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RAPORT  

pentru semestrul I al anului 2014 

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

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

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

II. ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE PENTRU CALAMITĂŢILE NATURALE/SECETE DIN VIITOR 

4. Consolidarea capacităţilor  MAIA şi a 

reţelei de extensiune în domeniul 

Reducerii Riscurilor Dezastrelor, inclusiv 

aplicarea bunelor practici în agricultură: 

 

1) dezvoltarea capacităţilor serviciilor de 

extensiune privind activităţile de 

pregătire pentru eventuale calamităţi 

naturale; 

2) promovarea bunelor practici; 

3) promovarea conceptului de Reducere a 

Riscurilor Dezastrelor în activitatea de 

planificare şi politicile MAIA. 

 

2013 350 000 

USD 

 Specialiştii MAIA şi 

consultanţii de 

extensiune dispun de 

capacităţi de promovare 

a conceptului Reducerii 

Riscurilor Dezastrelor în 

agricultură; 

 

 Abordarea 

conceptului  Reducerii 

Riscurilor Dezastrelor 

este promovată în 

planificarea şi politicile 

MAIA. 

Pe parcursul primului semestru, în vederea realizării Componentei C: Iniţierea 

adaptării la riscurile climatice în agricultură, care are drept obiectiv consolidarea 

aplicării practice a informaţiei agrometeorologice în sectorul agricol pentru 

sporirea rezistenţei faţă de condiţiile meteorologice adverse din cadrul Proiectului 

de Management al Dezastrelor şi Riscurilor Climatice în Moldova, Agenţia 

Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) a asigurat gestionarea eficientă şi 

dezvoltarea Platformei de Avertizare şi Comunicare Timpurie integrată cu Sistemul 

Informaţional de Marketing Agricol (PACT-SIMA). Funcţionalitatea PACT-SIMA 

este asigurată prin preluarea informaţiilor operative publice transmise cu anticipare 

de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale şi Departamentul de marketing agricol ACSA, mediate de soluţiile 

tehnice şi informaţionale ale portalului www.acsa.md şi retransmiterea instant a 

informaţiilor prin intermediul prestatorilor serviciilor de telefonie mobilă -  

“Moldtelecom – Unite” SA, “Orange Moldova” SA, “Moldcell” SA, în formate: 

SMS (mesaje scurte prin telefonie mobilă), IVR (mesagerie vocală prin telefonie 

mobilă), News Letter via e-mail. Cele 5 interfeţe ale portalului specializat presupun: 

Producerea agricolă, Studii agricole, Export Moldova, Prognoze Meteo, Prognoze 

boli şi dăunători. 

În perioada de referinţă, au continuat instruirile tematice pentru 35 de  

consultanţi regionali ACSA în domeniul managementului riscurilor dezastrelor în 

aplicarea tehnicilor şi măsurilor specifice de atenuare a riscurilor şi hazardelor 

naturale, combinate cu tehnologiile intensive de producţie din diverse sectoare 

fitotehnice (culturi de cîmp, legumicole, plantaţii multianuale, etc.). 

Serviciile de consultanţă cu privire la adaptarea la schimbările climaterice 

adverse au fost oferite agricultorilor, grupurilor de agricultori şi comunităţilor rurale, 

prin acordarea granturilor competitive pentru iniţierea şi testarea tehnicilor şi 

măsurilor de atenuare a 5 hazarde naturale: secetă, grindină, temperaturi joase şi 

îngheţuri, inundaţii şi înzăpeziri. 

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

ORIENTATE SPRE PRODUCŢIE AGRICOLĂ DURABILĂ ŞI SECURITATE ALIMENTARĂ 

5. Îmbunătăţirea producţiei de nutreţuri 

pentru animale în scopul reducerii 

impactului secetei asupra alimentaţiei  

2013-2014 950 000 

USD 

 Autorităţile locale au 

capacităţi de intervenţie 

la timp, orientate spre 

În primul semestru al anului curent, a fost organizat şi desfăşurat programul de 

instruire a circa 35 consultanţi SER specializaţi în domeniul zootehnic, care vor 

realiza ulterior instruiri similare în raioane.  
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şeptelului: 

 

1) instituirea mecanismelor de răspuns, de 

comun cu autorităţile locale, întru 

utilizarea/ optimizarea resurselor de 

hrană disponibile, în scopul reducerii 

impactului secetei; 

2) instruirea consultanţilor de extensiune şi 

a producătorilor agricoli privind 

monitorizarea şi evaluarea secetei, 

inclusiv punctele de plecare pentru 

intervenţii; 

3) instruirea consultanţilor de extensiune şi 

a producătorilor agricoli privind 

tehnicile lejere de preparare şi 

conservare  a silozului şi echiparea 

producătorilor agricoli cu materiale 

necesare pentru producerea silozului la 

scară mică;  

4) instalarea piloturilor pentru păstrarea 

corespunzătoare a grânelor la fermele 

mici, pierderile de păstrare fiind 

diminuate; 

5) utilizarea gropilor de siloz existente, în 

scopul asigurării cu nutreţuri suculente a 

bovinelor şi ovinelor, în regiunile rurale. 

 

prevenirea diminuării 

şeptelului prin utilizarea 

resurselor locale 

disponibile; 

 

 Producătorii de 

animale dispun de 

cantităţi suficiente de 

nutreţuri în condiţiile 

calamităţilor naturale; 

 

 Micii producători 

agricoli sunt apţi de a-şi 

mări disponibilitatea 

nutreţurilor pentru 

animale pentru perioada 

rece a anului. 

În perioada iernatului 2013-2014, deţinătorii de animale au utilizat în nutriţia 

animalelor silozul, fînul, paiele şi cocenii, bostănoasele, deşeurile de la prelucrarea 

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

abatoare, din industria de morărit şi de la oloiniţe, etc. Conform informaţiilor 

Direcţiilor raionale pentru agricultură şi alimentaţie, în perioada iernatului, sectorul 

zootehnic a fost asigurat cu furaje în medie la nivel de 130%, inclusiv cu siloz – 

145%, rădăcinoase şi bostănoase – 103%, fîn – 81%, paie – 152%.   

Prin intermediul Proiectului “Suport de Urgenţă pentru Agricultura 

Moldovei”, al cărui obiectiv de dezvoltare constă în atenuarea efectelor negative ale 

secetei din 2012, ajutînd la restabilirea producerii porumbului şi a grîului şi 

prevenirea reducerii şeptelului de animale în cele mai afectate raioane, au fost 

realizate următoarele activităţi:  

- au fost organizate 783 de seminare de sensibilizare a opiniei publice, dintre care 

1 – la nivel naţional, 31 – la nivel raional, 751 – la nivel local. Seminarele respective 

au avut drept scop îmbunătăţirea cunoştinţelor despre hrana animalelor şi au abordat 

următoarele tematici: Politicile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în 

dezvoltarea sectorului zootehnic; Ameliorarea, reproducerea şi întreţinerea 

taurinelor; Alimentaţia animalelor. La seminarul de instruire la nivel naţional, care 

s-a desfăşurat în perioada 6-7 mai 2014, au participat 35 de persoane. La seminarele 

de instruire la nivel raional au participat 1196 persoane, inclusiv 11 vice-preşedinţi 

de raioane şi 12 şefi ai direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie.  

- fost elaborat proiectul studiului de fezabilitate privind producerea silozului din 

porumb. Urmare a datelor ce vor fi colectate de pe loturile demonstrative în luna 

august, studiul va fi finalizat şi prezentat spre aprobare MAIA. 

- pe parcursul perioadei de implementare au fost realizate 3 reportaje la radio în 

cadrul programului “Radio matinal”, cu participarea beneficiarilor la instruire şi a 

organizatorilor de curs. La emisiunea televizată “Baştina” din 18 mai, de la postul TV    

“Moldova 1”, au fost prezentate subiecte de la seminarele de instruire. Seminarele 

organizate la nivel raional au fost promovate în mass-media regională, fiind publicate 

18 articole în presa scrisă, difuzate 2 reportaje radio şi 4 reportaje TV.  

6. Promovarea soiurilor de seminţe tolerante 

şi cu rezistenţă sporită la secetă: 

 

1) promovarea soiurilor locale rezistente la 

secetă; 

2) identificarea soiurilor extratimpurii şi 

timpurii, rezistente la secetă; 

3) asistenţă Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare în vederea 

omologării soiurilor identificate; 

4) multiplicarea seminţelor cu cele mai 

bune rezultate, prin intermediul 

producătorilor locali de seminţe; 

2013-2015 750 000 

USD 

 Tehnologiile sunt 

testate şi transferate 

producătorilor agricoli; 

 

 Efectul secetei asupra 

culturilor agricole este 

diminuat, ca rezultat a 

utilizării soiurilor locale 

cu perioada de vegetaţie 

mai mică,  rezistente la 

secetă. 

Pe parcursul primului semestru, Comisia de Stat pentru testarea soiurilor de 

plante a testat şi a înregistrat în Catalogul soiurilor de plante 233 de soiuri noi de 

plante. Catalogul soiurilor de plante a fost publicat în 1500 exemplare. 

În perioada de referinţă, ponderea testării soiurilor la valoarea culturală şi 

utilizare a constituit 89,7%, iar ponderea testării soiurilor la criteriile de 

brevetabilitate a constituit 10,4%. 
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5) instruirea consultanţilor de extensiune 

pentru sensibilizarea micilor producători 

agricoli de a utiliza în producere soiuri 

performante. 

7. Promovarea tehnologiilor agricole 

moderne în scopul diminuării impactului 

calamităţilor naturale: 

 

1) instruirea consultanţilor de extensiune, 

asociaţiilor de fermieri şi a 

producătorilor agricoli privind utilizarea 

tehnologiilor agricole moderne,  în 

vederea reducerii impactului 

calamităţilor naturale; 

2) crearea loturilor demonstrative cu 

aplicarea tehnologiilor agricole 

moderne; 

3) furnizarea echipamentului agricol pentru 

utilizare de către asociaţiile de mici 

producători agricoli întru asigurarea 

accesului mai larg la noile tehnologii; 

4) susţinere pentru promovarea 

tehnologiilor agricole moderne de către 

serviciile de extensiune, în procesul 

consultării micilor producători agricoli 

din regiunile rurale. 

2013-2015 725 000 

USD 

 Pierderile sunt reduse 

în timpul secetelor; 

 

 Producătorii agricoli 

utilizează tehnologii 

agricole moderne în 

scopul sporirii 

rezistenţei la condiţiile 

climatice adverse. 

 

Tehnicile agricole moderne şi măsurile de atenuare a hazardelor climatice au fost 

promovate în cadrul a 98 seminare regionale, la care au participat 3900 producători 

agricoli. Seminarele au fost organizate de MAIA şi ACSA în perioada februarie-

martie 2014 şi au abordat următoarele tematici: 

- producerea culturilor cu valoare adăugată – legume; 

- producerea culturilor cu valoare înaltă – fructe; 

- producerea culturilor cu valoare adăugată – struguri. 

Au fost organizate 5 seminare tematice şi zile ale cîmpului (din care 3 zonale) în 

domeniul implementării tehnologiilor de atenuare a secetei, grindinei şi 

temperaturilor extreme în raioanele Floreşti, Cahul, Dubăsari şi Criuleni. În cadrul 

acestor seminare, au fost instruiţi 193 producători agricoli, antreprenori rurali şi 

reprezentanţi ai autorirăţilor publice locale. 

Au fost implementate 53 loturi demonstrative funcţionale, gestionate de către 

ACSA (inclusiv 9 loturi – sisteme de plasă antigrindină; 5 loturi – proiectarea şi 

construcţia bazinelor de acumulare a apelor pluviale şi de suprafaţă; 2 loturi – 

edificarea sistemului de aducţie a apei de la sursa de apă şi acoperirea bazinelor 

acvatice cu geomembrană; 9 loturi – sisteme de încălzire şi de control al parametrilor 

de microclimă în teren protejat; 22 loturi – sisteme de irigare prin aspersiune, 

microsprinklere şi picurare; 2 loturi – echipamente de lucrare a solului în biloane, în 

scopul atenuării efectelor negative a stagnării apelor de suprafaţă; 9 loturi – sisteme 

conservative No-Till şi Mini-Till şi convenţionale de lucrare a solului; 4 loturi – 

sisteme de irigare antiger şi echipamente de stropit ş.a.). 

Consultanţii SER şi producătorii agricoli au fost instruiţi cu privire la măsurile şi 

tehnicile de atenuare a următoarelor hazarde naturale: secetă – 14 persoane; grindină 

– 9 persoane; temperaturi joase, îngheţuri, secetă – 24 persoane; inundaţii şi secetă – 

4 persoane; înzăpeziri, temperaturi joase şi secetă – 2 persoane. 

Promovarea măsurilor şi tehnicilor de prevenire-atenuare a efectelor climatice 

adverse şi activităţilor instructiv-informative s-a realizat prin organizarea la nivel 

naţional şi regional a 24 evenimente mediatice: 8 articole în presă, 10 reportaje radio, 

6 reportaje şi spoturi TV la “Moldova 1” şi “Flor TV”. 

8. Ameliorarea managementului păşunilor 

întru reducerea impactului secetei asupra 

şeptelului de animale: 

 

1) Elaborarea planurilor de management 

pentru primării selectate, precum şi a 

recomandărilor de politici, 

reglementărilor legale şi normative 

privind utilizarea păşunilor; 

2013-2014 450 000 

USD 

 Managementul 

păşunilor este 

îmbunătăţit; 

 

 Impactul secetei 

asupra şeptelului de 

animale este redus prin 

mărirea nivelului de 

disponibilitate a 

În cadrul seminarelor locale şi întrunirilor cu deţinătorii de animale din 

localităţile rurale, inspectorii zootehnici ai Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa 

Alimentelor au familiarizat autorităţile administraţiei publice locale şi deţinătorii de 

animale cu prevederile art. 8, lit. g) şi art. 9, alin (2) ale Legii zootehniei nr. 412-XIV 

din 27 mai 1999 şi Hotărîrii Guvernului nr. 667 din 23.07.2010 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la păşunat şi cosit, în vederea utilizării durabile a 

păşunilor. În rezultat, fiecare primărie a aprobat termenele de începere şi finalizare a 

păşunatului şi încheie anual contracte cu deţinătorii de animale privind păşunatul 

animalelor. 
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2) Determinarea şi propunerea mijloacelor 

de îmbunătăţire a productivităţii; 

3) Implementarea proiectelor-pilot pentru 

măsurile de management îmbunătăţit; 

4) Recomandări privind managementul 

păşunatului comunal corespunzător; 

5) Suport autorităţilor locale în dezvoltarea 

planurilor de management al 

păşunatului; 

6) Recomandări privind amendamentele 

pentru politicile şi reglementările legale 

şi normative privind utilizarea 

păşunatului; 

7) Identificarea suplimentelor nutritive 

complementare şi alternative. 

nutreţurilor. 

9. Îmbunătăţirea sistemelor de irigare/ 

conservare a apei şi suport pentru 

menţinerea acestora: 

 

1) Instruirea consultanţilor de extensiune, 

asociaţiilor de producători agricoli şi a 

producătorilor agricoli privind structurile 

de irigare de bază, mentenanţa 

infrastructurii şi managementul de bază 

al apei; 

2) Instalarea sistemelor de irigare-pilot la 

nivel rural, ce ar putea fi replicate de 

micii producători agricoli; 

3) Procurarea şi instalarea echipamentului 

de bază pentru irigare drept experienţe 

demonstrative; 

4) Susţinere pentru o utilizare mai eficientă 

a apei şi a terenurilor pretabile pentru 

irigare, drepturi de utilizare, taxe etc. 

2013-2015  850 000 

USD 

 Accesul la cunoştinţe 

privind irigarea/ 

conservarea apei este 

îmbunătăţit pentru micii 

producători agricoli, 

fiind diminuate efectele 

condiţiilor de secetă. 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 135 din 24.02.2014 cu privire la modul de 

repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli 

pentru anul 2014, a fost aprobat fondul de subvenţionare în valoare de 500 mln lei, 

inclusiv 46 mln lei din contul grantului acordat de Comisia Europeană (scheme de 

grant ENPARD). Una dintre măsurile de sprijin pentru care sunt alocate mijloace din 

fondul de subvenţionare este Măsura 10. “Stimularea irigării terenurilor agricole”, 

obiectivul general al căreia constă în majorarea suprafeţelor terenurilor agricole 

irigate şi sporirea productivităţii acestora.  

Pînă la 20 mai 2014, în total pe măsurile de sprijin (inclusiv Măsura 10) au fost 

înregistrate 1768 de cereri de acordare a subvenţiilor, în valoarea totală de 339,4 mln. 

lei. Totodată, pentru perioada de referinţă, au fost încheiate circa 762 de contracte de 

acordare a sprijinului financiar, fiind autorizate spre plată cererile de acordare a 

subvenţiilor în mărime de aproximativ 107,2 mln. lei. 

 

10. Transferul/partajarea riscurilor agricole 

în caz de calamităţi, inclusiv privind 

asigurările în agricultură:  

 

1) Sensibilizarea privind transferul/ 

partajarea riscurilor în agricultură, inclusiv 

privind asigurările în agricultură;  

2) Evaluarea şi abordarea necesităţilor 

pentru colectarea şi analiza datelor privind 

   Producătorii agricoli amplasaţi în cele mai afectate de secetă raioane ale 

republicii au beneficiat de compensaţii. Astfel, s-a efectuat plata compensaţiilor 

rămase în sumă de 316 720,86 MDL, potrivit listelor prezentate de ÎS “Poşta 

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

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

suplimentare pentru raioanele Anenii-Noi, Rezina şi Taraclia, în sumă de                   

2 626 430,23 MDL (pentru 761 persoane fizice şi 147 de agenţi economici). Urmare 

a modificării manualului operaţional şi includerii a trei raioane suplimentare - 

Anenii-Noi, Rezina şi Taraclia, au fost compilate, examinate şi transferate spre plată, 
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riscurile în agricultură în caz de calamităţi 

naturale, inclusiv datele meteorologice;  

3) Capitalizarea unui fond pentru 

subvenţionarea transferului/ partajării 

riscurilor în agricultură riscurilor, inclusiv 

privind asigurările în agricultură.  

prin intermediul ÎS “Poşta Moldovei”, compensaţii în valoare de 324 193,31 MDL 

pentru persoanele fizice şi mijloace financiare în valoare de 2 302 236,92 MDL 

pentru agenţii economici, pentru trei raioane - Anenii-Noi, Rezina şi Taraclia - pentru 

însămânţarea terenurilor agricole cu grâu în toamna anului 2012. 

 

 

Conform actului ÎS “Poşta Moldovei” din 31.03.2014, compensaţiile au fost 

repartizate pînă la 31.11.2013, conform tabelului de mai jos: 

 
Total 

transferate 

mijloace băneşti 

(lei) 

Destinaţia Necesar de achitat 

conform  datelor din  liste 

prezentate de AIPA (lei) 

Achitat  prin 

intermediul OP 

(lei) 

Neachitat 

(lei) 

 grîu 2789583,69 2680579,14 109004,55 

 porumb 27066404,43 26858688,12 207716,31 

29855988,03  29855988,12 29539267,26 316720,86 

 

pînă la 31.03.2014, conform tabelului de mai jos: 

 

Total 

transferate 

mijloace băneşti 

(lei) 

Destinaţia Necesar de achitat 

conform  datelor din  liste 

prezentate de AIPA (lei) 

Achitat  prin 

intermediul OP 

(lei) 

Neachitat 

(lei) 

 grîu 109004,50 88925,26 20079,24 

 porumb 153467,74 137757,58 15710,16 

316720,77  262472,24 226682,84 35789,40 

 

 

 

În rezultatul repartizării compensaţiilor pentru persoanele fizice din raioanele 

Anenii-Noi, Rezina şi Taraclia, prin intermediul ÎS “Poşta Moldovei”, a rămas 

nedistribuită suma în valoare de 887,77 MDL. Pentru agenţii economici din 

raioanele Anenii-Noi, Rezina şi Taraclia, a rămas nedistribuită suma în valoare de  

339,52 MDL. Din suma de 2 626 430,23 MDL a rămas nedistribuită suma de           

1 227,29 MDL. Suma totală a mijloacelor financiare nedistribuite la încheierea 

perioadei de plată prin intermediul ÎS “Poşta Moldovei” constituie 90037,93 lei.  

 

 

 

 

 

Distribuirea compensaţiilor pentru agenţii economici s-a realizat conform 

tabelului de mai jos: 
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Informaţia 

privind executarea mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli la 31.03.2014  

 

Formele de sprijin 

  

Ordine de plată achitate de 

Trezorerie pe anul 2013 

Ordine de plată în 

aşteptare la Trezorerie 

pe anul 2013 
TOTAL 

GENERAL pe 

anul 2013 nr. de 

contracte 
suma, mii lei 

nr. de 

contracte 

suma, 

mii lei 

785 Suport de 

Urgenţă 2013 2316 81 913 020,10 0 0,00 81 913 020,10 

Ajutoare pentru 

grîu  PF - Poşta 

Moldovei  (291.03) 1 2 789 583,60 0 0,00 2 789 583,60 

Ajutoare pentru 

porumb  PF - Poşta 
Moldovei  (291.03) 1 27 066 404,43 0 0,00 27 066 404,43 

Ajutor pentru grîu  

AE -   (291.03) 781 16714219,09 0 0 16714219,09 

Ajutor pentru 

porumb  AE -   

(291.03) 1533 35342812,98 0 0 35342812,98 

TOTAL 
6 24468,28 1 1230 25 698,28 

Datorie faţă de 

“Poşta Moldovei” 

la 31.03.2014 6 24468,28 1 1230 25 698,28 
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