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 Rolul agriculturii în 

economia națională 

 
 Ponderea sectorului agroindustrial 

în PIB constituind aproximativ 20%; 

 volumul total al exporturilor 60%. 

 Din toate formele juridice de 

organizare existente în economia 

națională circa 20% activează în 

sectorul agroindustrial   

 Sectorul agrar angajează peste 

27% din populaţia economic activă.   

 

Suprafaţa totală-3,38 

mln.ha 

Suprafața agricolă totală 

– 1,9 mln. ha 

 



Ocuparea fortei de 

munca in sectorul 

agrar (mii oameni) 

Grupele de 
virsta 

Total Forta 
ocupata 

Someri 

Total 1216 1141 75 

15-24 132 114 19 

25-34 310 285 24 

 35-44 280 266 15 

45-54 321 308 13 

55 -44 149 145 5 

65 23 23 • 

15-29 289 256 33 

15 64 1193 1117.7 75 

25-54 912 859 52 

Structrura secoarelor 

ocupate de forta de 

munca activa 



 Evoluţia sistemului de subvenţionarea în 
Republica Moldova 

       
 Sistemul de subvenţionare aplicat în anii 2002-2009 era 

caracterizat prin aplicarea unui mecanism de gestiune 
şi repartizare a resurselor bugetare: 

 

 variabil; 

 ineficace; 

 netransparent şi birocratizat. 
  



 

Alocarea resurselor 

Aprobarea priorităţilor 

Priorităţi strategice la nivel 
de ţară 

Priorităţi strategice 
agroindustriale şi spaţiu rural 

Priorităţi termen mediu şi 
lung privind subvenţionarea 

sectorului 
 

Priorităţi termen scurt 
privind subvenţionarea 

 

Acordarea plăţilor Raportarea rezultatelor/Evaluare impact 

CBTM 

Hotărârea 
Parlamentului 

Legea bugetului 

Hotărârea Guvernului  

Ordinul MAIA  

Procesul decizional de subvenţionare în agricultură 



Documente de politici în domeniul 

subvenționării agriculturii 
 1) Strategia naţionale de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al 

Republicii Moldova (2008-2015)   

 

2) Concepţia sistemului de subvenţionare a Producătorilor Agricoli pentru anii 

2008-2015 

 

3) Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare” oferă cadrul de politici de guvernare a Republicii 

Moldova pentru perioada 2011-2014  

 

4) Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2011-2015 

 

5) Priorităţile strategice pentru activităţile Ministerului Agriculturii şi Industriei 

Alimentare al Republicii Moldova în anii 2011 – 2015 



 
1) modelarea unui sistem unic de 

subvenţionare;  

 

2) Stabilirea direcțiilor avînd la bază 

fundamentarea necesară pentru 

susținerea financiară din partea statului 

  

3) repartizarea raţională și transparentă a 

resurselor financiare;  

 

4) determinării criteriilor de bază 

obligatorii privind acordarea de ajutor din 

partea statului;  

 

5) creării sistemului unic instituţional 

pentru gestionarea eficientă a resurselor 

financiare destinate subvenţionării 

producătorilor agricoli. 

obiective trasate prin documentele 

de politici invocate: 
rezultate 

1) sporirea competitivităţii şi 

productivităţii economiei rural;  

 

2) asigurarea securităţii alimentare a 

ţarii;  

 

3) încurajarea investiţiilor în sectorul 

agroindustrial;  

 

4) stimularea creşterii productivităţii și 
calităţii culturilor agricole;  

 

5) crearea de noi locuri de muncă pentru 

populaţia din mediul rural. 

 

6) Crearea unui mediu de afaceri în 

sectorul rural care sa genereze venituri 

la bugetul de stat și local. 



Cadrul  

legal de reglementare a 

proceselor de subvenționare 

În Republica Moldova 

 1) Legile anuale a bugetului de stat; 

  2) Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor 

de producţie în agricultură; 

  3) Legea nr. 115 din 09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică; 

  4) Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006; 

  5) Legea cu privire la pomicultură nr. 728-XIII din 06.02.1996 

  6) Legea culturilor nucifere nr. 658-XIV din 29.10.1999;  

  7) Legea zootehniei nr. 412-XIV din 27.05.1999; 

  8) Hotărârea Guvernului nr. 60 din 4 februarie 2010 „Cu privire la crearea Agenţiei 

de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2010, nr. 20-22, art. 98); 

  9) Hotărîrile anuale de Guvern privind repartizarea modului de utilizare a 

mijloacelor Fondului de subvenționare a producătorilor agricoli 

http://www.noi.md/md/print/news_id/2396


Direcțiile de subvenționare în anul 2012 

1)stimularea creditării producătorilor agricoli de către bănci comerciale, 

organizaţii de microfinanţare şi asociaţii de economii şi împrumut;  

2 )     stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură;  

3)   stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale;  

4 subvenţionarea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren 

protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri);  

5) stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, a 

echipamentului de irigare, precum şi a sistemelor antiîngheţ şi a 

instalaţiilor antigrindină;  

6) stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a 

fermelor zootehnice;  

7) stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor 

genetic;  

8) stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi 

procesare;  

 



Concluzie: 



INFORMAŢIE OPERATIVĂ 

privind executarea mijloacelor Fondului de subveţionare a producătorilor agricoli la situaţia din 09 

iulie 2012 

Formele de sprijin 
Precizat pe perioada 

de gestiune, mii lei 

Nr. de 

dosare 

recepţionate 

în anul 2012  

Suma 

solicitată în 

anul 2012, mii 

lei 

Nr. de 

contracte 

încheiate în 

anul 2012  

Suma total 

autorizată 

în anul 

2012, mii lei 

Suma 

achitată în 

anul 2012 

(75%), mii 

lei 

1 2 3 4 5 6 7 

Măsura Nr. 1 
50000,0 525 34412,5 495 25298,2 25298,2 

Măsura Nr. 2 
20000,0 14 34891,1 14 34891,1 34891,1 

Măsura Nr. 3 
75000,0 520 85774,2 385 49821,9 37366,4 

Plantații viticole 30000,0 218 32231,8 145 17049,6 12787,2 

Plantații pomicole 45000,0 302 53542,4 240 32772,3 24579,2 

Măsura Nr. 4 
15000,0 75 13495,1 65 8113,0 6084,8 

Măsura Nr. 5 

150000,0 1404 169027,1 1213 137654,7 103241,2 

Măsura Nr. 6 

32000,0 49 15912,2 36 10355,9 7766,9 

Măsura Nr. 7 
18000,0 19 10327,2 14 9347,7 8142,0 

Măsura Nr.  
40000,0 123 40730,6 104 26730,8 20048,1 

TOTAL 400000,0 2729 404570,0 2326 302213,3 242838,7 







investitiile 
87% 

subventiile 
13% 

Ponderea subventiilor in investitiile agricole  



Măsuri de sprijin 

 MĂSURA 1. Stimularea creditării 

producătorilor agricoli de către 

băncile comerciale. 

- Compensarea parţială a creditelor 

agricole (valoarea dobânzii). 

Valoarea sprijinului: pîna la 9500Euro 

pentru un beneficiar. 

 

32% 

25% 
9% 

9% 

5% 

4% 

4% 
4% 

3% 3% 1% 1% 

Ponderea institutiilor financiare in creditarea agriculturii 
 

Moldova- Agroindbank

Moldindconbank

Energbank

Banca Sociala

Victoriabank

Banca de Economii

Procredit

Mobiasbanca

FinComBank

Unibank

CFR

Eximbank



 MĂSURA 2. Stimularea 

asigurării riscurilor de producţie 

în agricultură. 

- Compensarea pînă la 60% din 

costul primelor de asigurare. 

 

Rezultetele asiguratorilor anul 
2012 

Moldasig 

Numarul de 
contracte 

223 

Valoarea prima 
(cota statului) 

23 497 903 lei 

Valoarea 
despagubirilor 

41 113 196 lei 

Moldcargo 

Numarul de 
contracte 

32 

Valoarea prima 
(cota statului) 

11 393 194 lei 

Valoarea 
despagubirilor 

7 700 000 lei 



Măsuri de sprijin 
 MĂSURA 3. Stimularea 

investiţiilor la înființarea 

plantaţiilor multianuale şi 

vinicole. 

 

Valoarea sprijinului: de la 500 Euro 

pînă la 5000Euro/ha de plantaţie 

pomicolă şi viticolă. 

Valoarea 

investiţiei, 

lei 

Suma 

subvenţiei 

solicitate, lei 

Suma 

subventiei 

total 

autorizate, 

lei 

Suma 1 

autorizată 

spre plată 

(75%), lei 

Suprafata totala a 

plantatiilor viticole 

efectiv infiintate (ha) 

Cantitatea 

materialului saditor 

al plantatiilor viticole 

(unitati) 

252309079 26511477 16227292 12170475 991 1984327 



Suprafata 
totala a 
plantatiilor 
pomicole 
efectiv 
infiintate (ha) 

Cantitatea 
materialului 
saditor 
(unitati) 

suprafata 
plantatiilor de 

specii 
samintoase, in 

ha 

suprafata 
plantatiilor de 

specii 
simburoase, in 

ha 

suprafata 
plantatiilor de 

nucifere, in 
ha 

suprafata 
plantatiilor de 

arbusti 
fructiferi, in 

ha 

suprafata 
plantatiilor de 
specii capsun, 

in ha 

3351 2863537 1161 1683 1035 43 13 



 MĂSURA 4. Stimularea 

investiţiilor pentru producerea 

legumelor de teren protejat (sere 

de iarnă, solarii, tuneluri). 

Valoarea sprijiinului: 40% din costul 

echipamentului și utilajului 

procurat și instalat (module de 

seră, peliculă, materiale de 

construcție a serelor, etc.). 

Valoarea 
investiţiei, 

lei 

Suma 
subvenţiei 
solicitate, 

lei 

Suma 
subventiei 

total 
autorizate, 

lei 

Suma 1 
autorizată 
spre plată 
(75%), lei 

Suprafata modulelor de 
sere (ha) 

Tipul de constructii infiinţate 
(unităţi) 

sere solarii tuneluri 

43796958 12930842 7910020 5932526 60,07 58 1 11 



Măsuri de sprijin 
 MĂSURA 5. Stimularea 

investiţiilor pentru procurarea 

tehnicii şi utilajului agricol. 

Valoarea sprijinului fiind de pînă la 

30% din costul (per unitate) a 

tehnicii procurate. 

Tehnica agricola (unităţi) 

Utilaj 
agricol 

(unităţi) 

Echipament 
irigare 

(unităţi) 

Echipament 
anti-inghet 

Numarul de 
unitati de  
instalatii 

antigrindin
a Tractoare Combine 

Pina la 290 
CP 

De la 290 
CP 

87 1843 142 0 4 
603 356 

959 
1046         



 MĂSURA 6. Stimularea 

investiţiilor în renovarea 

tehnologică a fermelor 

zootehnice. 

Compensarea pînă la 40% din costul 

utilajului destinat dotării şi 

modernizării fermelor zootehnice. 

Numărul şi tipul fermelor zootehnice reutilate şi modernizate 

Ferme de 

bovine 
Ferme de 

porcine Ferme de ovine Ferme avicole 
Ferme 

apicole 

11 13 14 12 4 





Măsuri de sprijin 
 MĂSURA 7. Stimularea procurării 

animalelor de prăsilă şi menţinerii 

fondului lor genetic. 

Compensarea fiind calculată sub forma 

cuantumurilor exprimate ca sume 

fixe la unitate de greutate variind de 

la 1 euro/kg pînă la 4 euro/kg de 

animal procurat 

vaci donatoare de 
embrioni , (capete) 

vaci primare, junci 
şi juninci , (capete) 

vieri cu virsta de 6-
8 luni, (capete) 

scrofite 
neinsamintate , 

(capete) 

mioare şi 
caprite, 
(capete) 

198 270 18 704 124 

Numărul şi tipul de capete vii procurate în cadrul măsurii 7 



 MĂSURA 8. Stimularea investiţiilor 

pentru dezvoltarea infrastructurii 

postcoltare şi procesare. 

Compensarea fiind de 30% din costul 

echipamentului tehnologic şi 

utilajului procurat şi instalat pentru 

întreprinderile de procesare, uscare 

şi congelare a fructelor şi legumelor, 

procesare a produselor de origine 

animalieră  

 

TIPUL ŞI UNITĂŢILE DE UTILAJ PROCURAT LA MASURA 8 

procesare carne, 

inclusiv peste 
procesare 

cereale 
frigid

ere 
case de 

ambalat 
procesare 

legume 
procesare 

fructe 
procesare 

lapte 
procesare 

oleaginoase 

8 31 49 6 7 9 4 8 



Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru 

Agricultură: 

 

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură 
(AIPA) – autoritate publică responsabilă de 
administrarea eficientă a mijloacelor fondului de 
subvenţionare a producătorilor agricoli, repartizarea 
mijloacelor pentru susținerea producătorilor 
agricoli, precum și controlul asupra eficienței 
utilizării banilor publici în aceste scopuri. 

 



Oficii 

teritoriale 

 

Locul Agenţiei în Sistemul Autorităţilor 

publice 

 

Aparatul 

Central 

 

  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI 

  INDUSTRIEI ALIMENTARE 

    AGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI 

    PLĂŢI PENTRU AGRICULTURA 



Strucutra Agenţiei: 

 Conducerea  

 Direcţia administrare şi control 

 Direcţia autorizare plăţi 

 Direcţia inspecţii, control pe teren 

 Direcţia contabilizarea plăţi 

 Serviciul juridic 

 Serviciul resurse umane 

 Serviciul relaţii externe 

 Oficiile teritoriale 

 



Reforma Teritorială: 

Oficii Teritoriale          Oficii Regoinale 



Agenţia are următoarele funcţii de bază: 

 asigură derularea operaţiilor de gestionare a fondurilor 

alocate pentru susţinerea producătorilor agricoli;  

  recepționează, examinează și autorizează cererile de 

acordare a sprijinului financiar depuse de către solicitanţi;  

  ține Registrul exploataţiilor agricole;  

 asigură controlul eficienței mijloacelor acordate 

producătorilor agricoli, evaluînd impactul intervenției 

statului prin sistemul de subvenționare; 

 înaintează propuneri de buget în vederea asigurării finanțării 

tuturor solicitărilor producătorilor agricoli, conform 

măsurilor de sprijin; 

 suport și consultanță acordată gratuit producătorilor agricoli. 

  

 



Mecanismul de subvenţionare în Republica 

Moldova 



Sistemul de funcționare a soft-lui AIPA: 
 





Cooperarea cu partenerii străini 
 

România 

 18 Noiembrie, 2010/ 

 25 Noiembrie, 2011 

Protocol de Cooperare Instituţională cu Agenţia 

de Plăţi, Dezvoltare Rural şi Pescuit (APDRP), 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură (APIA) 

 

Lituania 

5 Martie, 2012 

Acord de Colaborare, cu Agenţia 

Naţională de Plăţi (NMA) 

din Lituania 

Ungaria 

23 Martie, 2012 

Acord de Colaborare, Agenţia 

pentru Agricultură şi Detvoltare 

Rurală (MVH) 

 din Ungaria 

Bulgaria 

30 Mai, 2012 

Acord de Colaborare, cu Agenţia 

de Plăţi (PA - SFA) 

 din Bulgaria 

Polonia 

25 Octombrie, 2011 

Protocol de Cooperare 
Instituţională cu Agenţia de 
Marketing Agricol (ARR) 

din Republica Polonia 



Priorități pentru 2012-2014 

 1) Crearea și dezvoltarea Registrului fermierilor; 

 2) Asigurarea legăturii sistemului electronic AIPA cu alte sisteme IT din 

țară; 

 3) Implementarea sistemului de recepționare online a solicitărilor din 

partea producătorilor agricoli; 

 4) elaborarea și implementarea Legii cu privire la principiile de 

subvenționare în agricultură; 

 5) Elaborarea și implementarea legii cu privire la grupurile de producători; 

 6) Implicarea activă în atragerea Fondurilor externe destinate susținerii 

sectorului agroindustrial, altele decît cele prevăzute în bugetul de stat. 

 7) dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu Agenții similare din UE, în 

vederea preluării bunelor practici de administrare a proceselor de 

subvenționare.   



 

 

VA  MULTUMesc  

PENTRU  ATENTIE! 


