Anexa 1
la demersul nr. 02-05/1224 din 28.03.2019
Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli in anul 2018
Denumirea Sectorului Agricultură
Acțiuni CBTM din anul precedent (AB-1)

Cheltuieli CBTM din anul precedent (AB-1)

1

2

3

4

5

Planificat

Realizat

Planificat

Realizat

Devieri (explicații)

A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiara in linia de baza TOTAL
mii lei
51.00 ,, Dezvoltarea
agriculturii”/51.01 ,,Politici si
management în domeniul
agriculturii ”
Managementul Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului
Managementul executivelor
locale (BL)
51.01. Dezvoltarea sistemului
de management al resurselor de
apă pe principiu bazinier

Cheltuielile de personal și întreținere ale AAM
(Remunerarea muncii-2350.9 mii lei, Contribuții sociale521.4 mii lei,
Prime de asigurare medicale- 105.8 mii lei,
Servicii informaționale-7.4 mii lei,
Servicii de telecomunicații- 35.2 mii lei,
Servicii de locațiune- 222.8 mii lei,
Servicii de transport- 5.4 mii lei,
Servicii de reparații- 43.5 mii lei,
Formare profesională- 0.8 mii lei,
Deplasări de serviciu –29.5 mii lei,
Servicii juridice-14.0 mii lei,
Servicii bancare- 2.1 mii lei,

42 349,4

30 047,3

19 461,7

30 047,3

22 887,7

-

5.563,8

4485,0 mii lei

- 1078.8 mii lei
(devierea s-a format din cauza că precizat pe anul
2018 a fost 4753.4 mii lei, și soldul de alocații
constituie 268.4 mii lei, din care: contribuții
sociale- 58.9 mii lei, prime de asigurare
medicală- 7.0 mii lei, deplasările peste hotare- 7.6
mii lei, plăți aferente documentelor executorii cu
executare silită, au fost precizat mai mult -6.0 mii
lei, procurarea materialelor pu scopuri didactice3.4 mii lei, servicii de locațiune- blocat sub
contract 182.2 mii lei.

servicii poștale-10,0 mii lei, alte servicii-71.6 mii lei,
indemnizații la incetarea contractului de muncă- 4.5 mii
lei, indemnizația pt incapacitatea de muncă- 19.2 mii lei,
alte prestații sociale-33.6 mii lei,
plăți aferente documentelor executorii cu executare silită902.6 mii lei, penalități-1.3 mii lei, procurarea m/f-1.3 mii
lei,
procurarea combustibilului-53.3 mii lei,
procurarea pieselor de schimb-25.0 mii lei, procurarea
rechezitelor de birou-19.9 mii lei, plata pu apa potabilă-3.8
mii lei
51.02 ,,Dezvoltarea durabila a
sectoarelor fitotehnie si
horticultura ”
1. Testarea soiurilor la Valoarea
Culturală și Utilizare (VCU) și
Distinctivitate-UniformitateStabilitate (DUS) conform
cerințelor Uniunii Internaționale
pentru protecția soiurilor de
plante

2. Utilizarea procedeelor
avansate de testare a soiurilor de
plante

3. Promovarea produselor de
origine vegetală autohtone atît
pe piețile din țară cît și pe cele
de peste hotare, prin organizarea
expozițiilor și desfășurarea
festivalurilor specializate și
finanțarea publicației periodice
revista ”Agricultura Moldovei”.

377817,96

193 249,1

7 473,96

6 634,4

100,0

35,7

Testarea soirilor de plante:
- Pentru acordarea drepturilor de autor;
- Pentru elaborarea Catalogului soiurilor de plante;
- Pentru teste efectuate în conformitate cu cerințele
UPOV și metodici de testare a soiurilor de plante.

Mijloacele financiare respective au fost utilizate pentru
achiziționarea utilajelor (aparate de cântărit, calculatoare)
necesare pentru implementarea procedeelor în testarea
soiurilor de plante.
Au fost organizate următoarele festivaluri/expoziții:
1. Festivalul prunei – ediția 2018;
2. Festivalul național al mărului – ediția 2018;
3. Expoziția Moldagrotech (martie 2018);
4. Expoziția Moldagrotech (octombrie 2018);
5. Expozițiile Food&Drinks, Food Tehnology și
Packing depot (mai 2018);
6. Expoziția farmer (octombrie 2018 ) și
concursurile: a) Fermier-Lider și Animal Show în
cadrul – Expoziției Farmer;
7. Festivalul „Miorița, Laie Bucălaie”;
Diplome/certificate pentru expozițiile specializate (1,7

570,8

101,1

- 699,16
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de
Plante a planificat în CBTM-ul pentru anii 20182020 suma de 7473,96 mii lei, însă, pentru anul
2018, a fost aprobată suma de 7433,6 mii lei.
Diferența de 699,16 mii lei derivă din restanțe.
Adică s-a majorat numărul de solicitanți ca
persoane fizice și întreprinderi mici și mijlocii
care beneficiază de facilități, conform HG nr.774
din 13.08.1997.
- 64,3
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de
Plante a planificat în CBTM-ul pentru anii 20182020 suma de 100,0 mii lei, însă, pentru anul
2018, a fost aprobată suma de 35,7 mii lei.
-469,7
Diferența a fost realocată la alte subprograme

mii lei).
4. Creare, omologarea și
menținerea genofondului în
domeniul vegetal
5. Implementarea Programului
Rural de Rezilienţă EconomicoClimatică Incluzivă (IFAD VI)
6. Implementarea Proiectului
Agricultura Competitivă
(UCIMPA)
Inclusiv:
6.1 Implementarea Proiectului
„Agricultura Competitivă
MAC-P„

6.2.Consolidarea
competitivităţii sectorului
agroalimentar al ţării prin
sprijinirea procesului de
modernizare a sistemului de
management al siguranței
alimentare; facilitarea accesului
la piaţă pentru agricultori,
precum şi integrarea practicilor
de agro-mediu şi de gestionare
durabilă a terenurilor.
7. Prestarea serviciilor de
consultanță rurală în localitățile
Republicii Moldova

1 907,2
Nu au fost realizate activități în anul 2018.

Examinarea cererilor de aplicare a potențialilor beneficiari
din sursele Programului „Agricultura Competitivă” (MACP);
Elaborarea proceselor-verbale de examinare a cererilor de
aplicare și transmiterea acestora către Comisia de Selecție
pentru selecția finală a proiectelor din sursele MAC-P;
Perfectarea contractelor de acordare a granturilor și
asigurarea semnării acestora pentru: - granturi
investiționale destinate dezvoltării infrastructurii postrecoltă;
- granturi post-investiționale destinate managementului
durabil al terenurilor

108 807,4

45.814,7

102 270,0

28 154,3

84 000,0

14 215,7

Au fost realizate activităţi care vizează:
consolidarea capacităţii ţării de a gestiona agenda
din ce în ce mai complexă privind siguranţa alimentelor;
îmbunătăţirea infrastructurii şi creşterea nivelului
de organizare a agricultorilor şi
promovarea adoptării de practici agronomice
durabile de către fermieri şi un răspuns consolidat al
autorităţilor la provocările de degradare a solului.

În domeniul zootehnic au fost oferite servicii de
consultanță prin desfășurarea a 146 de instruiri.
Ca rezultat, fermierii instruiți au reușit sa acumuleze
informații care permit valorificarea propriului potențial.
În domeniul Legumicol au fost organizate 101 instruiri.

-

-1 907,2
Nu au fost alocate mijloacele financiare pentru
această măsură.

-

74115,7

Realizarea administrării mijloacelor financiare
destinate susținerii producătorilor agricoli depinde
de numărul solicitărilor recepționate de la
potențialii beneficiari. Pentru Linia I „Acces la
piețele de desfacere” au fost depuse și finanțate 2
proiecte investiționale în suma de 7 141,59 mii
lei, iar pentru Linia II „Managementul durabil al
terenurilor” au fost finanțate în număr de 27
producători agricoli în sumă de 7 074,06 mii lei
Executarea mijloacelor financiare din cadrul
AIPA pentru proiectul „Agricultura Competitivă
MAC-P” este conform Proceselor verbale
recepționate din partea Comisiei de Evaluare și
Selecție.

13.938,6

10 000, 0

3.861,9

- 6 138,1

Rezultatele scontate:
- Cel puțin 30% din membrii GdP preconizează
extinderea suprafețelor de spațiu protejat;
- Creșterea de vănzări cu 10-15%;
- Creșterea investițiilor.
8.Menţinerea a 132 puncte de
influenţe rachetare

9.Procurarea rachetelor de
protecţie antigrindina
Monitorizarea continuă a
apariţiei şi răspândirii
dăunătorilor pe fâșiile verzi de-a
lungul traseelor naționale
(ANSA)

Implementarea Proiectului
„Agricultura conservativă
dezvoltarea unui sistem durabil
gestionare a solului”
Activitatea operaționala a
Unitatii în scopul asigurării
implementării eficiente a

În anul 2018 au fost alocate mijloace financiare în sumă
de 51,5 mil. lei pentru finanţarea activităților Serviciului
Special, și anume menținerea 132 de puncte rachetare cu
totul necesar.
Pentru bunuri și servici ( asigurarea cu servicii energetice
și comunale, servicii informaționale, reparații curente,
altele) a fost alocate suma de 5639,972 mii lei, pentru
achiziția mașinilor și utilajului (a fost procurat sistemul
ASU-5 și instalație racheta automatizată, un mijloc de
transport) in sumă 2923,0 mii lei, pentru aprovizionarea
cu materiale circulante( combustibl, piese de schimb,
materiale de construcție, medicamente, înbrăcăminte
specială și altele) a fost alocată suma de 2275,8 și pentru
procurare rachetelor antigrindina în sumă de 31439,9 mii
lei.

51 565,1

48 385,4

-3 179,7
Neexecutarea mijloacelor financiare pe unele
alocații na fost posibilă pe deplin din motiv ca,
începănd cu 1 octombrie 2019 organizarea tuturor
achiziții pe bunuri și servicii a fost efectuată
prin proiectul platforma achiziții.md, lipsită de
coodonarea cu Agenția Achiziții Publice, cea cea
afectat întărzierea inrejistrarii contractelor și ne
executarea lor.

33 632,0

31 439,9

-2 192,1
Economiile generate dintre cursul valutar a fost
redecționate la altele alocațți bugetare.
- 476,4
Suma alocată nu a fost utilizată în totalmente că
nu a fost necesar de a repeta tratamentul că
densitatea dăunătorului nu a depășit nivelul
pragului ecomonic. Este necesar de a include
suma de 1000 mii lei pentru perioada următoare
pentru realizarea măsurilor de combatere cu
dăunători și buruine dăunătoare atăt plantelor căt
și sănătății oamenilor.
-

A fost procurate 5450 de rachete antigrindină.
1 000,0

523,6

Au fost efectuate tratamente himice de combatere a omidei
păroase a dudului pe fîșiile forestiere de a lungul traseiilor
pe suprafața de peste 600 ha.

Din 106 tractoare provurate în anul 2017, au fost vînduce
57 unități în valoare de 69,88 mln. MDL – spre acumulare
în fondul partener)

50 400,0

10 091,5

-

componentelor programului
„Livada Moldovei”
Bugetul Autorităților Publice Locale
Amenajarea și întreținerea
pășunilor și fînețelor (BL)
51.03 ,,Cresterea și sănătatea
animalelor”
Creare, omologarea și
Activitățile ÎS „CRARA”:
menținerea genofondului în
2875 mii lei – Remunerarea muncii (inclusiv 489 mii lei
domeniul animalier
contribuții de asigurări sociale și medicale);
428 mii lei – servicii;
674 mii lei – procurarea activelor;
3623 mii lei – procurarea mijloace circulante.

Monitorizarea bolilor și
imunizarea animalelor contra
bolilor cu grad sporit de
contaminare (ANSA)

Implementarea Programului
national de control al
Salmonelei în efectivele de
gaini ouătore și pui de carne
(ANSA)
Implementarea Progranului
national de control al influenței
aviare (ANSA)

Activitățile ÎS „Moldsuinhibrid”:
1500 mii lei – sechestrat de inspectoratul fiscal.
1. A fost pus în aplicare Programul măsurilor strategice
pentru anul 2018 aprobat prin Ordinul ANSA nr. 418 din
08.12.2017 în conformitate cu prevederile art. 29, alin (2)
al Legii 221/2007.
Astfel pe parcursul anului 2018 au
fost efectuate în total 549623 de testări în scop de
diagnostic și supuse măsurilor de profilaxie specifice
(vaccinărilor) 4235388. Fiind astfel atinse peste 75% din
obiectivele
trasate.
2. La fel în anul 2018 o mare parte din resurse au fos
utilizate pentru controlul , profilaxia și combaterea pestei
porcine africane prin măsuri clar stabilite și aprobate prin
Ordinul ANSA 150/2018.
Astfel pe parcursul anului
2018 au fost identificate 40 de focare de pestă porcină
africană dintre care 28 la porci domestic și 12 la mistreți.
deasemenea au mai fost supuși testărilor 333 de mistreți și
2992 de porci domestici.

4 485,0
25 951,7

22874,6

7 401,7

9 100,0

Sursele financiare (1 500 mii lei - transferați de
către MADRM în contul instituției) au fost
sechestrate în contul datoriilor întreprinderii față
de Bugetul Public Național.
Prin urmare sursele nu au fost executate conform
destinației pentru procurarea furajelor și pentru
alte activități planificate.

15 494,3

11 468,9

- 4 025,4
Principala barieră a îndeplinrii obiectivelor trasate
a fost lipsa asigurării în termenii optimi cu
materialele necesare cauzată de procedurile de
licitație birocratice , precum și capacitățile
limitate ale laboratoarelor veterinare.
O
mare nereușită
este
neimplementarea
programului de vaccinare contra rabiei a faunei
sălbatice care poate să atragă surse de finanșare
UE pentru acoperirea acestor măsuri, astfel în
scopul implementării acestuia a fost elaborat și se
află în faza de definitivare un proiect de Hotărîre
de Guvern pentru aprobarea programului de
vaccinare contra rabiei a vulpilor.

214,0

214,0

2 091,7

2 091,7

Au fost recoltate ți supuse testărilor 276 de probe în scopul
identificării salmonelozelor zoonotice
Au fost recoltate și supuse testărilor 6789 de probe care au
fost prelevate de la păsări din ferme comerciale, gospodării
particulare dar și fauna sălbatică nefiind identificat
genomul virusului influienței aviare.

Au fost îndeplinit în proporție de 91,69 % din
motivul diminuăriii numărului de hale populate
precum și a unui număr mai redus de ciluri de
repopulare anual

Bugetul Autorităților Publice Locale
Menținerea și dezvoltarea
genofondului în sectorul
zootehnic cabalin (BL)
51.04 ,,Dezvoltarea viticulturii
si
Protejarea mărcilor de stat
A fost asigurată protecţia a 53 mărci proprietate a statului,
inclusiv reînnoirea înregistrării
atît la nivel naţional, cît şi internaţional, fiind reînnoită
mărcilor la nivel internațional;
înregistrarea pe cale naţională a 5 mărci şi un model
industrial , iar pe cea internaţională a 7 mărci.

Promovarea exportului de
produse vitivinicole, cercetarea
şi analiza pieţelor de desfacere
(ONVV)

În total în 2018 s-au realizat 43 de evenimente, având ca
scop promovarea produselor vitivinicole, din care:
-10 expoziții internaționale
-8 concursuri internaționale, unde am obținut peste 230 de
medalii
-Am contractat serviciile Euromonitor pentru analiza a 19
pieți de vinuri
-Am obținut IWSR pentru Romania și China
-Am obținut Wine Inteligence pentru Polonia
-Pe piețele ținta pentru susținerea exportului au fost
realizate urmatoarele activitati:
Polonia- 6 activități inclusiv 2 vizite de piață, vizite a
importatorilor din Polonia in Republica Moldova
Cehia am realizat 1 eveniment B2B
Romania-5 evenimente din care în premiera a fost
organizat Festivalul Vinului Moldovenesc, la care au
participat peste 20 de producatori din RM. Evenimentul a
avut ca scop promovarea vinului, culturii si muzicii.
În Romania au avut loc mai multe vizite de studii cu
reprezentanții mas media din Romania in Republica
Moldova
În China au avut loc 7 evenimente, din care 2 expoziții, o
colaborare cu institutul de fermentare pentru promovarea
produselor vinicole pe piața din China, lansarea site-ului
Wine of Moldova în limba chineza și lansarea canalului

750,0

-

44 735,1

54 864,4

850,0

254,8

30 000,0

30682,7

Neexecutarea integrală a cheltuielilor preconizate
este cauzată de faptul că numărul de mărci, care
necesită reînnoirea înregistrării la nivel
internaţional şi naţional diferă de la an la an
(reînnoirea se face o dată la 10 ani), precum şi că
ministerul nu dispune de capacităţi suficiente
pentru monitorizarea activităţilor de protecţie a
mărcilor peste hotare ţării. Anterior pentru
activitatea respectivă era contractat un mandatar –
organizaţie specializată în domeniul menţionat.

wechat
Susținerea și dezvoltarea
viticulturii și vinificatiei (
transfer de tehnologii şi knowhow ONVV)

700,0

2098.9

Organizarea programelor de
instruire (ONVV)

1) proiectul FlaveDor: a fost fortificată funcțonalitatea
LVCF al IȘPHTA prin asigurare cu echipamente și
reactive; au fost evaluate cca 850 ha la simptomele
maladiilor fitoplasmice; au fost testate prin PCR 210 + 20
probe vegetale vitivinicole; au fost semsibilizți despre
problemă sectorul și autoritățile publice abilitate – prin
ghid, filme de scurt metraj.
1) proiectul Struguri de calitate: au fost monitorizare (date
meteo, fenologia viței de vie, dezvoltarea plantelor de viță
de vie, agroprocedee, recolta prealabilă etc) 7 Loturi
experimental-demonstrative (LD); a fost asigurat cu
materialele necesare Leova-LD; au fost emise 7 Biletine
vitivinicole; au fost organizate 2 conferințe naționale
pentru informarea sectorului vitivinicol privind anul
vitivinicol 2017 și recolta strugurilor 2018;
1. Organizar o misiune de experti TAIEX din Italia
privind – etichetare, trasabilitate
2. Seminare raionale privind familiarizarea cu proiectul de
creare si tinere a RVV
3.Au fost organizate seminare:
5 - la tema
„Tăiatul viței de vie în anul 2018”, cu implicarea a 2
experți străini și a expertului ONVV ( 185 pers);
3 - la tema „Protecția viței de vie” cu implcarea unui
expert local (185 pers);
1– la tema „Viticultura și schimbările climatice globale”,
cu implicarea unui expert străin (35 pers);
1 – la tema „Viticultura ecologică și biodinamică”, cu
implicarea unui expert străin (70 pers);
1 –la tema „Mecanizarea viticulturii”, cu implicarea 3
experți strpi și 1 local (60 pers);
A fost organizată o vizită de studiu în Germania la tema
„Bunele practici germane privind înființarea și exploatarea
plantațiilor viticole p-u IG/DO”

1 500,0

1071.7

1) Nu a fost organizat seminarul "Evaluarea
conformităţii produselor vitivinicole. Cerinţe
specifice pentru toate categoriile de produsele
vitivinicole", din cauza solicitarilor reduse pentru
acest seminar. Cost planificat 34.000 lei
2) Seminarul "Degustarea strugurilor inainte de
recoltare" a fost comasat cu evenimentul Conferinta "Recolta anului 2018". Cost planificat
34.000 lei.

Gestionarea producerii vinurilor
cu indicaţie geografică
protejată, cu denumire de
origine protejată şi cu brand de
ţară (ONVV)

1.
Organizarea a 3 degustaţii regionale pentru
evaluarea calităţii produselor vitivinicole.
2.
Analiza la defecte/fraude a produselor vitivinicole
din R. Moldova
3.
Laborator SARCO – studiu Microbioti

2 000,0

487.5

1) 110.000 lei - diferenta cost aderare la
organizatia OriGIn. A fost negociat costul cu
OriGIn si s-a obtinut o reducere substantiala
2) 150.000 lei - nerealizarea planului amonte/aval
de monitorizare a calitatii, din cauza ca inca nu a

4.
Descriere principalelor momente istorice din cele
3 regiuni vitivinicole cu IGP/DOP
5.
Aderare in calitate de membru in cadrul
organizatiei OriGIn
6.
Harti IGP si R. Moldova in contextul UE, Bazinul
Marii Negre
Concurs de autorizare a degustătorilor

Managementul Oficiului
Național al Viei și Vinului
Crearea și menținerea fondului
genetic viticol

S-au contractat furnizori de bunuri si servicii pentru
mentenanta si buna functionare a Oficiului.
S-a achitat salariul angajatilor.
Au fost reluate activităţile de restabilire a fondului genetic
viticol, care au asigurat atingerea următoarelor obiective:
efectuarea hibridărilor la 30 de genotipuri noi;
producerea material de înmulţire asanat (ochi altoi) în
cantitate de 10,0 mii buc.;
evaluarea şi introducerea a 10 genotipuri noi;
completarea cîmpul de conservare cu 2,0 mii plante de
clone fitosanitare.

51.05 ,,Subvenționarea
producătorilor

1
Înființarea,
modernizarea și defrișarea

Stimularea investițiilor pentru înființarea, modernizarea și
defrișarea plantațiilor pomicole (submăsura 1.2P)

fost definitivat mecanismul si procedurile de
prelevare/evaluare mostre.
3) 272.000 lei - programe de analize a fraudelor
(Ramnicu Valcea). Absorbirea ISSPA de catre
ANSA a adus pentru ISSPA buget suficient
pentru aceasta activitate.
4) Compensarea costurilor interne prin suport
extern la implementarea politicilor de calitate CzDA in proiectul "Audit al sistemului de
control" (grant Cehia), instruire experti ONVV
prin programe Europene, finantate din fondurile
UE, dar nu al ONVV – CIRAD, BTSF.
5) Buget planificat – 460.000 lei. Buget realizat –
281.502 lei.
A fost planificata procurarea aparatului de
masurare a oxigenului, pentru procurarea caruia
nu s-a obtinut aprobare, si acordare suport
financiar pentru UTM la calibrarea aparatelor
Bacchus si Miura, iar din lipsa de interes din
partea partenerilor, acest suport nu a fost acordat.
A fost functie vacanta pentru functia de directoradjunct pentru cinci luni.

8 089,5

8603,8

1 595,6

1 576,2

De facto au fost alocate 1595,6 mii lei , însă 19,5
mii lei nu a fost transferate furnizorului de
servicii din cauza neexecutării de către acesta a
obligaţiunilor contractuale privind pregătirea
solului pentru replantarea colecţiei ampelografice.

886 534,0

870 940,5

Realizarea
subprogramului
51.05
„Subvenționarea producătorilor agricoli” depinde
de creșterea/descreșterea numărului solicitărilor
de subvenții parvenite în cadrul Agenției
Intervenției și Plăți pentru Agricultură.

110 000,0

55 599,70

Devierea se explică prin redistribuirea mijloacelor
financiare de la o submăsură la alta.

plantațiilor pomicole

2. Stimularea investiţiilor în
dezvoltarea infrastructurii
postrecoltare şi procesare

Pentru înființarea plantațiilor pomicole, în anul 2018, au
fost depuse 921 obiecte investiţionale, în sumă a 65,2 mil.
lei pentru înființarea 2976 ha de livadă.
Conform datelor preliminare obţinute de la producătorii
agricoli, în anul de raport au fost înfiinţate:
- 347 plantaţii de nuc - 1262 ha;
- 159 plantaţii de măr – 521 ha;
- 148 plantaţii de cireş – 334 ha;
- 117 plantaţii de prun – 448 ha;
- 62 plantaţii de vişin – 201 ha;
- 57 plantaţii de cais – 149 ha;
- 25 plantaţii de persic – 45 ha;
- 5 plantaţii de păr – 11 ha; - 1 plantaţie de corcoduş – 5
ha.
Ca rezultat, valoarea investițiilor efectuate în dezvoltarea
infrastructurii postrecoltare și procesare este de peste
1081,3 mil. lei De menţionat, că în rezultatul investiţiilor
efectuate de producătorii agricoli au fost valorificate
sursele financiare după cum urmează:
- 180 de frigidere create și modernizate;
- 51 de case de ambalare create și modernizate;
- 16 utilaje de procesare a fructelor;
- 14 uilaje de uscarea fructelor;
- 40 uilaje de procesarea strugurilor;
-2 uilaje de procesare a legumelor;
- 222 uilaje de procesare a cerealelor;
- 15 uilaje de uscare a cerealelor;
- 9 uilaje de procesare lapte, carne, miere;
- 4 uilaje de ambalare a producției procesate;
- 6 uilaje de refrigerare a producției;
- 18 uilaje de prelucrare primară/finite.
Stimularea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare (Case de ambalare și frigidere și
păstrare a fructelor, struguri și legumelor)- (submăsura
1.6.1)
Stimularea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare (Procesare, uscare și congelare a
fructelor, strugurilor, legumelor și cartofilor)(submăsura 1.6.2)

Redistribuirea mijloacelor financiare de la o
submăsură la alta este posibilă în temeiul pct.2
aliniatul1) din HG 455/2017 distribuire a
mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului Rural în vederea
realizării măsurilor de sprijin, în funcție de
cererile producătorilor agricoli.

147 885,6

257 773,71

149 551,89

43 045,00

3. Stimularea mecanismului de
asigurare a riscurilor în
agricultură

4. Promovarea și dezvoltarea
agriculturii ecologice

5. Subvenţionarea
producătorilor agricoli pentru
compensarea cheltuielilor de
irigare
6. Procurarea animalelor de
prăsilă și menținerea fondului
genetic al acestora

Stimularea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare (Prelucrare, uscare și condiționare a
cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui și soia)(submăsura 1.6.3)
Stimularea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare (Prelucrarea primară, ambalare,
refrigerare, congelare și păstrare cărnii, procesare,
ambalare și păstrare a laptelui, precum și analizei mierii
de albine) -(submăsura 1.6.4)
Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în
agricultură (submăsura 1.7A)
În anul de raport, subvenții pentru stimularea
mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură, au
fost depuse de către 149 entități economice, la asigurarea
riscurilor pentru 7748 ha teren asigurat, valoarea
riscurilor constituind 15,3 mil. Lei.
În comparație cu suprafeţele asigurate acestea s-au
majorat cu 66% de la 5868 ha în anul 2017 la 7748 ha
teren asigurat în anul 2018.
Pe lângă subvenționarea suprafețelor culturilor agricole
în anul 2018 au fost asigurate 501 bovine, 557 suine, 2254
ovine și 92 caprine. Suma subvenției solicitate pentru
asigurarea animalelor de prăsilă a constituit 14,1 mil. lei.
Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în
agricultură (submăsura 2.5)
În anul de raport, 28 producători agricoli au depus cereri
de solicitare a sprijinului financiar în sumă de 8,4 mil. lei
pentru 3023,0 ha de teren agricol încadrat în agricultura
ecologică.
Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea
cheltuielilor de irigare (submăsura 2.3)
Suprafața terenurilor irigate - 2898 ha.
Stimularea procurării animalelor de prăsilă și menținerea
fondului genetic al acestora (submăsura 1.5)
În anul de raport, au fost solicitate 13,1 mil. lei pentru
subvenționarea a: 263 bovine, 93 caprine, 1011 ovine din
care 5 berbeci, 683 suine din care 2 vieri, și 4283 familii

50 862,08

14 314, 74

25 000,0

5 627,86

Devierea se explică prin redistribuirea mijloacelor
financiare de la o submăsură la alta.

4 000,0

1 705,38

Devierea se explică prin redistribuirea mijloacelor
financiare de la o submăsură la alta.

15 000,0

175,29

Devierea se explică prin redistribuirea mijloacelor
financiare de la o submăsură la alta.

55 000,0

10 332,68

Devierea se explică prin redistribuirea mijloacelor
financiare de la o submăsură la alta.

7. Înființarea, modernizarea și
defrișarea plantațiilor viticole

de albine.
Pentru înființarea plantațiilor viticole, în anul 2018, au fost
depuse 289 solicitări ale sprijinului financiar, în sumă a
41,5 mil. lei pentru înființarea 1069,7 ha de vii și anume
plantaţii cu soiuri de struguri pentru masă – 679,4 ha și
plantaţii cu soiuri de struguri pentru vin – 390,25 ha.
Pentru instalarea sistemelor moderne de suporturi în
plantaţiile viticole tinere şi modernizarea sistemelor de
suporturi în plantaţiile pe rod, în funcţie de tipul sistemelor
de suporturi, sunt pasibile subvenționării spalier vertical cu
pari din aliaje de metale, spalier vertical cu pari din lemn
confecţionaţi și spalier vertical obişnuit cu pari noi din
beton armat sau lemn. În acest sens, în anul 2018, au
solicitat subvenții pentru instalarea suporturilor moderne,
69 producători, în sumă de 17,4 mil. lei pentru 534 ha de
plantaţii multianuale
Plantații viticole, înființată în perioada primăvară-vară a
anului de subvenționare (submăsura 1.2V)
Instalarea sistemelor moderne de suporturi în plantațiilor
multianuale (submăsura 1.2S)
Instalarea în plantațiile multianuale a echipamentului
antigrindină și anti-ploaie (submăsura 1.2A)

80 000,0

Stimularea şi subvenţionarea
investiţiilor pentru procurarea
tehnicii şi utilajului agricol

Subvenționarea investițiilor pentru producerea legumelor
si fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii și
tuneluri)- (submăsura 1.1)
Au fost construite și modernizate peste 114,4 ha de teren
de teren agricol destinat pentru producerea fructelor şi
legumelor pe teren protejat, dintre care 33,17 ha ocupate
de sere de iarnă, 46,41 ha - câmp deschis, 11,82 ha –
solarii, 1,07 ha – tuneluri, 21,95 ha – mulcire.
Stimularea investițiilor pentru procurarea tehnicii și
utilajului agricol convențional (submăsura 1.3)

Devierea se explică prin redistribuirea mijloacelor
financiare de la o submăsură la alta.

31 367,02
13 849,87
3 844,33

În anul de raport 11 obiecte investiționale au fost depuse
către subvenționare în
sumă de 5,6 mil. lei pentru echipament antigrindină și
plase antiploaie combinate.
Defrișarea plantațiilor multianuale (submăsura 1.2D)
8. Subvenţionarea investiţiilor
pentru producerea legumelor si
fructelor pe teren protejat (sere
de iarnă, solarii)

107 715,35
inclusiv:

58 654,13
31 000,0

8 799,22

Devierea se explică prin redistribuirea mijloacelor
financiare de la o submăsură la alta.

142 500,0

203 783, 93

Devierea se explică prin redistribuirea mijloacelor
financiare de la o submăsură la alta.

În anul de raport, au fost depuse 2255 dosare de solicitare
a sprijinului financiar, în sumă a 223,8 mil. lei, fiind
achiziționate diverse tipuri de tehnică şi utilaj agricol ce
este reflectate mai jos:

Utilarea și renovarea
tehnologică a fermelor
zootehnice

Stimularea creditării
producătorilor agricoli de către
băncile comerciale şi instituţiile
financiare nebancare

Au fost procurate tehnică agricolă în număr de 4 392
unități, inclusive:
- Tractoare 1032
- Combine 26
- Tehnică tractată 1 283
- Tehnică purtată 1 943
- Semi-remorci 13
- Remorci 45
- Alte mașini autopropulsate 6
- Utilaj și componente 44
Stimularea investițiilor pentru utilarea și renovarea
tehnologică a fermelor zootehnice (submăsura 1.4)
În anul 2018, au fost depuse 215 solicitări ale sprijinului
financiar, în sumă a 54,0 mil. lei pentru renovarea și
dezvoltarea tehnologică a: 37 ferme de bovine – 19,9 mil.
lei, 10 ferme de ovine și caprine – 1,4 mil. lei, 12 ferme de
suine – 8,3 mil. lei, 27 ferme avicole – 11,9 mil. lei, 121
ferme apicole – 11,6 mil. lei, 8 ferme de iepuri/alte
animale de blană – 0,9 mil. Lei.
Stimularea creditării producătorilor agricoli de către
băncile comerciale și instituțiile financiare nebancare
(submăsura 1.7)
Creditele accesate au fost utilizate pentru:
- seminţe, material săditor şi sistem de suport;
- combustibil și lubrifianți;
- îngrăşăminte (minerale şi organice), inclusiv mijloace
de protecţie a plantelor şi animalelor;
- furaje;
- module de seră, peliculă şi alte materiale pentru
construcţia/reconstrucţia de sere, solarii şi tuneluri;
- tehnică şi utilaj agricol, echipament ce formează sisteme
de irigare, echipament antigrindină şi antiploaie;
- utilaj tehnologic, materiale de construcţie pentru

45 000,0

45 197,35

Devierea se explică prin redistribuirea mijloacelor
financiare de la o submăsură la alta.

50 281,9

62 379,67

Devierea se explică prin redistribuirea mijloacelor
financiare de la o submăsură la alta.

Stimularea constituirii și
funcționării grupurilor de
producători agricoli

Stimularea investiţiilor pentru
consolidarea terenurilor
Stimularea şi subvenţionarea
investiţiilor pentru procurarea
echipamentului de irigare

Stimularea şi subvenţionarea
investiţiilor pentru procurarea
echipamentului no-till, mini-till

Îmbunătățirea și dezvoltarea
infrastructurii rurale

infrastructura fizică, precum și pentru utilarea și
renovarea exploatației agricole;
- animale de prăsilă;
- construcția și dotarea tehnologică a pensiunilor
agroturistice;
- echipamente tehnologice şi utilaje pentru dezvoltarea
infrastructurii postrecoltare şi prelucrarea primară în
localităţile rural.
Stimularea constituirii și funcționării grupurilor de
producători agricol (submăsura 1.8)
În anul 2018 au fost solicitate subvenții pentru 8 grupuri
de producători în sumă de 1,2 mil. lei fiind achitate
subvenții în sumă de 1,1 mil. lei. Aceste surse financiare
au atras după sine investiţii în sectorul agroindustrial în
sumă de 28,7 mil. lei.
Stimularea investițiilor pentru consolidarea terenurilor
(submăsura 2.1)
Stimularea și subvenționarea investițiilor pentru
procurarea echipamentului de irigare (submăsura 2.2)
În anul 2018, au fost supuse examinării 252 solicitări ale
sprijinului financiar, în sumă a 37,0 mil. lei pentru:
- 178 sisteme de irigare prin picurare,
- 35 sisteme de irigare prin aspersiune,
- 9 stații de fertigare/geomembrană și
- 3 rețele de aducție /distribuție,
fiind irigate 4364,0 ha de terenuri agricole (2128,0 ha
prin picurare, 2015,0 ha prin aspersiune, 183,0 ha prin
geomembrană și 38,0 ha prin rețele de aducție/distribuție).
Stimularea investițiilor pentru procurarea echipamentului
No-Till, Mini-Till (submăsura 2.4)
În anul 2018, AIPA a recepţionat 250 dosare de solicitare
a sprijinului financiar pentru tehnica şi utilajul agricol
procurat. Suma subvenţiei a constituit 67,4 mil. lei şi vor fi
direcţionate pentru lucrarea a 133524 ha teren agricol.
Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale (măsura
4)

12 000,0

1 092,69

Devierea se explică prin redistribuirea mijloacelor
financiare de la o submăsură la alta.

2 500,0

20,58

Devierea se explică prin redistribuirea mijloacelor
financiare de la o submăsură la alta.

19 000,0

25 033,05

Devierea se explică prin redistribuirea mijloacelor
financiare de la o submăsură la alta.

88 000,0

50 440,29

Devierea se explică prin redistribuirea mijloacelor
financiare de la o submăsură la alta.

20 000,0

9 849, 04

Devierea se explică prin redistribuirea mijloacelor
financiare de la o submăsură la alta.

Servicii de consultanță și
formare

Stimularea investiţiilor în
dezvoltarea agroturismului în
zonele rurale
Stimularea promovării
producţiei agricole

În anul de raport 101 entități economice au solicitat
sprijin financiar în sumă de 17,4 mil. lei pentru:
- construcţia/reconstrucţia şi renovarea infrastructurii
aferente exploataţiilor agricole – 96 solicitări;
- construcţia/reconstrucţia şi renovarea pensiunilor
agroturistice rurale – 4 solicitări;
- crearea sau extinderea unităţilor meşteşugăreşti – 1
solicitări.
Servicii de consultanță și formare (măsura 5)
Serviciile prestate de companiile selectate de MADRM:
- Elaborarea pachetului de documente în scopul atragerii
surselor financiare adiționale din proiectele externe;
- Instruiri specializate pentru producătorii agricoli;
- Elaborarea planului de afaceri, inclusiv asistență
consultative.
Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale (măsura
4)
Valoarea investiției în anul 2018 -74,6 mil. lei
Stimularea promovării producției agricole (submăsura
1.9)

5 543,0

530,0

Devierea se explică prin redistribuirea mijloacelor
financiare de la o submăsură la alta.

10 000,0

2 500,0

Devierea se explică prin redistribuirea mijloacelor
financiare de la o submăsură la alta.

8 000,0

0,0

7 893,1

19 671,84

În acest an, doar un producător agricol a solicitat
subvenții pentru această submăsură în sumă de 77,90 mii
lei, iar valoarea investiţiei a constituit 837,7 mii lei.
Examinarea şi autorizarea
subvenţiilor în agricultură
Cheltuieli pentru administrarea Fondului Național de
Dezvoltare a agriculturii și Mediului Rural

Acordarea subvențiilor în avans pentru proiectele start-up
din FNDAMR

Bugetul Autorităților Publice Locale

5 044,68

Devierea sumei planificată de cea realizată, a fost
operată conform pct.2 art.19 din Legea nr.
276/2017-mijloacele de acoperire a cheltuielilor
de administrare constituie 2% din valoarea
FNDAMR, inclusiv H.G. 521/2017 cu privire la
constituirea Instituției Publice „Agenția de
Intervenție și Plăți pentru Agricultură”
Realizarea în contextul implementării Hotărîrii
Guvernului nr.507/2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind condițiile și procedura de
acordare a subvențiilor în avans pentru
proiectele start-up din Fondul național de
dezvoltare a agriculturii și mediului rural

Acordarea unor plăți directe
proprietarilor de terenuri
agricole amplasate după traseul
Rîbnița -Tiraspol (BL)
51.06 ,,Securitatea alimentară
”
Asigurarea identificării și
trasabilității animalelor vii
Fortificarea activității Agenției
Naționale pentru Siguranță
Alimentelor
Dezvoltarea capacităţilor
laboratoarelor în domeniul
siguranței alimentelor și
sănătatea animalelor al CRDV
(Chișinău, Cahul, Dondușeni)
(ANSA)
Monitorizarea îndeplinirii
regulilor privind criteriile
microbiologice şi a altor agenţi
patogeni pentru produsele
alimentare. ex: Salmonella, E.
Coli, L. monocytogenes etc. în
carne, lapte, ouă (ANSA)
Realizarea planului de
monitorizare a reziduurilor în
produsele de origine animală
(ANSA)

Implementarea Programului de
monitorizare a reziduurilor de
pesticide și nitrați în produse de
origine vegetală (ANSA)
Asigurarea inspectorilor
posturilor de control sanitar–
veterinar și fitosanitar
subdiviziunilor teritoriale din

7 930,4

188 870,0

187 723,8

9.815,9

13.416,00

142 250,0

142 144,3

19 000,0

16 578,1

2 862,0

2 862,0

Programelor de monitorizare și supraveghere în
domeniul
sănătății
plantelor,
siguranței
alimentelor și furajelor pentru anul 2018 și a
planului de prelevare a probelor pentru produsele
alimentare din import au fost executate în
totalmente

1000,0

1292,8

În urma recomandărilor DG Sante a fost procurat
utilaj și chituri pentru extinderea metodelor de
acreditare la Oxitertaciclina Clortetraciclina care
urmează a fi puse in lucru in trimestrul III - 2019.
Totodată conform Ordinului nr. 133 din 07 martie
2018 planul de monitorizare a reziduurilor a fost
executat, fiind un indicator important pentru
Comisia Europeană, astfel pe viitor fiind o țară cu
potențial pentru a efectuareaexporturilor în UE.

300,0

391,8

1200,0

0,0

Au fost planificate 574 și au fost prelevate 574 de probe
produse alimentare de origine vegetală.
Asigurarea inspectorilor posturilor de control sanitar–
veterinar și fitosanitar subdiviziunilor teritoriale din
domeniul carantinei fitosanitare cu echipament necesar şi
uniformă nu s-a realizat din motic ca nu a fost claritate cu

-

1200,0

domeniul carantinei fitosanitare
cu echipament necesar şi
uniformă după modelul stabilit
de Guvern (ANSA)
Realizarea planului pentru
determinarea contaminaților în
produsele de origine animală
(ANSA)

Implementarea Programului de
supravegherea a calității și
siguranței produselor alimentare
de origine non animală (ANSA)
Asigurarea îndeplinirii Planului
de măsuri strategice
antiepiozootice (ANSA)
Realizarea programului naţional
de supraveghere a materialelor
furajere (ANSA)

Realizarea programelor anuale
de monitorizare a organizmelor
dăunătoare plantelor (ANSA)

51.08 ,, ,,Sisteme de irigare si
desecare ”
Întreţinerea în stare tehnică
conformă, a staţiilor de
pompare, a construcţiilor
hidrotehnice şi a apeductelor
magistrale sub presiune ale
sistemelor de irigare (MM)
Promovarea modelului eficient
și capacității publice de
implementare (FDDM)

structura (ANSA)

414,0

350 ,7

1550,0

185,9

19 000,0

10 000,0

Programul naţional de supraveghere a materialelor furajere
pentru anul 2018 aprobat prin Ordinul ANSA nr. 22 din
18.01.208 . Astfel pe parcursul anului 2018 au fost
efectuate în total 549 de testări.
Fiind astfel atinse peste 94% din obiectivele trasate.

294,0

277,0

Au fost prelevate 318 probe de plante și părți din plante și
amplasate 4320 de capcane feromonale pentru
monitorizare a unor organisme nocive de plante în scopul
stabilirii stării fitosanitare al teritoriului Republicii
Moldova.

1000,0

246,2

43552,2

29 003,7

Au fost întreținute 92 stații de pompare staționare pentru
irigarea terenurilor agricole,
22 stații de pompare
staționare pentru desecarea terenurilor agricole, 210
construcții hidrotehnice și 67 km conducte magistrale, din
cadrul acestor sisteme ameliorative.

10 422,5

10 422,5

- Participarea la lucrările forumului ,,Moldova Business
Week” în cadrul panelului ,,Agricultura și industria
prelucrătoare” cu prezentarea ,,Stimularea investițiilor în
sectorul de irigare”;

854,6

520,0

Au fost planificate prelevarea a 700 de probe și au fost
analizate 425 probe de produse alimentare de origine
nonanimală.

Programelor de monitorizare și supraveghere în
domeniul sănătății plantelor, siguranței
alimentelor și furajelor pentru anul 2018 și a
planului de prelevare a probelor pentru produsele
alimentare din import au fost executate în
totalmente.
O parte din probele planificate conform
programelor nu au fost prelevate și analizate
deoarece conform licitațiilor nu au fost oferte
pentru indicatorii planificați (lipsa metodelor
acreditate).

Programul naţional de supraveghere a
materialelor furajere pentru anul 2018 , a fost
îndeplinit în proporție de 94%, cauzat de
întărzierea proceduri de licitație și demararea
programului dat a început în septembtie și unele
probe de furaje (masă verde) nu au fost prelevate.
- 753,8
Pentru realizarea programelor anuale naționale de
monitorizare este necesar de a loca suma de 1000
mii lei.

Economiile înregistrate se datorează realizării
activităților de promovare a capacității de
implementare a programelor de dezvoltare
economică cu suportul personalului FDD

- Participarea la forumul economic ,,Republica Moldova:
tendințe bancare versus evoluții economice”;
- Organizarea lucrărilor atelierului de lucru cu prezentarea
rezultatelor și concluziilor evaluării intermediare a
proiectului ,,Tranziția la agricultura performantă” din
cadrul programului Compact;
- Organizarea mesei rotunde pentru agricultorii membri ai
Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI) cu
genericul „Schimbul de experiență privind utilizarea
eficientă a sistemelor de irigare și bunele practici agricole
aplicate de membrii AUAI”;
- Participarea în ședințele grupului de lucru al Consiliului
Economic de pe lîngă Prim-Ministru și al Rețelei
Naționale Rurale din Moldova;
- Colaborarea cu experții Băncii Mondiale în contextul
elaborării ,,Studiului diagnostic și perspectiva pe viitor a
securității apei din Moldova”, precum și cu proiectul
USAID „Agricultura Performantă în Moldova” în aspect
de susținere a producătorilor agricoli;

Moldova.

- Organizarea a două vizite oficiale în Republica Moldova
ale misiunii de monitorizare și evaluare a CPM, de comun
cu compania americană ,,Mathematica Policy Research”
pentru colectarea și analiza datelor referitor la
sustenabilitatea investițiilor din cadrul programului
Compact în Moldova;
- Acordarea serviciilor de consultanță instituțiilor
guvernamentale privind gestionarea eficientă a asistenței
tehnice externe și fondurilor publice;
- Acordarea serviciilor de consultanță agențiilor
guvernamentale în vederea întăririi continue a capacităților
de monitorizare post-Compact ale Cancelariei de Stat, în
calitate de instituție coordonatoare a procesului, cât și altor
instituții publice naționale1 în procesul de colectare a

Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Interne / Inspectoratul General de Poliție, Ministerul Finanțelor/Directoratul Liniei de credit, Administrația de Stat a
Drumurilor, Agenția Apele Moldovei, Unitatea 2KR
1

datelor, analiza și prezentarea informației consolidate în
conformitate cu cerințele de monitorizare ale Corporației.
Extinderea infrastructurii de
irigare (FDDM)

24.210,8
FDD Moldova:
- a realizat activitățile aferente perioadei de notificare a
defectelor pentru modulele S7 și S8 la sistemul centralizat
de irigare (SCI) Chircani-Zîrnești, care s-a finalizat la 13
noiembrie 2018;
- a menținut activitatea de supraveghere de către Inginer
a perioadei de notificare a defectelor și a serviciilor
membrilor comisiilor ad-hoc de adjudecare a disputelor
pentru cazul iscării în perioada de garanție a unor
potențiale divergențe între FDD Moldova și Contractor;
- a continuat activitatea de elaborare a proiectului de
execuție pentru sistemul de drenaj (SCD) Cahul;
- a oferit suport AUAI în procesul de gestionare și
exploatare a sistemelor centralizate de irigare;
- împreună cu AUAI și Agenția Apele Moldovei (AAM),
au identificat și contribuit la realizarea lucrărilor de
mentenanță a sistemelor;
- a asigurat suportul tehnic necesar în procesul de
elaborare a condițiilor tehnice și de racordare la sistemele
reabilitate a infrastructurii adiționale de irigare, construite
din sursele altor fonduri. Astfel, ca rezultat al activității de
promovare a investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de
irigare, s-au produs extinderi ale ariilor de deservire la SCI
Jora de Jos și Coșnița, iar la SCI Lopatna a fost inițiat
procesul de extindere a sistemului;
- a efectuat toate lucrările cadastrale complexe de
actualizare a hotarelor terenurilor aferente stațiilor de
pompare din cadrul SCI Chircani-Zîrnești, precum și de
delimitare și formare prin separare a terenurilor proprietate
publică a statului (AAM și a autorităților locale (Cucoara
și Zîrnești). Gradul de îndeplinire a acestei activități
constituie circa 50%.

3 751,7

Factorii care au dus la neexecutarea bugetului
alocat se prezintă mai jos pe sub-activități:
- elaborarea proiectului tehnic pentru sistemul
de drenaj al SCI Cahul. Conform planului,
proiectul tehnic urma să fie finalizat în trimestrul
III 2018. Din cauza mai multor factori
neprevăzuți, FDD Moldova va definitiva
proiectul de execuție pentru SCD Cahul în 2019.
Întîrzierile în executarea activității date au fost
cauzate de un șir de factori tehnici, dintre care:
necesitatea modificării parțiale a conceptului
proiectului propus în studiul de fezabilitate,
identificarea unor rețele de cabluri subterane în
zona excavărilor canalelor de drenaj și
întîrzierea efectuării lucrărilor topografice
suplimentare, datorită condițiilor climaterice
nefavorabile în perioade rece a anului, precum și
a terenurilor inundate pe o perioadă îndelungată
de timp.
- lucrări de mentenanță și îmbunătățiri pentru
SCI reabilitate. Economiile înregistrate la
această sub-activitate sunt datorate faptului că
toate lucrările de îmbunătățire și mentenanță au
fost efectuate cu forțele și resursele proprii ale
AUAI, sub monitorizarea FDD Moldova și
AAM. În perioada de raportare defecte majore,
ce ar implica cheltuieli semnificative, nu au fost
identificate.
- compensarea pierderilor materiale cauzate
persoanelor afectate de construcția modulelor
S7-S8 la SCI Chircani-Zîrnești nu au fost
achitate pînă în prezent datorită derulării în
continuare
a
proceselor
în
instanțele
judecătorești, precum și lipsei cererilor noi de
compensare de la persoanele afectate.
- de asemenea, nu au fost înregistrate litigii între
Antreprenor și FDD Moldova, care ar necesita
implicarea comisiei AD-HOC de adjudecare a

disputelor (conform procedurilor FIDIC).
- procurarea și demararea lucrărilor de
construcție pentru reabilitarea sistemului de
drenaj din cadrul SCI Cahul. Ca urmare a
finalizării întîrziate a elaborării proiectului
tehnic pentru sistemul de drenaj al SCD Cahul,
precum și din insuficiența integrală a resurselor
financiare, a fost imposibilă lansarea investiției
în anul 2018. Trebuie de menționat că
procurarea lucrărilor și serviciilor aferente
reabilitării sistemului de drenaj va putea fi
inițiată în anul 2019 în cazul identificării
surselor suplimentare de finanțare pentru
realizarea acestei investiții.
- delimitarea și înregistrarea terenurilor
aferente stațiilor de pompare din cadrul SCI
Chircani-Zîrnești.
La momentul prezentării materialelor spre
înregistrare, oficiul cadastral Cahul a solicitat ca
FDD Moldova să identifice cu Agenția Servicii
Publice mecanismul de finanțare a lucrărilor
cadastrale, mai cu seamă că beneficiari finali a
înregistrării bunurilor sunt statul și respectiv,
autoritățile locale.. Soluția de finanțare de către
FDD Moldova a acestor lucrări a fost identificată
la finele lunii noiembrie 2018, fiind semnat un
contract cu Agenția Servicii Publice. Ca urmare,
activitățile ce țin de schimbarea categoriei de
destinație a terenurilor și de transmitere a acestora
în gestiunea AAM rămîn a fi continuate în anul
2019.
Sustenabilitatea resurselor de
apă (FDDM)

FDD Moldova
- a acordat asistență consistentă AUAI în procesul
organizării și realizării activităților de management general
și operațional îndreptat spre asigurarea exploatării și
întreținerii durabile a sistemelor centralizate de irigare,
reabilitate în cadrul Programului Compact.
- a dezvoltat 2 sisteme informaționale (RegAUAI și WUA
GIS), destinate ținerii registrelor AUAI, care vin să

7.558,8

9330,7

Din
cadrul
activității
1.2
„Extinderea
infrastructurii de irigare” au fost realocate
mijloace la această activitate (1.3). Activitățile
nerealizate se prezintă după cum urmează:
- elaborarea studiului de fezabilitate al STI
subordonate AAM. Studiul respectiv urma a fi
elaborat după finalizarea Studiului diagnostic al
infrastructurii de irigare administrată de AAM

optimizeze aceste procese și să ofere organelor de
conducere o viziune mai detaliată privind activitatea și
situația curentă a asociației.

prin intermediul Stațiunilor Tehnologice de
Irigare (STI). Ca rezultat al conceptului de
reformare a sectorului de irigare elaborat de
Centrul de Implementare a Reformelor,
necesitatea realizării unui astfel de studiu a
decăzut.

- a acordat suport informativ și consultativ în procesul de
perfectare de către AUAI a propunerilor de proiect pentru
participarea la programe de grant oferite de USAID și alți
parteneri de dezvoltare.

- facilitarea eficientizării și implementării
planului de gestionare a bazinului rîului Nistru.
Din
anul
2018
proiectul
SDC-ADA
„Consolidarea cadrului instituțional în sectorul
alimentării cu apă și sanitație din Republica
Moldova”, a lansat activitatea de elaborare a unui
nou sistem informațional integrat de mediu, care
va îngloba funcțiile sistemului SIRA, astfel a
decăzut
necesitatea
petrecerii
instruirilor
planificate în buget.

- a identificat necesitățile în echipamente de irigare ale
celor 10 AUAI create în cadrul Programului Compact și a
membrilor acestora. În rezultat, FDD Moldova a procurat
și distribuit la 9 AUAI 28 de echipamente de irigare,
printre care: 17 echipamente de irigare tip tambur cu
aspersor și 11 moto-pompe de ridicare a presiunii în rețea.
Echipamentele menționate au fost distribuite AUAI în
folosință gratuită, pornind de la gradul curent de
performanță, precum și ținînd cont de caracteristicile
tehnice ale SCI gestionat.
- a continuat să promoveze propunerile de modificare a
legislației în domeniului irigării și asigurării sustenabilității
activității AUAI. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului (MADRM) i-au fost înaintate
propuneri fundamentate privind necesitatea îmbunătățirii
prevederilor Legii 171/2010 privind AUAI și Legii apelor
272/2011.

Acces la finanțe din Fondul de
Dezvoltare Durabila Moldova
(FDDM)

- a realizat Studiul diagnostic al infrastructurii centralizate
de irigare administrate de Agenția Apele Moldovei.
Studiul diagnostic și rezultatele acestuia au fost aduse la
cunoștința Consiliului de observatori al FDD Moldova,
MADRM, AAM și altor instituții interesate.
FDD Moldova:
- a realizat activități privind gestionarea facilității de
creditare de către Directoratul Liniei de Credit;
- a realizat activități ce țin de monitorizarea creditelor și
acordarea suportului în administrarea Programului de

505,5

232,7

Economiile se datorează rambursării anticipate a
creditelor - soldul real al portofoliului de credite a
fost mai mic pe parcursul anului 2018 decât cel
stabilit conform graficelor de rambursare din
Acordurile de refinanțare a împrumuturilor între
FDD Moldova și Instituțiile Financiare

Vânzări în Rate 2KR.
- desfășurarea auditului resurselor financiare gestionate de
către FDD Moldova pentru perioada post Compact,
ianuarie 2016 – decembrie 2017. Conform Raportului
Final nu au fost înregistrate abateri materiale, delapidări de
fonduri sau cheltuieli în alte scopuri decît obiectivele
stabilite în planul de lucru pentru perioada post Compact.
De asemenea nu au fost depistate încălcări ale controlului
intern și proceduri de procurări netransparente sau eronate;
- administrarea programului.
Bugetul Autorităților Publice Locale
Proiecte de investiţii publice
(BL)
Măsuri de protecţie împotriva
calamităţilor naturale şi
fenomenelor cu caracter
tehnogen (BL)
54.01 ,,Politici și management
în domeniul sectorului
forestier ”
Regenerarea, extinderea şi
protecţia fondului forestier
Realizat lucrări silvo-tehnice obligatorii, inclusiv:

Participante.

Administrarea programului

7091,3

169,0

-

130,0

-

3240,5

1 625,9

3240,5

1 625,9

13 411,0

19 246,1

5614,0

13 114,0

lucrări de protecție contra colilor și dăunătorilor pe
o suprafață de 894 ha, crearea culturilor silvice pe
terenurile fondului forestier pe o suprafață de 1026
ha; efectuată ajutorarea regenerării naturale pe o
suprafață de 3006 ha, îngrijirea culturilor silvice 13,9 mii ha, lucrări de completare - 3,3 mii ha,
pregătirea solului pentru plantare - 1,7 mii ha,
semănatul în pepinieră - 48,4 ha, repicarea puieților
- 505,0 mii buc, recoltarea semințelor - 224,5 tone,
etc.
54.02 ,,Dezvoltarea
silviculturii”

Asigurarea lucrărilor de
regenerare a fondului

Asigurate lucrări de regenerare a fondului forestier
pe o suprafață de 4791 ha

Au fost admise economii la cheltuieli pentru
salarizare si alte cheltuieli administrative.

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2018,
ramura silvică a beneficiat de 13361,0 mii lei din
cele 101 248,0 mii lei solicitate de la bugetul de
stat, mijloace bănești strict necesare pentru
acoperirea deficitului financiar și asigurarea
continuității, funcționalității pădurii și extinderii
terenurilor acoperite cu vegetație forestieră.
Conform Codului silvic, art. 47, pct. 2:
cheltuielilor ce ţin de protecţia contra bolilor şi
dăunătorilor se finanțează integral din bugetul de
stat, iar finanţarea investiţiilor capitale în
domeniul fondurilor forestier şi cinegetic, inclusiv
în ce priveşte regenerarea / extinderea acestora
din contul veniturilor proprii ale gospodăriilor
silvice şi din contul mijloacelor bugetului de stat.

-7 500,0
Reieșind din Legea bugetului de stat pentru

forestier

Realizarea lucrărilor de
protecţie a pădurii contra
bolilor şi dăunătorilor

Realizat lucrări de protecție a pădurii contra bolilor
și dăunătorilor pe o suprafață de 894 ha

7.797,0

211,9

anul 2018, ramura silvică a beneficiat de
13361,0 mii lei sub formă de subsidii
acordate ÎS/ÎM,, la regenerarea fondului
forestier au fost redistribuite 12 149,1 mii
lei (vezi 54.01 ,,Politici și management în
domeniul sectorului forestier ”)
-7585,1
În ceea ce priveşte starea actuală a fondului
forestier, ea se caracterizează printr-o
diminuare a rezistenţei biologice a
formaţiunilor silvice, influențate de
condiţiile aride din ultimii ani şi alţi factori
distructivi, care condiţionează dezvoltarea
în masă a dăunătorilor forestieri şi al altor
procese patologice. Suprafaţa anuală a
focarelor de dăunători-defoliatori constituie
50-80 mii ha (16-22% din suprafaţa
împădurită). Pe o suprafaţă de 30-40 mii ha
pericolul defolierii arboreturilor depăşeşte
nivelul critic şi necesită aplicarea
tratamentelor chimice prin metoda
combaterii aeriene. În primăvara anului
trecut, Agenţia ”Moldsilva” planificaseră
organizarea prelucrării aeriene pe o
suprafață de peste 20,1 mii ha ale celor mai
contaminate păduri, dar lipsa de mijloace
financiare, pentru aplicarea tratamentelor
de combatere, nu permite lichidarea tuturor
focarelor de dăunători, respectiv în acest
sens solicitînd alocarea de la bugetul de stat
7797,0 mii lei. Luînd în considerație faptul
că, conform Legii bugetului de stat pentru
anul 2018, ramura silvică a beneficiat de
doar 13361,0 mii lei sub formă de subsidii
acordate ÎS/ÎM, iar la regenerarea fondului
forestier au fost redistribuite 12 149,1 mii

lei, a fost posibil redistribuirea doar a 211,9
mii lei pentru protecția fondului forestier.
69.03 ,,Valorificarea
terenurilor noi si sporirea
fertilitatii solurilor ”
Valorificarea terenurilor noi şi
sporirea fertilităţii solurilor
(00164)

A fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind
aprobarea Listei obiectelor şi mijloacelor necesare pe anul
2018 pentru realizarea Planului de acţiuni pentru
implementarea Programului de conservare şi sporire a
fertilităţii solurilor pentru anii 2017-2020, avizat de către
toate părţile interesate, inclusiv expertiza juridică şi
anticorupţie şi remis Guvernului spre examinare şi
aprobare, în modul stabilit. Ca rezultat, proiectul a fost
restituit de către Cancelaria de Stat, urmând ca promovarea
acestuia să fie efectuată de către Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi Mediului, în contextul aprobării
HG nr. 691/2018, cu operarea unor modificări la HG nr.
626/2011.
Activități:
1. (în valoare de 1491,0 mii lei) S-au executat lucrări
privind crearea bazei de date şi întreţinerea SI Registrul
Solurilor Republicii Moldova pentru 186 UAT de nivelul
II din cele 7 UAT de nivelul I, inclusiv:
1) lucrări pentru etapele IV-VI, cu formarea contururilor
arealurilor de sol, controlul lucrărilor pedologice şi
informaţiei grafice şi corectarea greşelilor depistate, pentru
133 UAT din cele 5 UAT de nivelul I (raioanele Făleşti 33 UAT, Căuşeni - 30 UAT, Ştefan-Vodă - 23 UAT,
Glodeni - 19 UAT şi Drochia - 28 UAT).
2) lucrări pentru etapele I-VI, cu pregătirea hărţilor
pedologice, scanarea şi referenţierea imaginii de rastru,
formarea contururilor arealurilor de sol, controlul
lucrărilor pedologice şi informaţiei grafice şi corectarea
greşelilor depistate, pentru 53 UAT din cele 2 UAT de
nivelul I (raioanele Leova - 25 UAT şi Rîşcani - 28 UAT).
2. (în valoare de 270,0 mii lei) Lucrări tehnice de
remediere a terenurilor prin defrişare şi nivelare în hotarele
administrativ-teritoriale ale primăriei Stăuceni, mun.
Chişinău, inclusiv defrişarea plantaţiilor multianuale
pentru Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

12 000,0

1 762,0

12 000,0

1 761,0

-10 239,0
În cadrul Comisiei Republicane stabilite prin HG
nr. 691/2018, au fost examinate posibilităţile de
continuare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi
protecţia solului, aprobate prin HG nr. 554/2017
Planul de acţiuni III, dar membrii Comisiei nu au
susţinut iniţiativa Agenţiei Relaţii Funciare şi
Cadastru, deoarece lucrările planificate nu au fost
aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii,
dezvoltării regionale şi mediului, conform art. 4
din HG nr.626/2011.
Totodată, în contextul acţiunilor de reformă a
administraţiei publice, prin Hotărârea Guvernului
806/2018, s-a hotărât transmiterea Agenţiei
Proprietăţii Publice a Î.S. Protecţia Solurilor şi
Îmbunătăţiri Funciare, în care ARFC exercita
funcţia de fondator, prin intermediul căreia se
executau lucrările respective.

- S-au executat lucrări, cu defrișarea a 10 ha din plantațiile
perene amplasate pe terenul din com. Stăuceni, mun.
Chișinău, conform contractului de antrepriză nr. 1 din 20
iulie 2018, încheiat cu Î.S. Protecţia Solurilor şi
Îmbunătăţiri Funciare, în baza HG nr. 407/2018,
cu aprobarea a două registre de îndeplinire a lucrărilor
respective.
Proiecte de investiţii publice
(BL)
B. Măsurile de politici – acceptate suplimentar la linia de bază – TOTAL, din care:
1. Proiectul „Filiera Vinului”:
finanțarea instituțiilor de
învățămînt și cercetare cu profil
vitivinicol, inclusiv laboratoare
de control al calității producției
vitivinicole (Centrul de
Excelență în viticultură și
vinificație din Stăuceni)

Pe parcursul anului 2018, în cadrul acestei activități,
activitatea Unității a fost axată spre implementare a 2
proiecte investiționale:
1. Scoala Profesională Leova (Reparația capitală și
dotarea anexei aferente secției de cercetare și
instruire în producerea vinicolă);
2. Școala Profesională Nisporeni (Reparația capitală
și dotarea anexei aferente secției de prelucrare
struguri);

2.Proiectul „Livada Moldovei”:
finanțarea instituțiilor de
învățămînt și cercetare cu profil
horticol, inclusiv laboratoare de
control al calității producției
horticole (Centrul de Excelență
în horticultură din Țaul,
Universitatea Agrară, UTM, ȘP
din Leova, ȘP din Nisporeni)

Pe parcursul anului 2018, Unitatea a reusit sa definitiveze
2 proiecte investitionale de o importanta majora. La data
de 13.09.2018 Banca Europeana de Investitii a aprobat
Proiectele investiționale a doua instituții de învatamint
UTM si UASM, eligibile spre finantare în cadrul
componentei
Investitii in Infrastructura, cercetare,
educatie si dezvoltarea siguruantei alimentare.
UTM, valoare proiect investitional - 1 989,5 mii EURO.
Activitățile realizate în scopul implementării acestui
proiect sunt:
1. Procurare utilaj+sticlarie de laborator (buget ~1 472,1
mii
EURO):
licitatie
internationala
LAB_UASM_UTM_2018 (LOT 1) lansata in octombrie
2018. Ofertele deschise la 16.11.2018.
2. Procurare mobilier de laborator (buget ~ 55,4 mii
EURO) - licitatie internationala LAB_UASM_UTM_2018
(LOT 2) lansata in octombrie 2018. Ofertele deschise la
16.11.2018. Evaluarea este incheiata.
3. Procurare reactivi chimici (buget ~12,0 mii EURO) – a
fost definitivat caietul de sarcini și specificațiile tehnice

1.128,0

10 550,9

100 000,0

10.033,4

-517,5
Soldul neexecutat in 2018 este contractat conform
contractului nr. NCB#WORK_LEONIS, pentru
renovarea si dotarea anexei aferente secției de
prelucrare a strugurilor din cadrul SP Nisporeni și
Secției de cercetare si instruire in producerea
vinicola din cadrul SP Leova. Termenul de
implementare a contractului este 31.03.2018.

0,0

1.
-

-

-

100 000,0
UTM, valoare proiect investițional - 1
989,5 mii EURO.
LOT 1 - a fost ANULAT deoarece ofertele
nu corespundeau specificațiilor tehnice.
Licitația urmează sa fie relansata ~ martie
2019;
LOT 2 - Unitatea este în așteptarea scrisorii
oficiale de la BEI cu non objection.
Semnarea contractului preconizata pentru ~
20.02.2019-01.03.2019;
Procurare reactivilor chimici - lansarea
licitației preconizata pentru martie 2019;
Proiectarea si izolarea termica a blocului de
studii nr.5 - Lansarea licitatiei pt lucrarile
de izolare termica preconizata pentru ~
martie 2019;

adaptate la standarde europene, pentru asigurarea unor
studii de calitate viitorilor specialiști din domeniu.
4. Proiectarea si izolarea termica a blocului de studii nr.5
(buget ~450,0 mii EURO) – a fost finisată proiectarea
lucrarilor.
UASM, valoarea proiect investitional - 1 995,6 mii
EURO. Activitățile realizate în scopul implementării
acestui proiect sunt:
1. Procurare utilaj+sticlarie de laborator (buget ~830,0 mii
EURO): licitatie internationala LAB_UASM_UTM_2018
(LOT3) lansata in octombrie 2018. Ofertele deschise la
16.11.2018. Ambele oferte primite au fost descalificate din
motivul necorespunderii tehnice.
2. Procurare mobilier de laborator (buget ~ 100,0 mii
EURO) - licitatie internationala LAB_UASM_UTM_2018
(LOT4) lansata in octombrie 2018. Ofertele deschise la
16.11.2018. Evaluarea este incheiata
3. Procurare reactivi chimici (buget ~23,6 mii EURO) - a
fost definitivat caietul de sarcini și specificațiile tehnice
adaptate la standarde europene, pentru asigurarea unor
studii de calitate viitorilor specialiști din domeniu.
4. Proiectarea si constructia serei (buget ~200,0 mii
EURO) – a fost definitivat conceptul serei, caietul de
sarcini și planul de execuție.
5. Proiectarea, renovarea si dotarea laboratoarelor H1, 4A,
401, 405 (mecanizare, horticultura, proiectare, sala de
conferinta) Buget~500,0 mii EURO. Consultanții din
cadrul Unității în colaborare cu expertii germani (TA) sunt
în proces de elaborare a documentelor de proiect, caietelor
de sarcini pentru lucrari, în scopul alinierii acestor
laboratoare la standardele de calitate acceptate
international.
6. Procurare masini&unelte agricole pt laboratoarelor H1,
4A, 401, 405 (buget ~229,0 mii EURO) – Consultanții din
cadrul Unității în colaborare cu expertii germani (TA) sunt
în proces de definitivare a specificațiilor tehnice pentru
implementarea acestei linii de proiect.
7. Procurare echipament IT (inclusiv soft, licente), buget
~113,0 EURO – se definitivează specificațiile tehnice
pentru echipament , precum și matricea softului ce

urmează a fi implementat în cadrul laboratoarelor.

3.Amenajarea pădurilor în
fondul forestier, proprietate
publică a statului și proprietate
administraţiei publice locale
(Agenția „Moldsilva”)

4.Asigurarea regimului de
protecţie a ariilor naturale
protejate de stat, inclusiv
asigurarea funcţionalităţii şi
dezvoltării Parcului Naţional

Alte proiecte în lucru la finele perioadei de raportare sunt:
Colegiul Agricol din Țaul – cu un proiect estimat la 1
500,00 mii Euro, au avut loc mai multe ședințe de lucru, a
fost prezentat studiu de fezabilitate elaborat pentru
proiectul dat. Se lucrează în vederea consolidării
proiectului investițional.
S-a conlucrat intens și cu Colegiile agricole: Grinăuți,
Svetlâi, Soroca, Ungheni. În octombrie 2018, a fost
convocat grupul de lucru creat pentru aprobarea
proiectelor investiționale,
unde s-au prezentat
recomandările si concluziile misiunilor experților
contractați de asistența tehnica a BEI la solicitarea Unității,
în scopul conturării proiectele investiționale ale
beneficiarilor. Ca urmare a ședinței, colegiile au primit
listele per fiecare componenta de investiții, dar si alte
informații asupra cărora s-a cerut expertiza AT.
Realizat lucrări de amenajare a pădurii (fondul forestier
proprietate publică a statului) pe o suprafață de 25,4 mii ha

7 900,0

1 000,0

-6900,0
Un aspect important îl constituie
amenajarea pădurilor - instrumentul tehnic de
organizare cu continuitate a producției pădurilor
și a recoltării produselor acestora, în vederea
satisfacerii pentru moment și în viitor a nevoilor
locale și generale, costurile cărora în pădurile din
fondul forestier proprietate publică a statului
pentru anul 2018 au fost estimate la 7900,0 mii
lei, iar a celor din fondul forestier proprietate a
APL - 2880,0 mii lei, respectiv potrivit art. 73 al
Codului silvic nr. 887/21.06.96 - modul de
amenajare a pădurilor, pct. (1): Amenajarea
pădurilor se efectuează de către serviciul de stat
de amenajament silvic, conform unui sistem unic,
o dată la 10 ani din contul mijloacelor bugetului
de stat.

7 100,0

-

În temeiul Legii nr. 1538-XIII din 25.02.98,
privind fondul ariilor naturale protejate de stat, cu
modificările şi completările ulterioare şi a
Hotărîrii Parlamentului nr. 201 din 12.07.2013
privind fondarea Parcului Naţional ”Orhei”,

Orhei

(Agenția „Moldsilva”)

5.SIA „Registrul solurilor
Republicii Moldova” (Agenția
Relații Funciare și Cadastru)

Nu au fost realizate activități

300,0

0,0

precum şi în scopul asigurării menţinerii,
conservării şi folosirii raţionale a diversităţii
biologice, complexelor naturale unice, valorii
estetice şi cultural-istorice deosebite, şi folosirii
lor în scopuri ştiinţifice, culturale, turistice,
instructive şi educative a fost creat Parcului
Naţional ”Orhei”, care se extinde pe o suprafaţă
de 33792,09 ha, inclusiv terenuri în proprietate
publică a statului – 19509,51 ha (18551,4 ha –
fond forestier de stat), al autorităţilor publice
locale 4404,87 şi terenuri în proprietate privată –
9877,71 ha.
În conformitate cu Hotărîrea nr. 150
din 02.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
“Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale
aparatului central al acesteia (cu modificările şi
completările ulterioare), Parcul Naţional ”Orhei”
este instituţie publică, subordonată Agenției
”Moldsilva”, finanţarea căreia este reglementată
de art.90 al Legii nr.1538 din 25.02.98 privind
fondul ariilor naturale protejate de stat şi al
Regulamentului - cadru a parcurilor naţionale,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 782 din
03.08.2000, astfel, Agenţia “Moldsilva” a solicitat
Ministerului Finanţelor propuneri de buget întru
asigurarea funcţionalităţii instituţiei menţionate
mai sus, în anul 2018 la acest compartiment fiind
necesari cca. 7100,0 mii lei, dar mijloacele
bugetare în acest context nu au fost planificate și
nici alocate de Ministerul Finanțelor.
-300,0
Neexecutat în contextul acţiunilor de reformă a
administraţiei publice.
Totodată, considerăm relevantă includerea
acţiunii în Strategia sectorială de cheltuieli pe
următoarea perioadă, deoarece crearea sistemului
informaţional respectiv este necesară pentru
evidenţa fondului funciar şi monitoringul
acestuia, cu actualizarea permanentă a bazei de
date aferente, conform Hotărîrii Curţii de Conturi

6.Proiectul „Întărirea capacității
Agenției Naționale pentru
Siguranța Alimentelor din
Republica Moldova”
7. Implementarea programului
de eradicare a rabiei la vulpi
(ANSA)
C. Măsuri de politici noi
IFAD VII (Programul de
Reziliență Rurală)

Contribuția Guvernului la
proiectul IFAD VII

Programul este la etapa inițială de implementare, astfel, pe
parcursul anului 2018 au fost elaborate și aprobate
manualele operaționale și asigurată funcționarea
proceselor ce țin de implementarea activităților proiectului
. Totodată, au fost recrutați specialiștii necesari. În cadrul
componentei 1, sub-componenta 1.1: Managementul
apelor în contextul schimbărilor climatice și dezvoltarea
infrastructurii - au fost recepționate cererile de finanțare a
proiectelor de infrastructură , ulterior evaluate, și selectate
7 proiecte ce vor fi finanțate în anul 2019. În cadrul subcomponentei 1.2: Adaptarea fermierilor la schimbările
climatice prin intermediul investițiilor reziliente au fost
acordate 9 granturi fermierilor pentru procurarea tehnicii
agricole la implementarea tehnologiilor minime de
prelucrare a solului.

435,4

-

nr. 38 din 15.07.2014 cu privire la Raportul
auditului mediului privind utilizarea durabilă a
terenurilor agricole.
Nu au fost alocate surse la buget

6 700,0

-

Nu au fost alocate surse la buget

70 597,8

861,7

3 717,6

0,0

TOTAL pe sector, dintre care

1 874 287,8

1 181 516,2

A. Măsurile de politici - în
curs de desfășurare care au
acoperire financiara in linia
de baza
B. Măsurile de politici –
acceptate suplimentar la linia
de bază

1 666 986,1

1 169 621,1

132 986,3

11 033,4

-69 736,1
Bugetul aprobat pentru anul 2018 a fost diminuat
la 60 511,8 mii lei, iar suma precizată a fost de
23 795,5 mii lei.
Modificarea de către Ministerul de Finanțe a
procedurilor de acordare a creditelor din resursele
IFAD VII, fapt ce a dus la
modificarea/coordonarea manualelor operaționale
(aprobate de facto pe 18.12.2018)

-3 717,6

C. Masuri de politici noi

74 315,4

861,7

