din 21.01.2006
Asigurarea organizării stagiilor de practică ale elevilor, conform
2009-2011
prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006
Modernizarea infrastructurii universitare: procurarea inventarului
2009-2011
agricol, aparatelor de proiectare, microscoapelor şi altor utilaje pentru
dotarea laboratoarelor catedrelor
Perfectarea standardelor profesionale şi curriculei (ciclurile I şi II)
2008-2010
Continuarea construcţiei Clinicii veterinare
2009-2010
Construcţia Complexului sportiv
2009-2011
Construcţia hangarului pentru păstrarea tehnicii agricole şi staţiei de
2010-2011
alimentare
Modernizarea laboratorului hidroamelioraţie, prin dotarea cu tehnică
2009-2010
modernă pentru irigare
Crearea în cadrul institutiţiilor de cercetare din domeniul
2008-2009
Nu necesită acoperire
3.
agroindustrial, a strucutrilor de inovare şi transfer tehnologic
financiară
4.
Fortificarea capacităţilor reţelei de extensiune rurală
2008-2011
146002,1
Extinderea reţelei de extensiune rurală
2010-2011
Crearea centrelor de instruire pentru formarea continuă a
2009-2010
consultanţilor şi instruirea producătorilor agricoli şi antreprenorilor
rurali, precum şi a specialiştilor autorităţilor administraţiei publice de
ambele niveluri
Înzestrarea centrelor locale de extensiune şi a celor regionale cu
2008-2009
echipament de birou

5.6.4. Responsabili pentru implementare
Responsabile de realizarea acestei direcţii de activitate sînt Direcţia Generală Tehnologii
Agroindustriale, Direcţia Finanţe şi Contabilitate, Secţia ştiinţă şi învăţămînt, Secţia gestionarea
patrimoniului de stat, Unitatea Servicii de Extensiune Rurală, precum şi instituţiile respective din
sistemul MAIA.
5.6.5. Rezultatele principale scontate şi indicatorii de performanţă
Este de aşteptat ca prin eficientizarea sistemului de cercetare, extensiune şi pregătire a cadrelor în
sectorul agroalimentar să sporească substanţial competitivitatea producţiei agricole autohtone (calitativ
şi cantitativ), calitatea pregătirii specialiştilor în cadrul instituţiilor de învăţămînt agroalimentar,
prestigiul studiilor agricole.
Indicatorii de performanţă:
 elaborările ştiinţifice autohtone implementate în producţia agricolă;
 soiuri, hibrizi autohtone elaborate, testate şi omologate;
 nivelul de asigurare a laboratoarelor ştiinţifice ale instituţiilor cu utilaj şi echipament modern;
 numărul de cercetători tineri în cadrul instituţiilor ştiinţifice agroalimentare;
 numărul de studenţi, elevi înmatriculaţi anual în UASM şi colegii;
 numărul de absolvenţi (tineri specialişti) încadraţi anual în cîmpul muncii în mediul rural;
_______________________________________________________________________________ 26
Iunie, 2008

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
Planul de Dezvoltare Instituţională pentru perioada 2009-2011
_______________________________________________________________________________________________

 centrele regionale de extensiune şi consultanţă în activitate;
 numărul de materiale informative agricole editate, consultaţii acordate producătorilor agricoli.
5.6.5. Principalele documente de politici şi acte normative relevante
Lista documentelor de politici şi acte normative relevante se regăseşte în anexa 5.
5.6.7. Documente de politici sau proiecte de acte normative planificate
Acestea vor fi elaborate şi promovate după caz
6.
MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Implementarea PDI a MAIA presupune explicit şi monitorizarea periodică a realizării acţiunilor
stabilite în Plan, precum şi evaluarea rezultatelor obţinute şi va dura 3 ani - perioadă de timp pentru
care este elaborat Planul propriu-zis.
Procesul de monitorizare şi evaluare a implementării PDI presupune:

Elaborarea planului anual de activitate al MAIA, luînd ca bază activităţile din PDI;

Elaborarea de către subdiviziunile structurale ale MAIA a rapoartelor simestriale şi anuale de
activitate, pe baza Planului anual de activitate al MAIA, care vor fi şi rapoarte de progres privind
mersul realizării PDI;

Elaborarea raportului de activitate anual al MAIA, care va fi şi un raport de progres privind
mersul realizării PDI;

Examinarea şi aprobarea de Colegiul Ministerului a raportului de activitate/de progres anual al
MAIA;

Prezentarea, după caz, a raportului anual de activitate/de progres al MAIA Direcţiei
Coordonare a Politicilor şi Asistenţă Externă din cadrul Aparatului Guvernului;

Coordonarea procesului de monitorizare la nivel sectorial şi intersectorial.
Coordonarea nemijlocită a procesului de monitorizare a realizării acţiunilor din PDI şi evaluare a
rezultatelor obţinute va fi realizată de către Direcţia Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor din
cadrul MAIA şi presupune:

Colectarea informaţiilor şi administrarea bazei de date necesare pentru monitorizare;

Monitorizarea realizării planului de acţiuni pentru implementarea PDI şi atingerea rezultatelor
preconizate;

Elaborarea raportului de activitate/de progres anual al MAIA şi prezentarea lui spre aprobare
Colegiului Ministerului;

Analiza impactului implementării activităţilor din PDI;

Asigurarea transparenţei în implementarea PDI, prin plasarea pe pagina web a MAIA a
rapoartelor anuale privind progresul înregistrat în implementarea PDI şi atingerea rezultatelor
propuse.
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7. ANEXA 1. Organigrama MAIA

Colegiul

Ministru

Consiliul tehnicoştiinţific

Viceministru
Direcţia Generală Tehnologii
Agroindustriale
Direcţia fitotehnie, semenologie,
horticultură şi pepinierit
Secţia achiziţii şi procesarea
producţiei de origine vegetală
Direcţia Agrochimie, Ecologie şi
Protecţia Plantelor

Viceministru
Direcţia Control General
şi resurse umane

Serviciul Resurse
Umane

Direcţia Juridică şi
Armonizarea Legislaţiei

Direcţia Consolidarea
Terenurilor Agricole

Secţia organizarea
teritoriului

Direcţia Analiză,
Monitorizare şi Evaluare
a Politicilor

Direcţia Relaţii
Internaţionale şi
Marketing
Direcţia Finanţe şi
Contabilitate

Direcţia Medicină Veterinară
Direcţia Zootehnie

Secţia tehnologii în sectorul
zootehnic

Secţia gestionarea
patrimoniului de stat
Secţia ştiinţă şi
învăţămînt

Secţia achiziţii şi procesarea
producţiei animaliere
Secţia dezvoltarea resurselor
genetice
Secţia mecanizare
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1. Considerente generale asupra evaluării capacităţii ministerului
Obiectivele evaluării capacităţilor instituţionale ale Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare (în continuare - MAIA) reprezintă:
1. analiza practicilor de management a resurselor umane, utilizate de către MAIA;
2. analiza procesului decizional, de comunicare şi tehnologii informaţionale în cadrul MAIA;
3. analiza modului de planificare financiară, achiziţii şi audit intern, practicat de către MAIA;
4. elaborarea propunerilor privind îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale ale MAIA.

Evaluarea capacităţilor instituţionale ale Ministerului a fost realizată prin:
 analiza Regulamentului de activitate al MAIA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 578 din
15.06.2005, în vederea analizei sarcinilor şi atribuţiilor Ministerului;
 analiza regulamentelor (interne) de activitate ale direcţiilor şi secţiilor din cadrul MAIA, în
scopul identificării funcţiilor specifice ale acestora;
 analiza fişelor de post ale funcţionarilor din cadrul Ministerului;
 organizarea interviurilor cu şefii direcţiilor şi secţiilor MAIA;
 completarea de către angajaţii Ministerului a chestionarelor propriu-zise (1,2,3 şi 4);
 completarea de către instituţiile subordonate Ministerului10 a chestionarului nr. 1.

Astfel, în vederea evaluării capacităţilor Ministerului privind managementul şi resursele umane, au
fost intervievaţi funcţionarii din cadrul Serviciului resurse umane al Ministerului şi completat
chestionarul nr. 1. De asemenea, a fost repartizat chestionarul nr. 4 angajaţilor MAIA, cu excepţia
conducerii lui11, fiind completate 56 de chestionare, ceea ce constituie cca 70% din numărul total
al angajaţilor MAIA.

Datele relevante pentru evaluarea procesului decizional, de comunicare şi tehnologii
informaţionale în cadrul MAIA au fost colectate în comun cu funcţionarii Direcţiei Analiză,
Monitorizare şi Evaluare a Politicilor a Ministerului, precum şi ai Direcţiei Control General şi
Serviciul Uman, precum şi prin intermediul interviurilor realizate cu unii angajaţi ai MAIA. În
acest sens a fost completat şi chestionarul nr. 2.
10
11

- au fost analizate instituţiile, finanţate de la bugetul de stat;
- conducerii Ministerului nu i-a fost repartizat pentru completare chestionarul nr. 4
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În vederea analizei modului de planificare financiară, achiziţii şi audit intern, practicat de MAIA,
au fost intervievaţi angajaţii din cadrul Direcţiei Finanţe şi Contabilitate, cu concursul cărora a fost
completat chestionarul nr. 3.

O evaluare recentă a sistemului de management al resurselor umane a Ministerului, a capacităţilor
resurselor umane în cadrul aparatului central al MAIA, precum şi a managementului financiar al
Ministerului a fost realizată de către Proiectul Politici Agricole, finanţat de USAID, care oferă
asistenţă Ministerului în vederea restructurării şi fortificării acestuia, iar unele constatări expuse în
studiile respective vor fi relevate în acest raport.

Referitor la instituţiile subordonate Ministerului, evaluarea propriu-zisă s-a axat în special pe
managementul resurselor umane.

De asemenea, la elaborarea prezentului raport s-a ţinut cont de constatările şi recomandările expuse
în raportul pentru sectorul agricultură şi mediu, elaborat în urma analizei funcţionale a AAPC,
efectuată de DAI Europe Ltd., în cadrul Proiectului Reforma Administraţiei Publice Centrale.
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1. Evaluarea capacităţii instituţionale privind managementul şi resursele
umane
2.1

Considerente generale

În această secţiune sînt prezentate rezultatele evaluării managementului resurselor umane, precum
şi ale evaluării capacităţilor în cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, fiind
reflectate problemele sesizate, precum şi constatările referitoare la rezultatele acestei evaluări.

În realizarea evaluării managementului şi a capacităţilor resurselor umane din cadrul Ministerului
au fost luate în consideraţie constatările şi recomandările Studiului VI. Evaluarea capacităţilor
resurselor umane în cadrul MAIA şi al Studiului VII. Evaluarea sistemului de management al
resurselor umane în cadrul MAIA, realizate de Proiectul Politici Agricole, susţinut de USAID.

Managementul resurselor umane reprezintă în sine un şir de activităţi şi include: recrutarea şi
selecţia profesională; instruirea şi dezvoltarea personalului; evaluarea performanţelor şi
promovarea; sistemul de plată şi condiţiile de muncă, etc. De asemenea, include astfel de activităţi
ca planificarea resurselor umane, cadrul legal şi normativ al managementului resurselor umane,
accesul la posturile vacante, flexibilitatea managerială, etc. 12

Instrumentele utilizate de MAIA pentru managementul resurselor umane sînt următoarele:


angajarea;



instruirea;



motivarea;



remunerarea;



evaluarea performanţelor.

12

- Studiul VII. Evaluarea sistemului de management al resurselor umane în cadrul MAIA, realizat de PPA, susţinut de
USAID
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2.1.1. Angajarea
Efectivul-limită al aparatului Ministerului, stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr. 578 din
15.06.2005, este de 84 de unităţi, iar numărul real al angajaţilor este de 79 de persoane.

Avînd în vedere că Ministerul, de altfel ca şi alte autorităţi publice, se conformează la structura
organizatorică stabilită de Guvern, acesta nu dispune de un instrument de identificare a
necesităţilor reale de resurse umane, din punctul de vedere cantitativ, astfel, numărul de unităţi de
personal, precum şi cel al funcţiilor, nu corespunde necesităţilor reale ale Ministerului13.

Cu toate că, potrivit Regulamentului cu privire la ocuparea prin concurs a funcţiilor publice
vacante, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.192 din 01.03.2004, funcţiile publice vacante sînt
completate prin concurs, procesul de angajare în Minister este unul simplist, fiind utilizată, în
mare parte, numirea sau alegerea în funcţie, practic, nefiind utilizat concursul deschis,14 de
aceea, în cadrul MAIA, numirea în funcţie este cel mai frecvent utilizat mod de angajare.
√ În cadrul Ministerului a fost iniţiată angajarea funcţionarilor pentru ocuparea funcţiilor publice
vacante prin concurs deschis.

Cu referire la indicii cantitativi ai angajărilor în cadrul MAIA, potrivit datelor obţinute în urma
intervievării funcţionarilor din cadrul Serviciului Resurse Umane, în anul 2005, în cadrul MAIA au
fost angajate 14 peroane, în anul 2006 – 17 persoane, iar în anul 2007 – 25 de persoane. Tot în anul
2007 altele 22 de persoane au demisionat.

De altfel, Ministerul se confruntă cu anumite probleme privind personalul, în special, în partea ce
ţine de atragerea şi menţinerea personalului, aproape în fiecare lună plecînd cîte 1-2 funcţionari,
ceea cea are un impact negativ asupra calităţii activităţilor pe care le desfăşoară15.

13

- ibidem
- ibidem
15
- ibidem
14
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√ Ministerul urmează să îmbunătăţească strategiile de atragere şi menţinere a personalului
calificat.

Referitor la modul de selectare a candidaţilor pentru posturile vacante în Minister, 67,7 %
consideră că selectarea propriu-zisă decurge transparent, 14,4% consideră că la selectarea
candidaţilor nu se respectă transparenţa, iar 17,6% nu s-au expus.

Referitor la instituţiile subordonate Ministerului (cele 10 instituţii care au fost chestionate),
personalul acestora, din punctul de vedere cantitativ, constituie, după cum urmează (Tabelul 1):

Tabelul 1. Personalul instituţiilor subordonate MAIA
Denumirea instituţiei

Efectivul-limită

Real

(unităţi)

(unităţi)

1031

757

47

42

Inspectoratul Republican de Stat pentru Protecţia Plantelor

151

143

Inspectoratul de Stat pentru Seminţe

136

133

Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante

90

83

Inspectoratul de Stat pentru Produse Cerealiere şi de Panificaţie

18

16

Agenţia agroindustrială „Moldova-Tutun”

15

13

Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

101

98

Inspectoratul Veterinar de Stat

153

148

Inspectoratul Zootehnic de Stat

23

23

Serviciul Special pentru Influenţe active asupra Proceselor
Hidrometeorologice
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”

Total:

1765

1456

2.1.2. Instruirea
În cadrul Ministerului sistemul de instruire şi dezvoltare profesională este, de fapt, unul formal,
implementat prin intermediul Academiei de Administrare Publică, cu o grilă standard de cursuri şi
pe o tematică anumită. Cursurile durează în medie 5 zile (40 de ore).
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√ În procesul de identificare a necesităţilor de instruire nu este utilizată abordarea individuală, ci
mai mult cea colectivă.

În cadrul MAIA mai este utilizată şi instruirea non-formală – prin intermediul altor instituţii de
instruire, care oferă cursuri, de regulă, de limbă engleză şi care durează în medie 4 luni.

De asemeneal, funcţionarii din cadrul aparatului Ministerului participă şi la diverse seminare,
conferinţe, trening-uri, etc., organizate în cadrul diferitor programe sau proiecte de diverse ONGuri sau instituţii finanţatoare şi pe care le consideră, în general, utile.

Pe parcursul anului 2007, spre exemplu, Proiectul Politici Agricole, susţinut de USAID, a
organizat pentru angajaţii aparatului central al MAIA cursuri de instruire în elaborarea actelor
legislative (4 zile), precum şi cursuri de instruire privind tehnicile de utilizare a calculatorului
(pentru începători – 5 zile, avansate – 2 zile).

Cu toate acestea, potrivit rezultatelor chestionării, doar 17% din angajaţii aparatului central al
MAIA vorbesc limba engleză fluent şi 85,9% din angajaţi au abilităţi de utilizare a calculatorului.

De asemenea, prin ordinul MAIA nr. 32 din 22.02.2008, Ministerul are aprobat Planul de instruire
a funcţionarilor din aparatul central al MAIA pentru semestrul I al anului 2008, potrivit căruia
angajaţii acestuia vor beneficia:
-

atît de instruire internă (cu subiecte precum curs de studiere a limbii engleze, ţinerea
lucrărilor de secretariat, tehnica elaborării actelor normative), finanţată de Proiectul
Politici Agricole, USAID;

-

cît şi de instruire externă (cu subiecte precum managementul resurselor umane,
management şi planificare strategică, prognozare şi planificarea macroeconomică, etica
serviciului public, etc.), finanţată de bugetul de stat, precum şi de Fondul fiduciar
multidonator.
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2.1.3. Motivarea
În cadrul MAIA, motivaţia, ca mijloc de sporire a performanţelor profesionale ale angajaţilor este:


de natură financiară – de acordare a sporurilor la salariu pentru grad de calificare, vechime în
muncă, premiu lunar;



de natură non-financiară, cum ar fi promovarea profesională, oferirea posibilităţii de ridicare a
nivelului de calificare a angajaţilor său, oferirea posibilităţii de a avea deplasări de serviciu
peste hotare16, etc.

√ Ministerul are capacităţi limitate de motivare a angajaţilor săi.
2.1.4. Remunerarea
Remunerarea angajaţilor Ministerului are loc, de altfel, la fel ca şi în alte autorităţi publice – în
baza Legii nr. 355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
Astfel, salariul unui angajat din cadrul MAIA este constituit, de facto, din salariul de bază (40%) şi
sporuri – pentru grad de calificare (17%), pentru vechime în muncă (26%) şi pentru intensitatea
muncii (13%).17

De asemenea, potrivit Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariul de funcţie, premiului
şi ajutorului material în cadrul MAIA, aprobat prin ordinul Ministerului nr. 10 din 25.02.2008,
funcţionarii publici din cadrul MAIA beneficiază de sporuri la salariu, în dependenţă de:


Gradul de calificare;



Vechimea în muncă;



Pentru înalta competenţă profesională, intensitate a muncii, precum şi pentru îndeplinirea
unor sarcini de importanţă majoră;

16
17



Utilizarea, în exerciţiul funcţiunii, a unor limbi străine;



Pentru păstrarea secretului de stat;



Pentru grade ştiinţifice;



Pentru titluri onorifice;



Pentru îndeplinirea unui volum suplimentar de muncă.

- ibidem
- ibidem
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Mărimea sporurilor respective se stabileşte în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 525 din
16.05.2006 privind salarizarea funcţionarilor şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică.

Astfel, pentru executarea eficientă a atribuţiilor funcţionale, perfecţionarea profesională, precum şi
respectareai strictă a disciplinei muncii, Ministerul, prin intermediul sporurilor şi suplimentelor la
salariile de funcţie, a iniţiat stimularea financiară a angajaţilor săi.

√ Ministerul a iniţiat stimularea financiară a angajaţilor săi în dependenţă de rezultatele realizate.
2.1.5. Evaluarea performanţelor
Potrivit Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariul de funcţie, premiului şi ajutorului
material în cadrul MAIA, aprobat prin ordinul Ministerului nr. 10 din 25.02.2008, Ministerul are
aprobate criterii generale de evaluare a performanţelor angajaţilor săi, în baza cărora se
efectuează aprecierea obiectivă a aptitudinilor funcţionarilor din cadrul aparatului central al MAIA.

Astfel, în raport cu postul ocupat şi la recomandarea fie a viceminiştrilor – pentru şefii direcţiilor şi
secţiilor care li se subordonează direct; fie a şefilor de direcţii şi secţii – pentru colaboratorii din
subdiviziunile pe care le conduc, fiecărui angajat în parte i se stabileşte:
- cuantumul sporului pentru înalta competenţă profesională, pentru intensitatea muncii şi pentru
îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră, precum şi
- cuantumul premiului pentru rezultatul activităţii curente.

√ Ministerul practică evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor săi.
2.2 Indicatorii pentru management şi resurse umane
În cadrul acestei secţiuni vor fi analizaţi indicatorii, furnizaţi de chestionarul nr. 4, completat de
angajaţii Ministerului şi relevanţi pentru crearea unei imagini generale atît asupra managementului
resurselor umane în cadrul MAIA, cît şi asupra abilităţilor angajaţilor acestuia.

Astfel, potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 578 din 15.06.2005, efectivul-limită al aparatului
Ministerului este de 84 de unităţi, iar numărul real al angajaţilor este de 79 de persoane.
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Efectivul-limită al angajaţilor instituţiilor subordonate, care au fost chestionate, este de 1765 de
unităţi, iar numărul real – de 1456 de persoane.

Vîrsta angajaţilor aparatului central al MAIA se prezintă după cum urmează (Tabelul 2):
Tabelul 2. Vîrsta angajaţilor aparatului central al MAIA
Vîrsta

Conducerea la

Conducerea la

nivel superior

nivel mediu

Specialişti

Personal

Total (%)

tehnic

20-24

0

0

8,6

0

8,6

25-34

0

5,2

27,6

0

32,8

35-44

1,7

3,4

5,2

0

10,3

45-54

3,4

6,9

19,0

0

29,3

0

12,1

6,9

0

19,0

5,1

27,6

67,3

0

100

55 Total:

Potrivit interviurilor realizate, precum şi a chestionarelor completate, 47 de angajaţi (84%) din
cadrul aparatului central au fişe de post elaborate, dar structura cărora, potrivit Studiului realizat de
Proiectul Politici Agricole, diferă de la un post la altul, fiind cazuri în care obligaţiunile persoanei
se confundă cu atribuţiile funcţionale ale postului. În acest sens, PPA a propus un format unic
pentru fişele de post ale angajaţilor MAIA18. Astfel, începînd cu 2007, cu suportul PPA au fost
deja elaborate 33 fişe de post în format nou.

Referitor la instituţiile subordonate Ministerului, din 10 instituţii, care au completat chestionare
doar două instituţii nu dispun de fişe de post pentru angajaţii săi.
2.2.1 Indicatori pentru instruire
În anul 2007 au frecventat cursuri de instruire şi perfecţionare cca 60% din angajaţii aparatului
central al Ministerului, practic din fiecare direcţie sau secţie a MAIA, cu excepţia Direcţiei
Finanţe şi Contabilitate, care, potrivit, chestionarelor (nr. 4), nu au frecventat nici un curs de

18

- ibidem
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instruire sau perfecţionare şi invers – de exemplu, toţi angajaţii Direcţiei Agrochimie, Ecologie şi
Protecţia Plantelor au frecventat cursuri de instruire şi perfecţionare, în medie a cîte 10 zile fiecare.

La moment, majoritatea angajaţilor MAIA frecventează cursuri de limbă engleză, cu o durată de 4
luni, organizate de o instituţie specializată în acest sens.

Dacă ne referim instituţiile subordonate Ministerului, acestea, în general

(100% din cele

chestionate), dispun de planuri de instruire şi perfecţionare, iar în anul 2007 angajaţii din cadrul
instituţiilor din subordinea MAIA au frecventat cursuri de instruire şi perfecţionare după cum
urmează (Tabelul 3):
Tabelul 3. Gradul de frecventare a cursurilor de instruire şi perfecţionare a angajaţilor
instituţiilor subordonate MAIA
Denumirea instituţiei

%

Serviciul Special pentru Influenţe active asupra Proceselor Hidrometeorologice

71

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”

0

Inspectoratul Republican de Stat pentru Protecţia Plantelor

25

Inspectoratul de Stat pentru Seminţe

66

Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante

30

Inspectoratul de Stat pentru Produse Cerealiere şi de Panificaţie

15

Agenţia Agroindustrială „Moldova-Tutun”

0,15

Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

60

Inspectoratul Veterinar de Stat

14,4

Inspectoratul Zootehnic de Stat

0

Total:

28,1

√ Din cele 10 instituţii subordonate MAIA, care au fost chestionate, doar angajaţii Inspectoratului
de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” şi ai Inspectoratului Zootehnic de Stat nu au
frecventat cursuri de instruire şi perfecţionare în anul 2007.
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2.2.2 Indicatori de abilităţi
Referitor la angajaţii aparatului central al Ministerului, vorbesc engleza fluent după cum urmează % (Tabelul 4):
Tabelul 4. Abilităţi de cunoaştere a limbii engleze a angajaţilor aparatului central al MAIA
Vîrsa

Conducerea la nivel

Conducerea la nivel

superior

mediu

20-24

0

0

1,7

0

1,7

25-34

0

1,7

5,1

0

6,8

35-44

1,7

0

0

0

1,7

45-54

3,4

1,7

0

0

5,1

0

0

1,7

0

1,7

5,1

3,4

8,5

0

17,0

55 Total:

Specialişti

Personal

Total

tehnic

√ Din 55 de angajaţi chestionaţi din cadrul aparatului MAIA (precum şi conducerea Ministerului
la nivel superior) 1% posedă fluent limba engleză
Referitor la cunoaşterea limbii engleze (vorbire fluentă) de către angajaţii instituţiilor subordonate
MAIA sînt prezentate următoarele date (Tabelul 5):
Tabelul 5. Abilităţi de cunoaştere a limbii engleze ale angajaţilor instituţiilor subordonate MAIA
Denumirea instituţiei

Persoane

Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice

0

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”

0

Inspectoratul Republican de Stat pentru Protecţia Plantelor

2

Inspectoratul de Stat pentru Seminţe

1

Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante

7

Inspectoratul de Stat pentru Produse Cerealiere şi de Panificaţie

2

Agenţia Agroindustrială „Moldova-Tutun”

1

Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

3

Inspectoratul Veterinar de Stat

10

Inspectoratul Zootehnic de Stat

1

Total:

27

41

Raport privind evaluarea capacităţilor instituţionale ale MAIA
Suport la elaborarea Planului de Dezvoltare Instituţională a MAIA pentru perioada 2009-2011
__________________________________________________________________________________________________

√ Din 1456 de angajaţi în cadrul instituţiilor subordonate MAIA, doar 27 persoane, ceea ce
constituie 1,8 % posedă fluent limba engleză
Abilităţile de utilizare a calculatorului de către angajaţii aparatului central al Ministerului (Word,
Excel, Power Point) se prezintă după cum urmează - % (Tabelul 6):

Tabelul 6. Abilităţi de utilizare a calculatorului ale angajaţilor aparatului central al MAIA
Vîrsta

20-24
25-34
35-44
45-54
55 Total:

Conducerea la nivel Conducerea la nivel
superior
mediu

0
0
1,7
3,4
0
5,1

Specialişti

Personal
tehnic

Total

6,9
27,6
5,1
13,8
3,4
56,8

0
0
0
0
0
0

6,9
32,7
10,2
24,1
12,0
85,9

0
5,1
3,4
6,9
8,6
24

√ Reieşind din tabelul prezentat mai sus, 85,9% din angajaţii aparatului central al MAIA au
abilităţi de utilizare a calculatorului.
Dacă ne referim la instituţiile subordonate Ministerului, abilităţile angajaţilor acestora de a utiliza
calculatorul (Word, Excel, Power Point) se prezintă în felul următor (Tabelul 7):
Tabelul 7. Abilităţi de utilizare a calculatorului ale angajaţilor instituţiilor subordonate MAIA
Denumirea instituţiei

Persoane

Serviciul Special pentru Influenţe active asupra Proceselor Hidrometeorologice

173

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”

17

Inspectoratul Republican de Stat pentru Protecţia Plantelor

15

Inspectoratul de Stat pentru Seminţe

53

Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante

12

Inspectoratul de Stat pentru Produse Cerealiere şi de Panificaţie

11

Agenţia Agroindustrială „Moldova-Tutun”

12

Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

28

Inspectoratul Veterinar de Stat

60

Inspectoratul Zootehnic de Stat

6

Total:

387
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√ Din 1456 de angajaţi în cadrul instituţiilor subordonate MAIA, 387 persoane, ceea ce constituie
26,6 %, au cunoştinţe în utilizarea calculatorului.
2.3 Măsuri de eficientizare
În contextul constatărilor expuse mai sus, se propun următoarele măsuri de eficientizare a
managementului resurselor umane în cadrul Ministerului:


Modificarea numărului de angajaţi în cadrul MAIA în vederea majorării acestuia,
reieşind din ponderea şi complexitatea sectorului pe care Ministerul îl gestionează;



Identificarea căilor de atragere şi menţinere a personalului calificat;



Identificarea noilor mijloace de motivare a angajaţilor;



Diversificarea tematicii cursurilor de instruire, ţinînd cont de cerinţele şi aptitudinile
individuale ale participanţilor;



Organizarea cursurilor de studiere a limbii engleze atît pentru angajaţii aparatului
central al Ministerului, cît şi pentru cei ai instituţiilor din subordine;



Reducerea activităţilor de suport pe care Ministerul continuă să le practice cu tenacitate
fie prin micşorarea numărului de unităţi subordonate MAIA, lucru care poate fi
efectuat, fie prin consolidarea unităţilor, prin transferul acestora către alte Ministere sau
prin eliminarea lor, precum şi prin delegarea unei serii de responsabilităţi relevante
Ministerului Educaţiei şi Tineretului, spre exemplu, fie prin transfer de funcţii. Spre
exemplu, distribuirea subvenţiilor poate fi transferată la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură.
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2. Evaluarea capacităţii instituţionale privind procesul decizional, comunicare
şi tehnologii informaţionale
3.1 Considerente generale
În această secţiune sînt prezentate rezultatele evaluării capacităţilor Ministerului privind procesul
decizional, comunicarea şi tehnologiile informaţionale din cadrul MAIA, fiind reflectate
problemele sesizate, precum şi constatările referitoare la rezultatele acestei evaluări.

Evaluarea propriu-zisă a fost efectuată prin intermediul interviurilor realizate cu funcţionarii
aparatului Ministerului şi al chestionarului nr. 2, completat în comun cu funcţionarii din Direcţia
Control General şi Serviciul Uman şi Direcţia Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor din
cadrul MAIA. Ca sursă de informaţii relevante pentru evaluarea respectivă a servit şi raportul de
activitate al Ministerului pentru anul 2007.
3.1.1 Procesul decizional
Evaluarea procesului decizional în cadrul Ministerului a fost axată pe analiza capacităţilor MAIA
de a elabora politici sectoriale şi pe faptul cît de eficace îşi exercită Ministerul atribuţiile în acest
sens.

Astfel, potrivit rezultatelor chestionării funcţionarilor din cadrul aparatului central al MAIA,
55,5% din angajaţi consideră că Ministerul dispune de capacităţi foarte bune de elaborare a
politicilor, 14,5% din angajaţi apreciază aceste capacităţi la un nivel mediu, iar 11% din angajaţi
consideră că Ministerul are capacităţi slabe în acest sens.

Referitor la capacităţile Ministerului de a planifica strategic, 49,1% din angajaţii MAIA apreciază
aceste capacităţi ca fiind foarte bune, 16,4% din angajaţi consideră capacităţile de planificare
strategică a Ministerului ca fiind la un nivel mediu, iar 10% din angajaţi consideră slabe
capacităţile MAIA de planificare strategică.
Acei funcţionari, care consideră slabe capacităţile Ministerului de a elabora documentele de
politici au invocat un şir de factori, care împiedică MAIA să realizeze performanţe în acest sens
printre care:


insuficienţă de timp;
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insuficienţă de personal necesar pentru efectuarea analizei politicilor şi planificare
strategică;



supraîncărcarea angajaţilor MAIA cu un mare număr de activităţi neplanificate şi parvenite
ad-hoc, pentru executarea cărora se stabilesc termene-limită foarte restrînse sau se solicită
executarea lor în regim de urgenţă (de ex. porunci de la organele ierarhic superioare,
petiţii), etc.

√ Ministerul desfăşoară un şir de activităţi accesorii, care îl sustrag de la activitatea de elaborare,
analiză şi monitorizare a implementării documentelor de politici sectoriale.

3.1.2 Comunicarea
Referitor la comunicare a fost evaluat în general, atît gradul de comunicare internă, cît şi cel de
comunicare externă.

În această ordine de idei, în partea ce ţine de comunicarea internă, 65 % din angajaţii aparatului
central al Ministerului consideră că este uşor de a găsi informaţia solicitată de la alţi angajaţi ai
MAIA, 22% din funcţionari consideră că este greu de obţinut informaţia solicitată de la colegii lor,
iar 5% consideră că este foarte greu de găsit informaţia solicitată de la alţi angajaţi din cadrul
MAIA.

În partea ce ţine de comunicarea externă, 43% din angajaţii aparatului central al Ministerului
consideră că informaţia obţinută de la alte autorităţi publice centrale este exactă, iar 45% consideră
această informaţie inexactă.

√ Nivelul de comunicare internă este satisfăcător.
3.1.3 Tehnologiile informaţionale
Referitor la tehnologiile informaţionale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, de rînd
cu celelalte autorităţi publice centrale, susţinînd realizarea Strategiei de reformă a administraţiei
publice centrale, este pe calea de a realiza implementarea şi utilizarea tehnologiilor informaţionale
şi comunicaţionale, implicit prin implementarea guvernării electronice, precum şi implementarea
sistemului integrat de circulaţie a documentelor electronice şi informatizarea lucrărilor de
secretariat în cadrul Ministerului.
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Astfel, întru susţinerea democraţiei şi culturii electronice, MAIA are elaborat19 şi funcţionează
neîntrerupt site-ul oficial, care relevă informaţii despre structura Ministerului, instituţiile
subordonate MAIA, planurile de activitate şi rapoartele privind activitatea Ministerului, proiectele
elaborate de MAIA şi prezentate pentru expunerea opiniei vis-a-vis de ele şi, nu în ultimul rînd,
informaţii operative cu referire la sectorul gestionat, de exemplu, preţurile mondiale la produsele
cerealiere în perioada de referinţă, preţurile la produsele agroalimentare, colectate pe pieţele din
republică, etc.

În cadrul Ministerului, majoritatea locurilor de muncă sînt dotate cu calculator, conectate la
Internet, dar, cu toate acestea, 5% din angajaţii MAIA nu dispun de calculator la locul de muncă,
iar 5% din angajaţi utilizează acelaşi calculator în comun cu alte personale.

√ Este necesară asigurarea tuturor angajaţilor aparatului central al MAIA cu loc de muncă dotat
cu calculator.

În urma interviurilor realizate, s-a constatat că majoritatea angajaţilor MAIA utilizează destul de
frecvent reţeaua Internet pentru a facilita schimbul de informaţii atît în interiorul Ministerului, cît
şi în exterior, în corelaţia lor cu alte autorităţi publice, precum şi pentru a se informa despre
evenimentele produse pe plan politic, economic, social, etc. Spre exemplu, potrivit chestionarelor
completate de către funcţionarii MAIA, 80% din angajaţi au accesat în anul 2007 pagina – web a
Reformei Administraţiei Publice Centrale şi anume 36,3% - lunar, 14,5% - săptămînal, 12,7% trimestrial, 11% - semestrial, 5,5% - zilnic.

Ministerul dispune de reţea electronică internă de circulaţie a documentelor, utilizată destul de
eficient de angajaţii MAIA. Unele subdiviziuni structurale ale Ministerului, ca Direcţia Juridică şi
Armonizarea Legislaţiei are acces la baza de date electronică Jurist, precum şi la baza de date a
Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.
√ Ministerul a iniţiat implementarea sistemului integrat de circulaţie a documentelor electronice,
precum şi informatizarea lucrărilor de secretariat în cadrul Ministerului.
19

- site-ul Ministerului a fost elaborat şi lansat cu suportul USAID, în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Businessului
Agricol (PDBA), implementat de CNFA.
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3.2 Indicatori pentru procesul decizional, comunicare şi tehnologii informaţionale
Această secţiune prezintă cei mai reprezentativi indicatori utilizaţi pentru evaluarea procesului
decizional, comunicării şi tehnologiilor informaţionale, care au stat la baza formulării concluziilor
propriu-zise.

În această ordine de idei, în anul 2007, Ministerul a elaborat 6 documente de politici, inclusiv:
1. documente de politici de nivel naţional:


Strategia naţională de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova
(2008-2015), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 282 din 11.03.2008;



Concepţia sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anii 2008-2015,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1305 din 28.11.2007;



Planul de acţiuni privind crearea reţelei de abatoare în anii 2007-2010, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 241 din 02.03.2007.
2. documente de politici la nivel de Minister:



Planul de acţiuni al MAIA pentru implementarea Strategiei de Creştere Economică şi Reducere
a Sărăciei pentru anul 2007, aprobat prin ordinul Ministerului nr. 32 din 23.02.2007;



Planul de acţiuni al MAIA pe anul 2007, aprobat prin ordinul Ministerului nr. 43 din
06.03.2007;



Planul de activitate al MAIA pentru anul 2008, aprobat prin ordinul Ministerului nr. 232 din
21.12.2007.

În contextul elaborării şi promovării politicii de stat în sectorul agroalimentar, în anul 2007,
Ministerul a elaborat:


23 proiecte de legi, dintre care 5 au fost adoptate de Parlament;



120 de proiecte de hotărîri ale Guvernului, dintre care 70 au fost aprobate de Guvern;



2 proiecte de hotărâri ale Parlamentului.

Referitor la managementul documentelor în cadrul Ministerului, în anul 2007, situaţia se prezintă
după cum urmează (Tabelul 8):
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Tabelul 8. Managementul documentelor în cadrul MAIA, anul 2007

Statutul documentelor

Numărul

Parvenite spre examinare

15909

Expediate, inclusiv:

16038

Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova

175

Parlamentului Republicii Moldova

161

Guvernului Republicii Moldova

1353

Altor ministere şi autorităţi publice

2677

Alte informaţii operative

11672

Documente de iniţiativă

2837

Documente de răspuns

12633

În anul 2007, managementul petiţiilor în cadrul Ministerului se prezintă în felul următor:


au fost primite de Minister 396 petiţii, inclusiv:

- 50% din partea cetăţenilor;
- 40% din partea persoanelor juridice;
- 10% din partea altor instituţii;


au fost pregătite răspunsuri pentru 396 petiţii;



au fost soluţionate la timp 395 petiţii;



nu au ţinut de competenţa MAIA 5 petiţii.

√ Număr exagerat de mare de petiţii parvenite în adresa Ministerului, în special din partea
cetăţenilor (cca 50%).
3.3 Măsuri de eficientizare
Ca rezultat al constatărilor expuse mai sus, se propun următoarele măsuri de eficientizare a
procesului decizional, comunicării şi aplicării tehnologiilor informaţionale în cadrul Ministerului:


Fortificarea şi consolidarea capacităţilor analitice şi de elaborare a politicilor ale
Ministerului;



Îmbunătăţirea şi facilitarea procesului de comunicare intra- şi extra- ministerială;
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Asigurarea tuturor angajaţilor din aparatul central al Ministerului cu loc de muncă dotat
cu calculator;



Limitarea preocupărilor Ministerului de soluţionare a poruncilor parvenite ad-hoc.
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3. Evaluarea capacităţii instituţionale privind planificarea financiară, achiziţii şi auditul
intern
4.1 Considerente generale
În această secţiune sînt prezentate rezultatele evaluării capacităţilor Ministerului privind
planificarea financiară, achiziţii şi auditul intern din cadrul MAIA, fiind reflectate problemele
sesizate, precum şi constatările referitoare la rezultatele acestei evaluări.

Evaluarea propriu-zisă a fost efectuată prin intermediul interviului realizat cu conducerea Direcţiei
Finanţe şi Contabilitate din cadrul MAIA, precum şi al chestionarului nr.3. O relevanţă notorie la
elaborarea acestui capitol a avut-o Studiul IV. Evaluarea managementului financiar al MAIA,
realizat de Proiectul Politici Agricole, susţinut de USAID.

Astfel, potrivit Studiului invocat, planificarea financiară în cadrul Ministerului are loc în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

Documentul de bază de planificare bugetară este Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu, care este
determinant pentru Minister, ca şi pentru celelalte autorităţi publice, de altfel, la elaborarea,
ajustarea şi elaborarea programelor ramurale (sectoriale) pe termen mediu. Astfel, Ministerul,
utilizînd plafoanele stabilite în CCTM, elaborează propunerile de buget.

La elaborarea propunerii de buget, Ministerul, potrivit Regulamentului privind repartizarea pe luni
a veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare ale bugetului de stat, aprobat prin ordinul
Ministerului Finanţelor nr. 70 din 29.11.2004, ţine cont şi de „aranjarea finanţării în timp”, care are
menirea să asigure că pe parcursul anului nu vor exista perioade cînd Ministerul nu va avea resurse
financiare pentru acoperirea cheltuielilor şi din contra – perioade, cînd pe conturi va fi exces de
mijloace băneşti.20
Distribuirea cheltuielilor pe programe bugetare (pe instituţii subordonate) are loc la discreţia
MAIA şi se realizează ţinînd cont de efectivul-limită al personalului acestora, normele şi
normativele de consum al energiei electrice, normele de utilizare a spaţiului, etc.21

20
21

- Studiul IV. Evaluarea managementului financiar al MAIA, realizat de PPA, susţinut de USAID
- ibidem
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Activitatea de achiziţii în Minister este organizată în scopul acoperirii necesităţilor aparatului
central al MAIA22, precum şi acoperirii necesităţilor Inspectoratului Veterinar de Stat, subordonat
Ministerului.23

Ministerul dispune de un grup de lucru pentru achiziţii, care este constituit din funcţionari din
cadrul Direcţiei Finanţe şi Contabilitate şi Direcţiei Juridice şi Armonizarea Legislaţiei şi care este
responsabil de organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor de mărfuri (în valoare de peste 10 000 lei) şi
de servicii (de peste 20 000 lei). Metodele de achiziţii utilizate sînt:
- licitaţia publică;
- tenderul prin solicitarea ofertelor de preţuri de la furnizori;
- procurarea din singura sursă.

√ Funcţia de organizare şi desfăşurare a activităţii de achiziţii este dispersată, fiind realizată de
Direcţia Finanţe şi Contabilitate în comun cu Direcţia Juridică şi Armonizarea Legislaţiei.

Referitor la auditul intern, această activitate nu este practicată de Minister.
4.2. Indicatori de planificare financiară, achiziţii şi audit intern
Această secţiune prezintă cei mai reprezentativi indicatori utilizaţi pentru evaluarea capacităţilor de
planificare bugetară, achiziţii şi audit intern în cadrul MAIA, care au stat la baza formulării
concluziilor propriu-zise.

Astfel, potrivit rezultatelor cuprinse în chestionarul nr. 3, CCTM-ul sectorial, elaborat de MAIA,
este acceptat de Ministerul Finanţelor.

Ponderea cheltuielilor fundamentate de programe şi gestionate de Minister este de 100%. Din
numărul total de contracte, 95% constituie contractele de achiziţii prin licitaţii publice.

22

- ibidem
- Inspectoratul Veterinar de Stat nu dispune de aparat central propriu, funcţiile acestuia fiind exercitate de colaboratorii
Direcţiei Medicină Veterinară din cadrul MAIA
23
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4.3. Măsuri de eficientizare
Ca rezultat al constatărilor expuse mai sus, se propun următoarele măsuri de eficientizare a
capacităţilor Ministerului de planificare bugetară, achiziţii şi audit intern şi anume:


Fortificarea colaborării dintre Direcţia Finanţe şi Contabilitate şi Direcţia Analiză,
Monitorizare şi Evaluare a Politicilor din cadrul Ministerului în vederea realizării cu
succes a procesului de planificare bugetară;



Consolidarea funcţiei de organizare şi desfăşurare a activităţii de achiziţii doar în cadrul
Direcţiei Finanţe şi Contabilitate a MAIA;



Introducerea auditului intern în cadrul Ministerului.
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4. Concluzii generale privind evaluarea capacităţii instituţionale
Ca rezultat al evaluării capacităţilor instituţionale ale Ministerului – privind managementul
resurselor umane, privind procesul decizional, comunicare şi tehnologiile informaţionale, precum
şi cele de panificare financiară s-au precipitat următoarele concluzii generale:


Capacitatea şi structura MAIA nu este adecvată ponderii şi complexităţii sectorului pe care
Ministerul îl gestionează;



Lipseşte corelaţia dintre numărul de personal angajat în aparatul central al MAIA şi
magnitudinea de sarcini şi funcţii atribuite MAIA, în vederea realizării tuturor obiectivelor
strategice propuse;



Ministerul are un număr mare de instituţii subordonate, care în permanenţă suprasolicită
suport şi coordonare din partea Ministerului. În asemenea condiţii nici cea mai vehementă
îmbunătăţire a procesului decizional nu va permite Ministerului realizarea sarcinilor
propuse, în cazul în care capacitatea de resurse umane a acestuia nu va spori;



Ministerul necesită adopt unei poziţii pro-active în procesul de elaborare a politicilor în
sectorul agroindustrial şi în crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea agriculturii.
Spre regret, procesul decizional actual nu rezistă de fiecare dată provocărilor de politici, în
schimb, este dominat de practica de a răspunde în scris la multitudinea de petiţii şi porunci
urgente, precum şi de a prezenta numeroase rapoarte cu o valoare destul de îndoielnică. De
asemenea, concentrarea angajaţilor Ministerului asupra necesităţii realizării diferitelor
planuri şi asupra activităţilor ad-hoc distrage atenţia de la aspectele- cheie relevante. Astfel,
treptat, aceste tipuri de activităţi trebuie să fie diminuate, iar capacităţile analitice şi de
elaborare a politicilor necesită a fi consolidate şi fortificate;



Ministerul se confruntă cu constrîngeri în ceea ce priveşte angajarea persoanelor tinere şi
calificate, care să cunoască limbi străine şi să dispună de abilităţi adecvate de utilizare a
calculatorului, una din cauze fiind salariile joase pe care le oferă Ministerul;



Sistemul existent de evaluare a performanţei MAIA se bazează în mod primordial pe
indicatori tangibili ce se referă la activitatea instituţiilor subordonate şi mai puţin pe
indicatorii ce evaluează impactul acestei activităţi asupra performanţei generale în cadrul
sectorului.
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5. Priorităţi privind întărirea capacităţii instituţionale
Pentru procesul de fortificare a capacităţilor instituţionale ale Ministerului au fost identificate
următoarele priorităţi:


Perfecţionarea procedurii de angajare, motivare şi instruire profesională a angajaţilor
Ministerului;



Modificarea radicală a procesului decizional care să asigure separarea procesului de
elaborare a politicilor de cel de implementare a acestora. Implementarea PDI va propune
paşii necesari a fi efectuaţi pentru transformarea modelului curent de operare a MAIA, care
este orientat pe producţie, într-un model axat pe politici;



Reorganizarea sistemului instituţiilor subordonate Ministerului, prin crearea unor agenţii,
ale căror arii de competenţe vor cuprinde toate domeniile de activitate ale instituţiilor din
subordinea MAIA, ceea ce va permite reducerea substanţială a numărului acestora şi
concentrarea şi consolidarea funcţiilor lor în portofoliul agenţiilor, ceea ce va spori şi
gradul de responsabilitate în domeniul gestionat;



Consolidarea unei capacităţi minime care să asigure posibilitatea de operare în condiţiile şi
realităţile economiei de piaţă şi realizarea priorităţilor de bază ale MAIA. Capacitatea
minimă presupune existenţa următoarelor elemente-cheie în structura MAIA:
- Analiză şi politici;
- Armonizarea la aquis-ul UE;
- Implementarea normelor de inofensivitate alimentară;
- Marketing şi calitate;
- Colectarea şi diseminarea informaţiei;
- Monitorizare şi evaluare.
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1. Anexa 1. Organigrama MAIA

Colegiul

Ministru

Consiliul tehnicoştiinţific

Viceministru
Viceministru
Direcţia Generală Tehnologii
Agroindustriale
Direcţia fitotehnie, semenologie,
horticultură şi pepinierit
Secţia achiziţii şi procesarea
producţiei de origine vegetală

Direcţia Control General
şi Serviciul Uman

Serviciul resurse umane

Direcţia Juridică şi
Armonizarea Legislaţiei

Direcţia Consolidarea
Terenurilor Agricole

Secţia organizara
teritoriului

Direcţia Analiză,
Monitorizare şi Evaluare
a Politicilor
Direcţia Relaţii
Internaţionale şi
Marketing

Direcţia Agrochimie, Ecologie şi
Protecţia Plantelor

Direcţia Finanţe şi
Contabilitate

Direcţia Medicină Veterinară

Secţia gestionarea
patrimoniului de stat

Direcţia Zootehnie

Secţia ştiinţă şi
învăţămînt

Secţia tehnologii în sectorul
zootehnic
Secţia achiziţii şi procesarea
producţiei animaliere
Secţia dezvoltarea resurselor
genetice

Secţia mecanizare
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2. Anexa 2. Sistemul instituţiilor subordonate MAIA
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante

Inspectoratul Republican de Stat pentru Protecţia
Plantelor

Agenţia Agroindustrială „Moldova-Tutun”

Centrul Republican de Diagnostică Veterinară

Inspectoratul de Stat pentru Seminţe

Inspectoratul Veterinar de Stat

Inspectoratul de Stat pentru Produse Cerealiere şi de
Panificaţie

Serviciul Sanitar-Veterinar pentru Frontieră şi
Transport

Inspectoratul Zootehnic de Stat

Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra
Proceselor Hidrometeorologice

Inspectoratul de Stat pentru Supraveghere Tehnică

IS „Centrul de Standardizare şi Stabilire a Calităţii
Nutreţurilor şi Produselor Cerealiere”

„Intehagro”
ÎS „Centrul pentru Expertizarea şi Standardizarea
Producţiei de Conserve ”

ÎS „Combinatul de Instruire prin cursuri nr. 7”

ÎS „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor”

ÎS „Întreprinderea de Reparare şi Exploatare Auto”

ÎS Centrul Ştiinţific de Producţie „Tehnologii
Informaţionale şi Sisteme”

ÎS „Moldresurse”
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3. Anexa 3. Indicatorii pentru management şi resurse umane
VÎRSTA ANGAJAŢILOR APARATULUI CENTRAL AL MAIA
VÎRSTA
Vîrsta

Conducerea la nivel superior
persoane

%

Conducerea la nivel mediu
persoane

%

Specialişti
persoane

Personal tehnic
%

persoane

Total (%)

%

persoane

%

20-24

0

0

0

0

5

8,6

0

0

5

8,6

25-34

0

0

3

5,2

16

27,6

0

0

19

32,8

35-44

1

1,7

2

3,4

3

5,2

0

0

6

10,3

45-54

2

3,4

4

6,9

11

19,0

0

0

17

29,3

55 -

0

0

7

12,1

4

6,9

0

0

11

19,0

Total:

3

5,1

16

27,6

39

67,3

0

0
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100

ABILITĂŢI DE CUNOAŞTERE A LIMBII ENGLEZE
CUNOAŞTEREA LIMBII ENGLEZE
Vîrsa

Conducerea la nivel superior

Conducerea la nivel mediu

Specialişti

Personal tehnic

Total

persoane

%

persoane

%

persoane

%

persoane

%

persoane

%

20-24

0

0

0

0

1

1,7

0

0

1

1,7

25-34

0

0

1

1,7

3

5,1

0

0

4

6,8

35-44

1

1,7

0

0

0

0

0

0

1

1,7

45-54

2

3,4

1

1,7

0

0

0

0

3

5,1

55 -

0

0

0

0

1

1,7

0

0

1

1,7

Total:

3

5,1

2

3,4

5

8,5

0

0

10

17,0
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ABILITĂŢI DE UTILIZARE A CALCULATORULUI
CUNOAŞTEREA CALCULATORULUI
Vîrsa

Conducerea la nivel superior

Conducerea la nivel mediu

Specialişti

Personal tehnic

Total

persoane

%

persoane

%

persoane

%

persoane

%

persoane

%

20-24

0

0

0

0

4

6,9

0

0

4

6,9

25-34

0

0

3

5,1

16

27,6

0

0

19

32,7

35-44

1

1,7

2

3,4

3

5,1

0

0

6

10,2

45-54

2

3,4

4

6,9

8

13,8

0

0

14

24,1

55 -

0

0

5

8,6

2

3,4

0

0

7

12,0

Total:

3

5,1

14

24

33

56,8

0

0

50

85,9
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4. Anexa 4. Indicatori pentru procesul decizional, comunicare şi tehnologii informaţionale
Procesul decizional, comunicarea şi tehnologiile informaţionale în cadrul MAIA
Nr
d/o Indicatorii principali
1
2

Numărul total al documentelor de politici (concepţii, strategii, programe, planuri) elaborate de Minister în anul 2007
Numărul total al legilor elaborate de minister/autoritate în anul 2007;

3

Numărul altor acte normative (hotărâri de Guvern, acte normative departamentale) elaborate de Minister în anul 2007;

4

Numărul total al legilor elaborate de Minister în anul 2007

Mărimea
indicatorului
6
5 – legi aprobate
18 - proiecte de
legi
2 – hotărîri de
Parlament
70 – hotărîri de
Guvern
50 –proiecte de
hotărîri de Guvern
22

5
6
7
8
9
10
11
12
13

% legilor care sînt elaborate de Minister în baza documentelor de politici adoptate
% din numărului total de documente de politici elaborate de Minister şi aprobate de Guvern fără a fi întoarse autorităţii
pentru definitivare.
Numărul documentelor de politici elaborate şi\sau consultate de Minister cu participarea factorilor interesaţi/de decizie
externi;

0

Numărul ONG-urilor şi altor parteneri cu care Ministerul se consultă regulat la elaborarea documentelor de politici;
Numărul total al petiţiilor (adresărilor) primite de Minister în anul 2007, din care:
% din partea cetăţenilor
% din partea persoanelor juridice
% din partea altor instituţii guvernamentale
Numărul răspunsurilor pregătite

7
396
50
40
10
396

0
5
5
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14
15
16
17

Numărul petiţiilor soluţionate la timp
Numărul petiţiilor ce nu ţin de competenţa ministerului/autorităţii
Numărul de locuri de muncă în cadrul aparatului central al autorităţii
% celor computerizate in cadrul aparatului central;

18
19

Numărul de locuri de muncă în instituţiile subordonate (dacă aveti această informatie)
% celor computerizate in instituţiile subordonate

20
Numărul de locuri de muncă în cadrul aparatului central al autorităţii cu acces deplin la Internet
21

22

% locurilor de muncă în cadrul aparatului central al autorităţii cu acces deplin la Internet
Numărul total al serviciilor prestate cetăţenilor şi persoanelor juridice în sector

23
% serviciilor despre care se poate obţine informaţie din Internet;

395
1
84
89 (din numărul
angajaţilor
chestionaţi)
nu este informaţie
disponibilă
nu este informaţie
disponibilă
49 (din numărul
angajaţilor
chestionaţi)
89 (din numărul
angajaţilor
chestionaţi)
nu este informaţie
disponibilă
nu este informaţie
disponibilă

60

Raport privind evaluarea capacităţilor instituţionale ale MAIA
Suport la elaborarea Planului de Dezvoltare Instituţională a MAIA pentru perioada 2009-2011
__________________________________________________________________________________________________

5. Anexa 5. Indicatori de planificare financiară, achiziţii şi audit intern

Planificarea financiară, achiziţii şi audit intern
Nr
d/o

Mărimea
indicatorului

Indicatorii principali

1

Da
CCTM-ul sectorial, elaborat de autoritate, este acceptabil pentru Ministerul Finanţelor (Da/Nu).

2

100
Ponderea cheltuielilor gestionate de autoritatea publică, fundamentate pe programe (de performanţă) (%)

3
4
5

95
Ponderea contractelor de achiziţii publice atribuite prin licitaţia deschisă (publică) (% din numărul total de contracte)
Ponderea contractelor de achiziţii publice atribuite prin licitaţia deschisă (publică) (% din suma totală in lei).

95

Auditul intern este funcţionabil în cadrul autorităţii, se întocmesc rapoarte de audit(da, nu)

Nu
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6. Surse
Pentru realizarea acestui raport au fost utilizate următoarele surse:
1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 756 din 02.07.2007 cu privire la Cadrul de cheltuieli
pe termen mediu (2008-2010);
2. Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 16.05.2006 privind salarizarea funcţionarilor şi persoanelor care
efectuează deservirea tehnică;
3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1402 din 30.12.2005 cu privire la aprobarea
Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova;
4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de
edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică";
5. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 578 din 15.06.2005 cu privire la aprobarea
Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare;
6. Regulamentele (interne) de activitate ale direcţiilor şi secţiilor din cadrul MAIA;
7. Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariul de funcţie, premiului şi ajutorului material în
cadrul MAIA, aprobat prin ordinul Ministerului nr. 10 din 25.02.2008,
8. Planul de instruire a funcţionarilor din aparatul central al Ministerului pentru semestrul I al anului
2008, aprobat prin ordinul MAIA nr. 32 din 22.02.2008;
9. Raportul de activitate al MAIA pentru anul 2007;
10. Studiul IV. Evaluarea managementului financiar al MAIA, realizat de Proiectul Politici Agricole,
susţinut de USAID;
11. Studiul VI. Evaluarea capacităţilor resurselor umane în cadrul MAIA, realizat de Proiectul Politici
Agricole, susţinut de USAID;
12. Studiul VII. Evaluarea sistemului de management al resurselor umane în cadrul MAIA, realizat de
Proiectul Politici Agricole, susţinut de USAID;
13. Raportul pentru sectorul agricultură şi mediu, elaborat în urma analizei funcţionale a AAPC,
efectuată de DAI Europe Ltd., în cadrul Proiectului Reforma Administraţiei Publice Centrale;
14. pagina – web a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - www.maia.gov.md;
15. pagina – web a Ministerului Finanţelor - www.mf.gov.md.
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7. ANEXA 3. Matricea obiectivelor şi acţiunilor prioritare ale MAIA

Nr.
d/o

Denumirea acţiunii

Costul
total al
acţiunii,
mii lei

Bugetul
de stat

Surse
private

Investiţii,
proiecte,
granturi

Surse
neacope
rite

Termenul de
realizare

Responsabili

Rezultatul scontat

Indicatorii de
performanţă/proces

Obiectivul 1: Fortificarea capacităţilor MAIA de elaborare a politicilor sectoriale, monitorizare şi evaluare a implementării acestora

1.

Elaborarea Regulamentului şi
structurii noi a Ministerului în baza
rezultatelor analizei funcţionale
efectuate
de
Unitatea
de
coordonare
a
Reformei
Administraţiei Publice Centrale şi
a propunerilor Proiectului Politici
Agricole

2.

Crearea Inspectoratului General
Agricol

Nu necesită acoperire financiară

Nu necesită acoperire financiară

2008-2009

Direcţia Control
General şi
Serviciul Uman

Aparatul central al
MAIA este reorganizat

Structura nouă a
aparatului central al
MAIA funcţionează

2008-2009

Direcţia Juridică
şi Armonizarea
Legislaţiei

Inspectoratul General
Agricol creat

Inspectoratul
General Agricol
funcţionează

2008-2011

Direcţia
Consolidarea
Terenurilor
Agricole

Crearea condiţiilor
optime de lucrare a
terenurilor
agricole/creşterea
productivităţii
terenurilor agricole

Obiectivul 2: Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în agricultură

3.

Îmbunătăţirea
managementului
terenurilor agricole

27000,0

2000,0

-

-

25000,0

3.1.

Implementarea proiectelor-pilot de
consolidare/reparcelare
a
terenurilor agricole

3.2.

Realizarea unui studiu privind
impactul
implementării
proiectelor-pilot de consolidare a
terenurilor agricole

2010-2011

3.3.

Elaborarea Concepţiei cu privire la
Sistemul Informaţional Agricol

2008-2009

27000,0

2000,0

-

-

25000,0

2008-2009

Direcţia
Consolidarea
Terenurilor
Agricole
Direcţia
Consolidarea
Terenurilor
Agricole
Direcţia
Consolidarea
Terenurilor

Productivitatea
terenurilor agricole
Valoarea adăugată
brută la ha

Creşterea suprafeţelor
terenurilor agricole
consolidate/reparcelate

Suprafaţa terenurilor
agricole
consolidate/reparcela
te

Impactul evaluat

Studiul este realizat

Concepţia elaborată

Concepţia este
aprobată
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4.

4.1.

4.2.

Crearea şi implementarea unui
sistem integru de sporire şi
reproducere a fertilităţii solului

2989,0

Elaborarea cadrului informaţional
– aplicativ de tranziţie treptată la
sistemul alternativ de fertilizare
organică şi reproducere a fertilităţii
solurilor
Promovarea şi implementarea
tehnologiilor de fertilizare organică
a solurilor în cadrul unor raioane
pedogeografice-pilot

4.3.

Elaborarea
şi
implementarea
planului naţional de restabilire a
sistemului alternativ de fertilizare
organică a solurilor

5.

Organizarea
şi
desfăşurarea
Primului Recensământ General
Agricol

6.

Dezvoltarea sistemului de prestări
de servicii mecanizate

6.1.

Fondarea staţiunilor tehnologice de
maşini
pentru
deservirea
gospodăriilor agricole cu tehnică
agricolă

7.

Facilitarea creării unei reţele de
abatoare ajustate la condiţiile UE

7.1.

Procurarea utilajului tehnologic
performant în vederea dotării

93572,0

81000,0

210000,0
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Agricole
Direcţia
Sistem integrat de
Agrochimie,
Menţinerea şi sporirea
sporire şi
2989,00
2009-2011
Ecologie şi
fertilităţii solului
reproducere a
Protecţia
fertilităţii solului
Plantelor
Direcţia
Agrochimie,
Baza electronică de
Numărul persoanelor
2010
Ecologie şi
date agropedologice ale care au beneficiat de
Protecţia
solurilor creată
informaţie
Plantelor
Numărul de
Direcţia
Crearea loturilor
seminare
Agrochimie,
demonstrative în cadrul
2009-2011
Ecologie şi
unor terenuri-pilot
Numărul de
Protecţia
amenajate în diverse
evenimente de
Plantelor
condiţii pedoclimatice
mediatizare
Direcţia
Planul naţional de
Agrochimie,
tranziţie treptată la
Raport de
2011
Ecologie şi
sistemul alternativ de
implementare
Protecţia
fertilizare organică a
Plantelor
solurilor elaborat
Direcţia
Numărul unităţilor
1056,0
92516,0
Generală
Recensămîntul General agricole, etc. supuse
2008-2011
Tehnologii
Agricol este realizat
recensămîntului
Agroindustriale
agricol
Consolidarea reţelei
Secţia
Înzestrarea cu
81000,0
2009-2011
prestatorilor de servicii
mecanizare
tehnică agricolă
mecanizate

-

-

2009-2011

Secţia
mecanizare

Fondarea anuală a 50
staţiuni tehnologice de
maşini

Numărul de staţiuni
create

2009-2011

Direcţia
Zootehnie,
Direcţia
Medicină
Veterinară

Creara reţelei de
abatoare

Numărul de abatoare

2009-2011

Direcţia
Zootehnie,

Utilajul tecnologic
performant este

Utilajul procura teste
instalat şi

210000,0
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abatoarelor

7.2.

8.

8.1.

8.2.

Renovarea
(reconstrucţia,
reutilarea) abatoarelor existente
deja în vederea conformării
acestora exigenţelor UE
Menţinerea şi ameliorarea fondului
genetic al animalelor de prăsilă

109350,0

Procurarea şi distribuirea azotului
lichid

4500,0

Acoperirea financiară parţială sau
integrală a însămînţărilor artificiale
de taurine

21000,0
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Direcţia
procurat
funcţionează
Medicină
Veterinară
Direcţia
Zootehnie,
Abatoare renovate
Numărul abatoarelor
2009-2011
Direcţia
conform cerinţelor UE
renovate
Medicină
Veterinară
Numărul animalelor
Sporirea potenţialui
109350,0
Direcţia
de prăsilă cu
2008-2011
genetic şi a prolificităţii
Zootehnie
potenţial genetic şi
animalelor de prăsilă
prolificitate înaltă
Asigurarea condiţiilor
Direcţia
Cantitatea de azot
4500,0
2008-2011
pentru păstrarea
Zootehnie
procurat şi distribuit
materialului seminal
Mijloace financiare
21000,0
Direcţia
acordate pentru
Numărul de taurine
2008-2011
Zootehnie
însămînţarea astificală a însămînţate artificial
a taurinelor
Cantitatea
Direcţia
Asigurarea cu material
4300,0
2008-2011
materialului seminal
Zootehnie
seminal
procurat

8.3.

Producerea
şi/sau
procurarea
materialului seminal congelat

4300,0

8.4.

Ameliorarea şeptelului la fermele
de talie republicană

58250,0

58250,0

-

-

-

Subvenţionarea
procurării
animalelor de prăsilă (taurine,
porcine, ovine, caprine şi păsări).

21300,0

21300,0

-

-

-

Fortificarea
capacităţilor
şi
extinderea reţelei de extensiune
rurală

146002,0

51393,0

-

34200

60337

8.5.

9.

9.1.

9.2.

Înzestrarea centrelor locale de
extensiune şi a celor regionale cu
echipament de birou
Elaborarea
Strategiei
pentru
crearea Serviciului de consultanţă
rurală

2008-2011

Direcţia
Zootehnie

Sporirea şeptelului

Numărul de capete

2008-2011

Direcţia
Zootehnie

Subvenţii acordate
pentru procurarea
animalelor de prăsilă

Numărul de animale
procurate

2008-2011

Unitatea Servicii
de Extensiune
Rurală

2008-2009

2009

Unitatea Servicii
de Extensiune
Rurală
Unitatea Servicii
de Extensiune
Rurală

Asigurarea accesului la
instruire şi informare
operaţională

Creşterea
productivităţii şi
obţinerea produselor
competitive

350 centre locale şi 35
centre regionale dotate
cu echipament de birou

Numărul de centre
locale dotate

Strategia este elaborată

Strategia aprobată
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9.3.

9.4.

Crearea centrelor de instruire
pentru formarea continuă a
consultanţilor
şi
instruirea
producătorilor
agricoli
şi
antreprenorilor rurali, precum şi a
specialiştilor
autorităţilor
administraţiei publice de ambele
niveluri
Extinderea reţelei de extensiune
rurală

2009-2010

Unitatea Servicii
de Extensiune
Rurală

Centrul de instruire
creat

Numărul de
persoane instruite

2010-2011

Unitatea Servicii
de Extensiune
Rurală

Extinderea accesului la
informare şi consultanţă

Numărul de
consultanţi angajaţi

Direcţia Generală
Tehnologii
Agroindustriale,
Ministerul
Economiei şi
Comerţului,
Ministerul
Protecţiei Sociale,
Familiei şi
Copilului

Politici eficiente pentru
reglementarea
sectorului de grîne şi de
panificaţie

Politicile pentru
reglementarea
sectorului de grîne şi
de panificaţie sînt
elaborate şi
implementate

2008-2011

Direcţia Medicină
Veterinară

Asigurarea
inofensivităţii
produselor animaliere

Cota produselor de
origine animală
comercializată în
conformitate cu
cerinţele UE

2008-2011

Direcţia Medicină
Veterinară

Laboratoare
performante create

Numărul de
laboratoare create

2008-2011

Direcţia Medicină
Veterinară

Aplicarea programului
de trasabilitate a
animalelor pe întreg

Numărul de animale
înregistrate

Obiectivul 3: Asigurarea suficienţei alimentare a ţării

10.

Elaborarea şi implementarea
Planului de acţiuni în vederea
introducerii unui nou set de politici
în vederea reglementării sectorului
de grîne şi de panificaţie

În proces de identificarea a surselor de finanaţre

2008-2009

Obiectivul 4: Adaptarea standardelor la cele ale UE şi asigurarea inofensivităţii alimentare

11.

11.1.

11.2.

Crearea bazei legislative şi
executive veterinare, conform
cerinţelor Uniunii Europene
Crearea
laboratoarelor
performante,
abilitate
în
certificarea
conformităţii
produselor de origine animală,
destinate
pieţei
interne
şi
exportului comun
Extinderea şi implementarea pe
scară largă a proiectului de
identificare a animalelor

75450,0

36450,0

-

-

39000,0
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teritoriul ţării

11.3.

11.4.

12.

Armonizarea legislaţiei sanitarveterinare, conform directivelor
CE, elaborarea şi implementarea
normelor,
regulamentelor
în
domeniul sanitar-veterinar, urmînd
recomandările Uniunii Europene

8887,0

-

Obiectivul 5: Sporirea competitivităţii sectorului agroindustrial
Sporirea
capacităţilor
întreprinderilor mici şi mijlocii din
localităţile rurale de procesare a
29000,0
6075,0
14.
produselor agricole cu valoare
adăugată înaltă
Facilitarea creării în localităţile
rurale a întreprinderilor de
procesare a materiilor prime
14.1. agricole cu valoare adăugată înaltă,
certificate conform cerinţelor pieţei
comunitare

14.2.

Implementarea Planului Naţional
de armonizare a legislaţiei cu
directivele Comisiei Europene
(elaborarea
şi
implementarea
regulamentelor tehnice)

Armonizarea actelor
normative veterinare

Numărul de acte
normative
armonizate

2009

Direcţia Medicină
Veterinară

Finalizarea procesului
de creare a Agenţiei
Sanitar-Veterinare şi
Siguranţa Produselor de
Origine Animală

Agenţiei SanitarVeterinare şi
Siguranţa Produselor
de Origine Animală
este creată şi
funcţională

2008-2011

Direcţia
Agrochimie,
Ecologie şi
Protecţia Plantelor

Laboratorul activează,
conform cerinţelor
Uniunii Europene

Laboratorul este
reorganizat, dotat şi
echipat

2008-2011

Direcţia Generala
Tehnologii
Agroindustriale,
Direcţia Zootehnie

Sporirea numărului de
întreprinderi mici şi
mijlocii de procesare a
produselor agricole cu
valoare adăugată

Numărul de
întreprinderi mici şi
mijlocii de procesare
a produselor agricole
cu valoare adăugată
Numărul de
întreprinderi de
procesare a
materiilor prime
agricole cu valoare
adăugată înaltă,
create
Numărul de acte
armonizate

2008-2011

Crearea Agenţiei SanitarVeterinare şi Siguranţa Produselor
de Origine Animală
Majorarea
capacităţilor
laboratorului naţional şi asigurarea
calităţii
serviciilor
acordate
beneficiarilor prin reorganizarea şi
echiparea acestuia în conformitate
cu cerinţele Uniunii Europene

Direcţia Medicină
Veterinară,
Direcţia Juridică şi
Armonizarea
Legislaţiei

-

-

4125,0

22925,0

4762,0

-

2008-2011

2008-2011

Direcţia Generala
Tehnologii
Agroindustriale

Direcţia Generala
Tehnologii
Agroindustriale,
Direcţia Juridica şi
Armonizarea
Legislaţiei

Dezvoltarea
întreprinderilor mici şi
mijlocii de procesare a
materiilor prime
agricole cu valoare
adăugată înaltă
Armonizarea actelor
normative
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15.

15.1.

15.2.

16.

Facilitarea creării fermelor mici şi
mijlocii de creştere a animalelor la
sate în extravilanul localităţii
Şcolarizarea
deţinătorilor
de
animale privind situaţia sanitaroigienică şi ecologică a localităţilor
şi pericolul convieţuirii în aceeaşi
curte a omului cu animalele şi
promovarea creării fermelor de
creştere
a
animalelor
în
extravilanul localităţii
Implementarea, la fermele mici şi
mijlocii
din
extravilanul
localităţilor,
a
tehnologiilor
moderne, ajustate la normele
ecologice şi sanitaro-igienice,
conform cerinţelor UE, prin
acordarea subvenţiilor din Fondul
de subvenţionare a agriculturii
Sporirea
eficienţei
utilizării
mijloacelor financiare publice în
scopul dezvoltării sectorului agrar,

100998,0

-

-

-

100998,0

2009-2011

2009-2011

2009-2011

32688,0

20688,0

-

12000,0

-

2008-2011

inclusiv înfiinţarea Agenţiei
Agricole de Plăţi şi Intervenţie
Revizuirea
sistemului
subvenţionare

şi
reformarea
existent
de

17.

Direcţia Zootehnie

Direcţia Zootehnie

Direcţia Analiza,
Monitorizare şi
Evaluare a
Politicilor,
Direcţia Finante şi
Contabilitate
Direcţia Analiza,
Monitorizare şi
Evaluare a
Politicilor,
Direcţia Finante şi
Contabilitate

16.1.

Modernizarea învăţămîntului agrar
superior şi mediu de specialitate

Direcţia Zootehnie

398647,0

333074,0

-

-

65573,0

2008-2011

Secţia ştiinta şi
învatamînt

Ameliorarea situaţiei
ecologice a localităţilor
rurale

Numărul fermelor
mici şi mijlocii
construite în afara
localităţilor

Sporirea nivelului de
conştientizare a
populaţiei privind
situaţia sanitaroigienică şi ecologică a
localităţilor

Numărul de
persoane instruite

Dotarea fermelor din
extravilan cu tehnologii
moderne

Numărul de ferme
dotate cu tehnologii
moderne

Utilizarea eficientă a
resurselor umane şi
financiare

Rata de creştere a
producţiei agricole

Metodologia de
subvenţionare elaborată

Metodologia de
subvenţionare este
aprobată şi se
implementează
Numărul de
beneficiari de
subvenţii
Învăţămîntul agrar
superior şi mediu de
specialitate de nivel
internaţional

Sistemul de învăţămînt
agrar ajustat la
necesităţile pieţei şi
standardele
internaţionale

Numărul de
evenimente de
mediatizare a
problemei
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17.1.

17.2.

Elaborarea registrului instituţiilor
si întreprinderilor agricole ca bază
pentru instruirea practică a
studenţilor
Eficientizarea
utilizării
patrimoniului de stat din gestiunea
instituţiilor de învăţămînt mediu de
specialitate
Procurarea tehnicii şi utilajului
agricol performant

17.3.

17.4.

Asigurarea bibliotecilor colegiilor
cu
literatură
modernă
de
specialitate

Continuarea gazificării colegiilor şi
reparaţia capitală a blocurilor de
studii
17.5.

17.6.

17.7.

Reparaţia capitală a blocurilor
căminelor pentru elevi şi reutilarea
unor cămine neutilizate în locuinţe
pentru tinerii specialişti şi cadrele
didactice

Utilarea căminelor pentru elevi în
conformitate
cu
prevederile
Hotărîrii Guvernului nr. 74 din
21.01.2006
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Numărul de
Instituţii şi întreprinderi întreprinderi agricole
2008-2011
Secţia ştiinta şi
agricole selectate
şi instituţii
învatamînt
contractate
Numărul anual de
practicanţi
2009-2011
Secţia ştiinţă şi
Patrimoniul de stat din
Gradul de eficienţă
învăţămînt,
gestiunea instituţiilor de
al utilizării
Secţia gestionarea
învăţămînt mediu de patrimoniului de stat
patrimoniului de
specialitate este utilizat
stat
eficient
2009-2011
Secţia ştiinţă şi
Tehnica şi utilajul
Staţiunile didactice
învăţămînt,
agricol performant au
ale Colegiilor dotate
Direcţia Finanţe şi fost procurate
cu tehnica şi utilaj
Contabilitate,
agricol modern
Secţia mecanizare
2009-2010
Secţia ştiinţă şi
Literatura modernă de
Bibliotecile
învăţămînt, Centrul specialitate a fost
colegiilor sînt dotate
metodic pentru
procurată
cu literatură
învăţămînt pe lîngă
modernă de
MAIA
specialitate
2009-2011
Secţia ştiinţă şi
Toate 8 colegii agricole
Funcţionarea
învăţămînt,
sînt gazificate,
instalaţiilor de
Direcţia Finanţe şi executate reparaţii
aprovizionare
Contabilitate
capitale a blocurilor de
autonomă cu
studii
căldură, aspectul
exterior şi interior
ale blocurilor de
studii
2009-2011
Secţia ştiinţă şi
Blocurile căminelor
Căminele
învăţămînt, Direcţia sunt reparate capital,
funcţionează, toate
Finanţe şi
cele neutilizate în
odăile sunt locuite
Contabilitate,
procesul didactic sunt
conform normelor
Secţia gestionarea
folosite ca locuinţe
sanitare
patrimoniului de
pentru tinerii specialişti
stat
şi cadrele didactice ale
colegiilor
2009-2011
Secţia ştiinţă şi
Căminele sunt utilate în Odăile sunt dotate cu
învăţămînt,
conformitate cu
mobilier, locurile de
Direcţia Finanţe şi normativele în vigoare
trai în cămin sînt
Contabilitate
solicitate de elevi
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17.8.

17.9.

17.10.

Asigurarea organizării stagiilor de
practică a elevilor conform
prevederilor Hotărîrii Guvernului
nr. 1009 din 01.09.2006
Modernizarea
infrastructurii
universitare:
procurarea
inventarului agricol, aparatelor de
proiectare, microscoapelor şi altor
utilaje
pentru
dotarea
laboratoarelor catedrelor

Perfectarea
standardelor
profesionale şi curriculei (ciclul I
şi II)

Continuarea construcţiei Clinicii
veterinare
17.11.

Construcţia Complexului sportiv
17.12.
Construcţia hangarului pentru
păstrarea tehnicii agricole şi staţiei
de alimentare
17.13.

17.14.

Modernizarea
laboratorului
hidroamelioraţie, prin dotarea cu
tehnică modernă pentru irigare
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2009-2011
Secţia ştiinţă şi
Pentru efectuarea
Calitatea stagiilor de
învăţămînt,
practicii elevilor sînt
practică a elevilor
prevăzute a cîte 1000
mie lei /elev
2009-2011
Staţiunile didactice ale
Nivelul
UASM, laboratoarele
infrastructurii
catedrelor sînt dotate cu
UASM, ponderea
Secţia ştiinţă şi
inventar şi utilaj agricol
echipamentului şi
învăţămînt, Secţia
modern, aparate de
utilajului
mecanizare,
proiectare, microscoape
performant,
Direcţia Finanţe şi
alte utilaje didactice
calitatea petrecerii
Contabilitate
prelegerilor şi a
lecţiilor practice,
seminarelor
2008-2010
Secţia ştiinţă şi
Căminele sunt utilate în Odăile sunt dotate cu
învăţămînt,
conformitate cu
mobilier, căminele
normativele în vigoare
asigurate cu sale de
computere,
biblioteci şi
inventarul necesar
2009-2010
Standardele
Mobilitatea
Secţia ştiinţă şi
profesionale şi curricula
studenţilor,
învăţămînt, UASM, universitară la ciclul I şi recunoaşterea actelor
Ministerul Educaţiei II perfectate conform
de studii la nivel
şi Tineretului
cerinţelor comunitare şi
internaţional
celor internaţionale
2009-2011
Secţia ştiinţă şi
Clinica veterinară este
Efectuarea lecţiilor
învăţămînt,
dată în exploatare
practice şi de
Direcţia Finanţe şi
laborator în clinică
Contabilitate
modernă
2010-2011
Complexul sportiv
Nivelul calitativ al
modern dat în
petrecerii lecţiilor de
Secţia ştiinţă şi
exploatare
educaţie fizică cu
învăţămînt,
studenţii UASM,
Direcţia Finanţe şi
numărul de secţii
Contabilitate
sportive în activitate,
performanţele
sportive ale UASM
2009-2010
Secţia ştiinţă şi
UASM asigurată cu
Calitatea menţinerii
învăţămînt,
spaţiu modern de
şi păstrării tehnicii
Direcţia Finanţe şi păstrare şi menţinere a
agricole

70

18.

Optimizarea activităţii de cercetări
ştiinţifice în sectorul agroalimentar
prin delimitarea patrimoniului şi
terenurilor agricole, separarea
activităţii ştiinţifice de activitatea
de producţie şi comercializare,
precum şi stabilirea unor relaţii
contractuale cu partea de producţie

Reorganizarea
ştiinţifice
din
agroalimentar

50000
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Contabilitate
tehnicii agricole,
dispune de staţie de
alimentare
Academia de Ştiinţe
Numărul de soiuri,
a Moldovei,
hibrizi de culturi
Secţia ştiinţă şi
Activitatea de cercetări
agricole elaborate şi
învatămînt,
ştiinţifice în sectorul
implementate,
50000
2008-2010
Direcţia Juridică şi
agroalimentar este
suprafaţa cultivată;
Armonizarea
competitivă şi se
productivitatea
Legislaţiei,
efectuează la comanda
culturilor şi a
Secţia gestionarea
Ministerului şi a
animalelor agricole,
patrimoniului de
producătorilor agricoli
tehnologii autohtone
stat
utilizate în producţie

instituţiilor
sectorul

2008-2009

Dotarea laboratoarelor institutelor
ştiinţifice agroalimentare noucreate cu utilaj şi echipament
modern necesar pentru cercetare
Atragerea
tinerilor
specialişti
(absolvenţi) în cercetarea agricolă

2009-2010

Realizarea unui studiu privind
impactul implementării reformei în
ştiinţa agricolă

2011

18.1.

18.2.

2009-2011

18.3.

18.4.

Secţia ştiinţă şi
învatamînt,
Direcţiile de profil
ale Ministerului,
Academia de Ştiinţe
a Moldovei
Academia de Ştiinţe
a Moldovei,
Secţia ştiinţă şi
învatamînt,
Secţia ştiinţă şi
învatamînt,
conducătorii
instituţiilor
ştiinţifice
agroalimentare

Secţia ştiinţă şi
învatamînt,
Academia de Ştiinţe
a Moldovei

Instituţiile ştiinţifice
agroalimentare
reorganizate conform
prevederilor Hotărîrii
Guvernului 761 din
24.06.08.
Laboratoarele
instituţiilor ştiinţifice
dotate
Colectivele instituţiilor
ştiinţifice sînt
completate cu tineri
cercetători

Studiu realizat,
materialul analitic
sistematizat

Numărul de instituţii
ştiinţifice create în
urma reorganizării,
eficacitatea
activităţii de
cercetare şi
implementare
Ponderea utilajului şi
echipamentului
ştiinţific performant
Ponderea tinerilor
cercetători
(competitori,
doctoranzi, stagiari)
în colectivele
institutelor
Starea economicofinanciară ale
instituţiilor
ştiinţifice,
capacitatea de
cercetare şi
implementare a
elaborărilor
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Academia de Ştiinţe
Structurile de
Nu necesită acoperire financiară
2008-2009
a Moldovei,
Structurile de inovare şi
inovare şi transfer
Secţia ştiinţă şi
transfer tehnologic sînt
tehnologic
învăţămînt
create
funcţionează

Crearea, în cadrul instituţiilor de
cercetare
din
domeniul
agroindustrial, a structurilor de
inovare şi transfer tehnologic

Obiectivul 6: Dezvoltarea pieţelor agricole

20.

20.1.

20.2.

20.3.

Dezvoltarea infrastructurii
marketing în sectorul agrar

de

Asigurarea
condiţiilor
pentru
crearea a 3 pieţe angro regionale
(licitaţii ale produselor agricole)

85300,0

-

-

79300,0

6000,0

2008-2011

25500,0

-

-

24750,0

750,0

2008-2011

Asigurarea
condiţiilor
pentru
crearea asociaţiilor de marketing

55000,0

-

50500,0

4500,0

2008-2011

Crearea Centrului de Informaţie şi
Marketing Agroalimentar

4800,0

-

4050,0

750,0

2008-2011

Direcţia Relaţii
Internaţionale şi
Marketing,
AGROInform
Direcţia Relaţii
Internaţionale şi
Marketing,
AGROInform
Direcţia Relaţii
Internaţionale şi
Marketing,
AGROInform
Direcţia Relaţii
Internaţionale şi
Marketing,
AGROInform

Dezvoltarea sectorului
serviciilor de marketing

3 pieţe angro regionale
create

Numărul de pieţe
angro
Numărul de asociaţii
de marketing
Numărul de pieţe
angro funcţionale

Asociaţiile de
marketing se creează şi
se dezvoltă

Numărul asociaţiilor
de marketing create

Fondarea Centrului de
Informaţie şi Marketing

Numărul de
persoane care au
beneficiat de
informaţie privind
marketingul
agroalimentar
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8. ANEXA 4. Matricea obiectivelor şi acţiunilor MAIA pe termen lung

Nr.
d/o

Denumirea acţiunii

Costul total al
acţiunii,
mii lei

Termenul de
realizare

Indicatorii de
performanţă/proces

Responsabili

Rezultatul scontat

2008-2015

Direcţia Juridică şi
Armonizarea Legislaţiei

Sporirea gradului de aproximare
a legislaţiei naţionale din
domeniu la legislaţia UE

Numărul de acte legislative şi
normative armonizate

Direcţia Generală
Tehnologii Agroindustriale,
Direcţia Zootehnie,
Ministerul Economiei şi
Comerţului, Camera de
Comerţ şi Industrie
Direcţia Generală
Tehnologii Agroindustriale,
Direcţia Zootehnie,
Ministerul Economiei şi
Comerţului

Crearea asociaţiilor benevole a
producătorilor agricoli şi
procesatorilor

Numărul de asociaţii benevole a
producătorilor agricoli şi
procesatorilor

Condiţii optime create pentru
certificarea sistemului de
management al calităţii în cadrul
întreprinderilor din sectorul
agroalimentar

Numărul întreprinderilor din
sectorul agroalimentar au
sistem de management al
calităţii certificat

Linii de procesare a fructelor şi
legumelor în localităţile rurale
create
Exportul produselor de origine
animală în UE este autorizat

Numărul liniilor de procesare a
fructelor şi legumelor în
localităţile rurale
Cota produselor de origine
animală exportate în Uniunea
Europeană

Obiectivul: Adaptarea standardelor la cele ale UE şi asigurarea inofensivităţii alimentare
1.

Continuarea procesului de armonizare a
legislaţiei naţionale cu standardele şi
normele UE ce ţin de produsele
agroalimentare

300,0

Obiectivul: Sporirea competitivităţii sectorului agroindustrial
2.

Susţinerea şi stimularea integrării pe
verticală şi orizontală, prin asocierea
benevolă a producătorilor agricoli şi
procesatorilor

Nu necesita
acoperire
financiară

Permanent

3.

Îmbunătăţirea
managementului
întreprinderilor
din
sectorul
agroalimentar prin susţinerea şi
promovarea de către organele de stat a
certificării sistemului de management
al calităţii

Nu necesită
acoperire
financiară

2008-2015

4.

Crearea liniilor de procesare a fructelor
şi legumelor în localităţile rurale

-

2008-2015

Direcţia Generală
Tehnologii Agroindustriale

5.

Intensificarea
negocierilor
între
serviciile veterinare din Republica
Moldova şi UE în vederea urgentării
includerii Moldovei în lista ţărilor terţe,
autorizate să exporte în UE produse de
origine animală

-

2008-2015

Direcţia Medicină
Veterinară,
Direcţia Relaţii
Internaţionale şi Marketing
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6.

7.

8.

Determinarea necesităţilor ce ţin de
acţiunile ce urmează a fi întreprinse în
vederea lărgirii gamei de produse
fabricate în ţară, precum şi a exportului
de mărfuri agroalimentare , urmând să
fie elaborate proiecte concrete de
atragere a asistenţei tehnice
Crearea infrastructurii de depozitare,
condiţionare şi pregătire a producţiei de
fructe şi legume pentru export (crearea
caselor de ambalaj)
Implementarea Programului de
consolidare a terenurilor agricole

-
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2008-2015
Direcţia Relatii
Diversificarea gamei produselor
Cota produselor şi mărfurilor
Internationale şi Marketing
autohtone şi exportul mărfurilor
agroalimentare exportate
agroalimentar

-

2008-2015

340,0

2008-2015

Direcţia Generala
Tehnologii Agroindustriale,
Direcţia Zootehnie, Direcţia
Relatii Internationale şi
Marketing
Direcţia Consolidarea
Terenurilor Agricole,
Agenţia Relaţii Funciare şi
Cadastru

Crearea caselor de ambalaj

Numărul de case de ambalaj
create

Program de consolidare a
terenurilor agricole ,implementat

Suprafaţa terenurilor agricole
consolidate

Obiectivul: Conservarea calităţii solului – mijlocul principal de producţie agricolă
9.

10.

Implementarea Programului de
combatere a eroziunii solului şi
valorificare a terenurilor slab
productive
Înfiinţarea de ferme-pilot cu suprafeţe
optime, specializate în producţia
agroalimentară ecologică

350,0

2008-2015

-

2008-2015

Direcţia Consolidarea
Terenurilor Agricole,
Agenţia Relaţii Funciare şi
Cadastru
Direcţia Agrochimie,
Ecologie şi Protecţia
Plantelor

Programul de combatere a
eroziunii solului şi valorificare a
terenurilor slab productive,
implementat
Ferme-pilot specializate în
producţia agroalimentară
ecologică înfiinţate

Dinamica calităţii solului

Numărul de ferme-pilot
specializate în producţia
agroalimentară

Obiectivul : Dezvoltarea continuă a lanţului valoric în scopul obţinerii valorii adăugate sporite
11.

12.

Implementarea Programului Naţional
pentru dezvoltarea culturilor nucifere
pînă în anul 2020
Implementarea Programului Naţional
de creştere a taurinelor în anii 20062015

-

anual

-

anual

Direcţia Fitotehnie,
Semenologie, Horticultura şi
Pepinierit
Direcţia Zootehnie

Programul Naţional pentru
dezvoltarea culturilor nucifere
pînă în anul 2020, implementat
Programul Naţional de creştere a
taurinelor în anii 2006-2015,
implementat

74

Raport privind evaluarea capacităţilor instituţionale ale MAIA
Suport la elaborarea Planului de Dezvoltare Instituţională a MAIA pentru perioada 2009-2011
__________________________________________________________________________________________________

9.
ANEXA 5. Lista documentelor de politici şi actelor normative de referinţă
DOCUMENTE ORIZONTALE
- Strategia Naţională de Dezvoltare pentru anii 2008-2011, aprobată prin Legea nr. 295-XVI din
21.12.2007;
- Strategia de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agroindustrial al Republicii Moldova (2008-2015),
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 282 din 11.03.2008;
- Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 25.02.2008 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind
implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011;
- Concepţia sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anii 2008-2015, aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr.1305 din 28.11.2007;
- Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 22.04.2005 pentru aprobarea Planului de Acţiuni Republica
Moldova - Uniunea Europeană;
- Programul Naţional „Satul Moldovenesc” (2005-2015), aprobat prin Hotărîrea Guvernului rn. 242 din
01.03.2005.
DOCUMENTE PE DIRECŢII SPECIFICE DE ACTIVITATE
1. Elaborarea şi promovarea politicii statului în dezvoltarea stabilă şi durabilă a sectorului
agroindustrial
- Hotărîrea Guvernului nr.76 din 29.01.2008 cu privire la aprobarea Planului naţional de armonizare a
legislaţiei pentru anul 2008;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1075 din 01.10.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
consolidarea terenurilor agricole;
- Hotărîrea Guvernului nr. 992 din 03.09.2007 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru
realizarea recensămîntului general agricol;
- Hotărîrea Guvernului nr. 873 din 30.07.2004 cu privire la aprobarea Programului naţional de
elaborare a reglementărilor tehnice.
2. Asigurarea inofensivitiăţii şi suficienţei alimentare a ţării
- Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 02.03.2007 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind crearea
reţelei de abatoare în anii 2007-2010;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1285 din 07.11.2006 cu privire la implementarea Legii nr.33-XVI din 24
februarie 2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale;
- Hotărîrea Guvernului nr. 149 din 10.02.2006 pentru implementarea Legii cu privire la producţia
agroalimentară ecologică;
- Hotărîrea Guvernului nr. 604 din 23.06.2005 cu privire la Centrul Republican de Diagnostic
Veterinar.
3. Diminuarea vulnerabilităţii agriculturii la factorii de risc şi protecţia mediului
- Hotărîrea Guvernului nr. 1120 din 27.10.2005 cu privire la unele măsuri de eficientizare a lucrărilor
de combatere a căderilor de grindină;
- Hotărîrea Guvernului nr. 841 din 26.07.2004 cu privire la aprobarea Programului de valorificare a
terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor (Partea a II-a. Sporirea fertilităţii solurilor);
- Hotărîrea Guvernului nr. 636 din 26.05.200 despre aprobarea Programului de valorificare a terenurilor
noi şi de sporire a fertilităţii solurilor;
- Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 09.08.2007 cu privire la reorganizarea Concernului Republican
pentru Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei” în Agenţia “Apele Moldovei”.
4. Sporirea competitivităţii şi productivităţii sectorului agroindustrial
- Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015, aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr.1288 din 09.11.2006;
- Hotărîrea Guvernului nr. 839 din 25.07.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei
republicane pentru recensămîntul general agricol;
- Hotărîrea Guvernului nr. 630 din 05.06.2007 cu privire la aprobarea listei produselor agricole şi
agroalimentare pentru care se vor constitui consilii pe produs;
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- Hotărîrea Guvernului nr. 303 din 17.03.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de
utilizare a mijloacelor financiare destinate pentru stimularea creării staţiunilor tehnologice de maşini;
- Hotărîrea Guvernului nr. 268 din 12.03.2007 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru
implementarea Legii nr.257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor
produselor agricole şi agroalimentare;
- Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 14.02.2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor
executate şi serviciilor prestate, contra plată, de către instituţiile subordonate Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare şi a modului şi direcţiilor de utilizare a mijloacelor speciale;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1363 din 29.11.2006 cu privire la modalitatea de eliberare a autorizaţiilor
pentru importul de carne, organe comestibile, produse (preparate) din carne şi produse lactate;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1149 din 05.10.2006 cu privire la Strategia de dezvoltare a industriei pe
perioada de pînă în anul 2015;
- Hotărîrea Guvernului nr.308 din 23.03.2006 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de
utilizare a mijloacelor financiare destinate pentru stimularea creării staţiunilor tehnologice de maşini;
- Hotărîrea Guvernului nr. 8 din 03.01.2006 cu privire la unele măsuri de sporire a producţiei de culturi
nucifere;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1326 din 14.12.2005 cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii
sferei ştiinţei şi inovării;
- Hotărîrea Guvernului nr.1045 din 05.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul,
stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
- Hotărîrea Guvernului nr.1203 din 08.10.2003 cu privire la importul şi exportul resurselor de prăsilă.
5. Acordarea suportului logistic şi financiar necesar sectorului agroindustrial
- Concepţia sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anii 2008-2015, aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr.1305 din 28.11.2007;
- Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 21.08.2007 privind reglementarea importului în Republica Moldova
a produselor originare din ţările-membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA);
- Hotărîrea Guvernului nr. 756 din 02.07.2007 cu privire la Cadrul de cheltuieli pe termen mediu
(2008-2010);
- Hotărîrea Guvernului nr. 1043 din 08.09.2006 cu privire la perfecţionarea mecanismului de acordare a
subvenţiilor în agricultură;
- Hotărîrea Guvernului nr. 813 din 11.07.2006 cu privire la Cadrul de cheltuieli pe termen mediu pe
anii 2007-2009;
- Hotărîrea Guvernului nr. 668 din 19.06.2006 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei
publice în reţeaua Internet;
- Hotărîrea Guvernului nr. 578 din 15.06.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi
efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
- Hotărîrea Guvernului nr. 217 din 24.02.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură şi a Regulamentului concursului de
acreditare a asigurătorilor pentru efectuarea asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în
agricultură;
- Hotărîrea Guvernului nr. 522 din 20.05.2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea
funcţionarilor publici:
- Hotărîrea Guvernului nr. 192 din 01.03.2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea
prin concurs a funcţiilor publice vacante;
- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.82 din 06.12.2006 despre aprobarea Regulamentului privind
repartizarea pe luni a veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare ale bugetului de stat;
- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.42 din 08.07.2003 despre aprobarea Regulamentului provizoriu
privind modul de monitorizare a bugetelor pe programe şi performanţe;
- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.83 din 06.12.2006 despre aprobarea Regulamentului cu privire la
gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget.
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10. ANEXA 6. Lista proiectelor de asistenţă tehnică
Nr

Denumirea proiectului

Donatori

Perioada de
implementare

Bugetul

Obiectivul

1.

Proiectul de revitalizare
a agriculturii

IFAD

2006 - 2013

15 mln USD

2.

Programul
de
dezvoltare a afacerilor
rurale

IFAD

2006-2011

13,5 mln USD

Dezvoltarea activităţilor
de
antreprenoriat
în
domeniul agriculturii din
spaţiul rural
Stimularea
creşterii
activităţilor
agricole
strategice şi activităţilor
de afaceri în mediul rural

3.

Proiectul de investiţii şi Banca
servicii rurale (RISP-II) Mondială
IDA
SIDA

2006-2010

21,7 mln USD

4.

Controlul gripei aviare
şi pregătirea pentru
combaterea pandemiei
umane

2006-2009

5.

6.

Banca
Mondială
IDA
alţi
cofinanţatori
Proiectul de Dezvoltare USAID
a Business-ului Agricol

Proiectul de Asistenţă Guvernul
pentru
Fermierii Japoniei
Nepriveligiaţi 2KR

2004-2009

10,6 mln USD

12,7 mln USD

2000-prezent 15 mln USD

Stimularea
dezvoltării
accelerate a sectorului
agricol în perioada postprivatizare
prin
îmbunătăţirea accesului
noilor fermieri privaţi şi
afacerilor din spaţiul rural
la statutul juridic al
proprietăţii,
cunoştinţe,
experienţă şi finanţare
Minimizarea pericolului
pentru populaţie creat de
gripa aviară extrem de
patogenă
Îmbunătăţirea
competitivităţii
internaţionale
a
agriculturii de valoare
înaltă din Moldova şi
stimularea potenţialului
comercial şi de export
prin acces la informaţie,
acordarea
suportului
întreprinderilor agricole,
asistenţa
fermierilor,
dezvoltarea
capacităţii
organizaţionale
Creşterea
producţiei
alimentare în Republica
Moldova
din
contul
diminuării pierderilor la
recoltare şi creşterea
calităţii pregătirii de bază
a solului (arăturii)
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10.

Programul CE/FAO
pentru Securitatea
Alimentară – faza II
„Informaţia privind
Securitatea Alimentară
pentru Acţiune”

11.

Asistenţă la restabilirea
producţiei de grîu de
toamnă şi fortificarea
capacităţilor de
combatere a efectelor
climaterice adverse

12.

Proiect de control al
poluării în agricultură

13.

Proiectul ONU
„Acordarea asistenţei
de urgenţă şi asistenţei
tehnice în depăşirea
crizei secetei în
Moldova”

14.

Proiectul Politici
Agricole

FAO

2005-2008

380000 USD

FAO

septembrie
2006 –
august 2007,
extins 2008

328000 USD

Banca
Mondială
FEG
şi alţi
finanţatori
ONU

2004 - 2008

10,46 mln USD

2007-2008

11,4 mln USD

USAID

2006-2008

2 mln USD

Consolidarea capacităţilor
Serviciului
Sanitar
Veterinar de a răspunde,
în mod adecvat la
posibilele
focare
ale
bolilor epizootice majore,
îndeplinind, astfel, două
condiţii specifice ale
Planului
de
Acţiuni
Moldova-UE
şi
contribuind la reducerea
sărăciei,
precum
şi
acordarea asistenţei în
colectarea, managementul
şi diseminarea informaţiei
privind
securitatea
alimentară
Contribuirea
la
restabilirea timpurie a
activităţilor agricole în
regiunile selectate şi
sporirea mecanismelor de
reacţie în perioade de
şocuri externe, cum sunt
îngheţurile, secetele şi alte
evenimente
climaterice
nefavorabile
Reducerea poluării cu
nutrienţi (azot şi fosfor)
din sursele agricole de pe
teritoriul RM în fluviul
Dunărea şi Marea Neagră
Diminuarea consecinţelor
grave cauzate de secetă, în
rîndul
fermierilor
şi
grupurilor
social
vulnerabile din punctul de
vedere
al
atenuării
sărăciei şi securităţii
aprovizionării alimentare
Acordarea
asistenţei
MAIA în fortificarea şi
restructurarea
acestuia,
pentru
ca
rolul
şi
responsabilităţile sale să
corespundă necesităţilor
de sprijinire şi dezvoltare
a
unui
sector
agroindustrial
orientat
spre o economie de piaţă
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15.

Programul Japonez
Banca
PHRD de Asistenţă
Mondială
Tehnică. Componenta
Pregătirea reformelor în
agricultură

16.

Programul Securităţii
Alimentare
Asistenţa urgentă
pentru depistarea
timpurie şi prevenirea
gripei aviare în
regiunile Europei de
Est şi Caucazului

Comisia
Europeană
FAO

Modernizarea
sectorului agrar din
Republica Moldova

Biroul de
Cooperare
Tehnică al
Germaniei
(GTZ)

17.

18.

2008-2009

Acordarea
asistenţei
MAIA în procesul de
armonizare a legislaţiei
din
domeniul
agroalimentar
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