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Proces Verbal Nr. 3  

al sesiunii de consultări publice asupra Proiectului privind revizuirea 

Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2014-2020  

Chișinău, 27 aprilie 2018 

 

Scopul ședinței: Informare producătorilor agricoli despre includerea noilor elemente 

în SNDAR 2014-2020 precum și consultarea propunerilor de modificare și 

completarea înaintate. Relizările și planul de activitate pentru perioada următoare al 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

Data: 27 aprilie 2018, ora 09:00 

Locația:Chișinău, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, birou 

600 

Participanți: Lista se anexează 

Moderator: Iurie UŞURELU, Secretar General de Stat al Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului 

 

AGENDA: 

Ora Subiect Vorbitor 

9:00-

9:10 

Discurs de deschidere Secretar General  de 

Stat, MADRM 

MINISTERUL  

AGRICULTURII, 

DEZVOLTĂRII REGIONALE 

ȘI MEDIULUI 

AL  REPUBLICII MOLDOVA 
 

MINISTRY  

OF AGRICULTURE,  

REGIONAL DEVELOPMENT AND 

ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC 

OF MOLDOVA 
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9:10-

10:00 

- Prezentarea principalelor constatări ale 

exercițiului de evaluare la mijloc de termen 

al SNADR 

- Prezentarea principalelor modificări 

propuse în proiectul de Strategie actualizat 

- Prezentarea modificărilor operate în Planul 

de Acțiuni pentru implementarea Strategiei. 

Aurelian Rotaru, 

Expert junior 

contractat pentru 

actualizarea 

Strategiei 

10:00-

10:50 

Sesiunea de întrebări și răspunsuri  

10:50-

11:00 

Concluzii Secretar de Stat, 

MADRM 

 

DISCUȚII: 

Domnul Iurie Ușurelu, Secretar General de Stat, a salutat reprezentanții care au 

manifestat interes de a se implica în procesul de consultări publice privind revizuirea 

Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2014-2020 (SNDAR), 

comunicând următoarele.  

În contextul revizuirii Strategiei, MADRM pe lângă ședințele de lucru a Grupului 

responsabil de monitorizarea procesului de elaborare a raportului privind evaluarea pe 

termen mediu a SNDAR și responsabil de inițierea procesului de modificare a 

SNDAR; a organizat o ședința de lucru cu Secretarul General de Stat, Secretarii de 

Stat și experții Proiectului de Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de 

Reformă Sectorială - Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și 

Dezvoltare Rurală ENPARD (TA ENPARD). Tot în aceasta perioada, cu suportul TA 

ENPARD a fost organizat cursul de instruire a Grupului de lucru responsabil de 

monitorizarea procesului de elaborare a raportului privind evaluarea pe termen mediu 

a SNDAR și responsabil de inițierea procesului de modificare a SNDAR. 

O data cu definitivarea conform procedurii de revizuire a documentelor de politici, 

proiectul Strategiei va fi aprobat de către Guvern în regim prioritar. Cu toate acestea 

există riscul de neaprobare a Proiectului, decizie care va fi un impediment major în 

îndeplinirea angajamentelor asumate față de UE și argumentarea de debursare a 

suportului bugetar, ultima tranșă (a III-a) care urmează a fi înaintată de către 

MADRM. 
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Dl Rotaru, expert TA ENPARD a evidențiat de asemenea 2 motive referitor la 

necesitatea revizuirii Strategiei: 

1. Condiție generală al Programului ENPARD 

2. Necesitatea revizuirii priorităților sectorului. 

Dna Carolina Linte, președintele Asociației de Lapte și Carne din Moldova a dus 

la cunoștință că a elaborat o Analiză a sectoarelor carne și lapte pe parcursul întregului 

proces, de la analiza sectorului primar până la cel de procesare, acesta fiind pus la 

dispoziția Direcției politici de producție, procesare și reglementare calității produselor 

de origine animalieră. Astfel, se solicită actualizarea datelor privind cele două 

componente sectorului zootehnie din proiectului Strategie, luând în considerație 

Raportul de analiza al Asociației, deoarece acesta reflectă cele mai actualizate date 

existente la moment. Totodată, dumneaei a menționat că Registrul de stat al 

animalelor, elaborarea căruia este încă în proces și de responsabilitatea CIA, unde 

datele sunt considerate a fi cu o marjă de eroare de 50%.  

Potrivit doamnei Linte,agricultura ar trebui să se orienteze spre sectorul zootehnie prin 

procesarea și comercializarea produselor finite cu valoare adăugată înaltă.  

Dl Rotaru, a completat că pe lângă probleme evidențiate de sectorul zootehnic a 

concluzionat că totul este concentrat în gospodăriile casnice, activitate desfășurată 

preponderent de către persoanele vârstnice, astfel încât numărul de șeptel este în 

descreștere continuă. 

Dna Linte a evidențiat faptul că la etapa actuală se atestă susţinerea 

dezvoltării zootehniei şi creşterea ponderii acesteia în totalul producţiei prin 

subvenționare.  

 

Dl Secretar General referindu-se la baza de date a celor 2 sisteme de monitorizare: al 

CIA și al AIPA, a reiterat faptul că în perioada anilor 2014-2015 s-a evidențiat o 

descreștere a productivității, iar migrația de la sectorul asociativ la cel de gospodărie 

casnică, lipsa interesului în desfășurarea activităților aferente sectorului zootehnie, a 

condus la subdezvoltarea acestui sector. Conform analizei datelor din sector, începând 

cu anul 2016 atât importul de carne cât și cel de lapte s-a dublat în comparație cu anul 

2015, continuând cu aceeași tendință de creștere dublă conform datelor statistice și în 

2017, astfel, evidențiindu-se necesitatea de a resuscita urgent sub-sectorul.  

Totodată s-a solicitat a aduce clarificări de către autorul proiectului privind tabelul 

Structura investițiilor: Resurse străine, pentru perioada 2006-2016, datele se referă la 

alocații din surse externe sau afaceri a companiilor cu capital străin. 
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În concluzie, dumnealui a evidențiat necesitatea sporită și imediată în resuscitarea 

sectorului zootehnie. 

 

Dl Rotaru a adus la cunoștință că SNDAR va fi revizuită în proporție de 30%. 

 

Dna Linte a menționat că pentru a oferi o abordare de bun simț a siguranței 

alimentelor de origine animală, sunt înregistrate 64 ferme zootehnice care au statutul 

de fermă de prăsilă și care asigură 18% din totalul producției de lapte, iar alte 23 

ferme zootehnice urmează a implementa principiile HACCP. Astfel, Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor a organizat instruiri privind „Implementarea 

principiilor HACCP în sectorul laptelui și furajelor”, organizate în colaborare cu 

Proiectul Twinning Suport pentru Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.  

 

Revenind la propunerile pentru proiectul strategiei, se recomandă a include faptul că 

sectorul zootehnie necesită alocarea financiară externă pentru implementarea 

Programelor sub-sectoriale care actualmente sunt în proces de elaborare. 

Consilierul de nivel înalt pentru agricultură și dezvoltare rurală, Doamna 

Snezhana Blagoeva, a accentuat faptul că sectorul zootehnie are o necesitate stridentă în 

susţinere şi dezvoltare prin alocarea mijloacelor financiare considerabile, și anume 

pentru materie primă și crearea condițiilor favorabile pentru atragerea investițiilor. 

 

Doamna Linte a adus la cunoștință faptul că Asociația producătorilor de lapte și carne 

a elaborat un studiu, care a fost transmis, prin intermediul cancelariei, Direcției de 

profil al MADRM. 

 

Domnul Secretar General a evidențiat faptul că datele privind evaluarea comerțului 

aferent productivității sectorului zootehnic prezentate în raportul sus-menționat, sunt 

date care nu sunt argumentate economic și diferențiază de analiza sectorului real 

conform analizei MADRM.  

 

Doamna Linte a expus problemele evidențiate de asociație anterior înaintate către 

MADRM, printre care se enumeră: siguranța calității alimentare, cantitatea materiei 

prime, ș.a. Totodată s-a remarcat că Obiectivul 3.1 din proiectul SNDAR este de 

asemenea finanțat de către ODIMM. 

 

Dl Robu, adjunctul Reprezentantului FAO în Republica Moldova, a recomandat 

ca proiectul să fie consultat cu partenerii de dezvoltare. Dl Secretar General a 
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comentat că Partenerii de dezvoltare nu țin cont de prevederile Strategiei sectoriale în 

vigoare. 

Totodată, dl Secretar general a expus faptul că pe parcursul de 1,5 ani, Programul de 

lapte și carne este în proces de elaborare de către un expert al TA ENPARD și Direcția 

de ramură a MADRM, însă pană la moment nu este definitivat un proiect de document 

de politici.  Finalizarea în regim prioritar a proiectului lapte și carne este unul din 

obiective, deoarece se dorește o poziție clară asupra sectorului zootehnie de la 

autoritate. 

Dl Secretar General a adus la cunoștință faptul că se insistă ca fiecare departament 

sub-sectorial al MADRM, să fie responsabil de colaborarea cu partenerii de 

dezvoltare, de atragere a investițiilor, precum și de conlucrare cu asociațiile de 

producători. Iar apelul la conducerea ministerului se va înainta doar în cazul în care 

aceștia nu vor primi un feed-back din partea subdiviziunii. 

 

Dna Linte a evidențiat necesitatea de inițiere a proiectelor FAO pe domeniul siguranța 

controlului alimentației. 

La rândul său Reprezentantul FAO, domnul Robu a propus ca proiectul Strategiei să 

înglobeze realizarea angajamentelor R. Moldova față de UE precum și angajamentele 

transpuse conform Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. 

Dl Rotaru a menționat faptul că acțiunea din proiectul SNDAR, privind Proiectul 

Codului funciar este la etapa finală de proiectul transmis la Ministerul Justiției.  

 

Totodată de la dl Rotaru s-a solicitat de a revizui pct. 1.9.3 “Cadrul național 

instituțional” al proiectului SNDAR, și anume textul aferent Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, deoarece în proiect este greșit menționat, astfel prevederea. 

 

Spre final, Dl Secretar General a menționat că în următoarele 2-3 săptămâni, 

proiectul Regulamentului de subvenționare va fi transmis pentru consultări publice, iar 

următoarea săptămână se va iniția etapa de pregătire a proiectului de revizuire a Legii 

cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli. De asemenea o 

serie de activități au fost desfășurate în contextul creării Fondul de Garantare (FG), și 

anume: Planul de activități privind vizita de studiu la București pentru a prelua bunele 

practici privind FGe, a fost creat un grup de lucru responsabil de elaborarea și 

promovarea Hotărîrii de Guvern privind FG, cu participarea unui expert extern în 

domeniu. Totodată, pentru luna mai, a doua jumătate a lunii, este planificată 

activitatea destinată elaborării proiectului Legii Fondului Mutual pentru Calamități 

Naturale, unde va fi preluată experiența României. O altă acțiune importantă care este 

în proces de lucru este susținerea în crearea de GAL-ri, și anume determinarea formei 
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juridice aferente activității GAL-ui și înregistrarea acesteia prin modificarea legislației 

aferente (până în prezent cea mai relevantă formă juridică este considerată SRL). 

Suplimentar 8-11 mai curent, Guvernul va participa la  Forumul de Afaceri Bilateral 

”Republica Moldova – Emiratele Arabe Unite, Punte între est și vest” precum și la 

inaugurarea Ambasadei Republicii Moldova cu sediul la Abu Dhabi, iar aproximativ 

în luna mai curent la Bruxelles se planifică desfășuraea celei de-a de-a IV-a reuniune a 

Sub-comitetului pentru cooperare în domeniul sanitar şi fitosanitar (SPS) Republica 

Moldova – Uniunea Europeană.   

O listă de activități, de asemenea importante, care se consideră oportun astăzi a fi 

aduse la cunoștință Dvs. sunt: 

 Aproximativ pentru 12 mai curent, cu suportul Guvernului Republicii Belarus va fi 

inițiat activitatea privind proiectul de construcția a unei ferme moderne de producere a 

laptelui în R. Moldova. Complexul zootehnic va fi creat cu participarea nemijlocită a  

partenerilor din Belarus și va prelua bunele practici implementate în această țară. Miza 

este de a crește și în țara noastră productivitatea de lapte până la un nivel similar cu 

cel obținut de fermierii belaruși, adică o medie anuală de aproape 6000 litri de lapte 

pentru o vacă, dublu față de cea înregistrată în prezent în Republica Moldova, precum 

și de asimilare a tehnologiilor belaruse de întreținere a vacilor (pentru început 800 

capete de vite), de producere a furajelor, dar și a îngrășămintelor organice. Partea 

belarusă va pune la dispoziția agricultorilor moldoveni și tehnologiile de producere a 

materialului biologic de înaltă productivitate. Acest lucru va permite asigurarea 

sectorului cu material biologic de înaltă calitate și reducerea costurilor de achiziție; 

 Programul sectorial pentru sectorul apicultură este în proces de elaborare unde este 

necesar de finanțare a depozitelor de colectare și omogenizare, astfel potențialul 

sectorului va crește considerabil, asigurând creșterea semnificativă a producției 

autohtone de miere; 

 Cu suportul partenerilor de dezvoltare este în proces de elaborare, iar ulterior va fi 

promovata Strategia de dezvoltare a produselor agroalimentare; 

 Va fi implementat un sistem de achiziție nou, transparent pe pagina oficială a 

MADRM (posibil în timp de un an, sistemul va fi transferat în gestiunea Agenției 

pentru Intervenție și Plăți pentru Agricultură), acesta este concentrat pe obiectivele per 

fiecare sector, pe indicatori de calitate, astfel încât să fie accesibilă evaluarea 

rezultatelor obținute într-o perioada de timp determinată. 



CONCLUZII:
1.Dl Rotaru va ajusta proiectul SNDAR potrivit propunerilor inaintate de

r epr ezentafr pr ezenli in E e din!6 ;

2. Propunerile suplimentare asupra proiectului SNDAR a fi inaintate cdtte expertul dl

Rotaru in perioada imediat urmitoare;

3. Proiectul SNDAR va fi consultat cu partenerii de dezvoltare;

4. Proiectul SNDAR va fi inaintat spre aprobare c6tre Guvern in regim prioritar;

5. Fiecare departament subsectorial al MADRM este responsabil de colaborarea cu

partenerii de dezvoltare, de atragere a investiliilor, precum 9i de conlucrare cu

asocialiile de producdtori;

6. Se va anunla ulterior data urmdtoarei reuniuni cu reprezentanlii societdfii civile

pentru a examina acliunile propuse in domeniul agriculturii qi dezvoltdrii rurale 9i

reuEitele atinse din sector.

Semnituri:

Secretar General de Stat:

Secretar:




