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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr._________
din___________________

Chişinău

cu privire la aprobarea Programului de Dezvoltare a Horticulturii
pentru anii 2020-2026

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Programul de Dezvoltare a Horticulturii pentru anii 2020-2026 (se 

anexează).
2. Ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale, conform 

competenţelor vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea în termenele 
stabilite a acţiunilor planificate în Programul nominalizat.

3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului va asigura 
monitorizarea şi coordonarea procesului de implementare a Programului de 
Dezvoltare a Horticulturii pentru anii 2020-2026 şi va prezenta Guvernului anual, 
pînă la data de 1 martie, raportul cu privire la realizarea Programului sus-numit.

Prim-ministru Ion CHICU

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi infrastructurii
5

Anatol USATÎI

Ministrul finanţelor Serghei PUŞCUŢA

Ministrul agriculturii, dezvoltării 
regionale şi mediului Ion PERJU



Anexă
la Hotărîrea Guvernului 
nr. din 2020

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A HORTICULTURII 
PENTRU ANII 2020-2026

Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2020-2026 (în continuare -  Program) 
reprezintă documentul de politici cu privire la eforturile şi intervenţiile Guvernului în sectorul 
horticol, direcţionate spre dezvoltarea sustenabilă a acestuia.

Programul este elaborat în vederea atingerii Obiectivului general 1. “Creşterea 
competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi modernizarea pieţei ”, stabilit în 
Strategia Naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020.

I. DESCRIEREA SITUAŢIEI SI PROBLEMELE DIN SECTORUL HORTICOL
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1. Actualmente, sectorul horticol înregistrează o creştere atât a volumului de producţie, 
cât şi a exporturilor, în special, ca efect al eforturilor producătorilor agricoli, dar şi a statului prin 
implementarea politicii de subvenţionare.

2. Datorită unor avantaje competitive, precum amplasarea geografică şi condiţiile 
climaterice favorabile, potenţialul şi avantajul relaţiilor cu Uniunea Europeană pe care îl oferă 
Acordul de asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, inclusiv componenta ce ţine 
de Zona de liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare, forţa de muncă relativ ieftină, facilităţile 
acordate sectorului de Guvern prin intermediul politicilor de subvenţionare, ritmul şi volumul de 
producţie horticolă a crescut semnificativ.

3. În acest sens, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului îşi propune 
actualizarea politicilor de susţinere a creşterii şi diversificării sectorului horticol, axat pe o 
dezvoltare bazată pe inovaţii şi înaltă competitivitate.

Secţiunea 1.
Situaţia curentă

4. Contextul intern de dezvoltare a sectorului horticol în Republica Moldova a 
înregistrat anumite tendinţe pozitive, şi anume:

■ Drept urmare a privatizării terenurilor agricole, cu contribuţia unui şir de programe de 
dezvoltare implementate de stat şi partenerii de dezvoltare, în ţară s-a consolidat un ecosistem de 
furnizori de mijloace de producere, producători agricoli, operatori de infrastructură post-recoltare, 
procesatori, distribuitori-exportatori, companii de logistică care şi-a demonstrat competitivitatea pe 
pieţe cu grad intens de concurenţă, precum Federaţia Rusă şi Uniunea Europeană.

■ Drept urmare a creşterii suprafeţelor alocate producerii horticole şi creşterii productivităţii la 
hectar, volumul de producere este în continuare creştere. Cantitativ, exportul producţiei horticole în 
stare proaspătă a fost motorul dezvoltării sectorului în ultimii ani.

■ Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, consumul pe locuitor în an de fructe şi 
legume a crescut cu 16% în perioada anilor 2014-2018, atingînd nivelul de 168,1 kg, peste minimul 
recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii de 144 kg. Totuşi, consumul produselor horticole 
de către populaţie oferă anumite oportunităţi de creştere, în special prin disponibilitatea produselor 
în extra-sezon şi creşterea prezenţei produselor locale în reţelele de comerţ cu amănuntul, care 
urmează a fi valorificate pentru o dezvoltare echilibrată a sectorului.
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Figura 1. Dinamica volumului şi repartizării producţiei horticole în 
Republica Moldova, anii 2013-2018, mii tone 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică (2019)

■ Horticultura este un element structural important în economia ţării. Este evident efectul 
multiplicativ asupra altor sectoare ale economiei pe toată lungimea lanţului valoric, pornind de la 
cei care reprezintă furnizori de materii prime şi resurse pentru producători horticoli, precum şi 
partenerii care îi susţin ulterior în procesarea, ambalarea, distribuţia, logistica, transportul şi 
comercializarea produselor horticole pe piaţa internă şi pe cea de export. Agenţii economici din 
sectorul horticol sunt o sursă generatoare de locuri de muncă şi respectiv venituri în zonele rurale.

5. Contextul extern de dezvoltare a sectorului horticol în Republica Moldova are cele 
mai pronunţate efecte asupra dezvoltării durabile ale sectorului. Printre cele mai importante aspecte 
menţionăm:

■ Valoarea exportului produselor horticole proaspete şi procesate reprezintă o cotă 
semnificativă a exportului total al Republicii Moldova (12,4% în 2017), atingînd nivelul maxim de 
300,3 milioane dolari SUA în anul 2017. Exportul nucilor şi fructelor în stare proaspătă, 
principalele componente ale exporturilor de produse horticole, are o evoluţie ascendentă a valorii 
sale, cu excepţia perioadelor embargourilor impuse de Federaţia Rusă din anii 2014 -  2016.
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Figura 2. Valoarea exportului producţiei horticole în stare proaspătă 
al Republicii Moldova pentru anii 2013-2018, mil. USD 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică (2019)

■ Republica Moldova are acces preferenţial la două pieţe majore de produse horticole - 
Uniunea Europeană (56% din valoarea exporturilor produselor horticole în 2018) şi Uniunea 
Economică Eurasiatică (36%).
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■ Cu excepţia nucilor şi sucului concentrat de mere, majoritatea produselor horticole sunt 
exportate preponderent pe piaţa Uniunii Economice Eurasiatice, în special Federaţia Rusă. Datorită 
creşterii considerabile a producerii proprii şi stagnării veniturilor populaţiei, importurile Uniunii 
Economice Eurasiatice care au crescut dinamic în anii 2000-2013 au întrat într-o fază de stagnare şi 
uneori chiar scădere, începînd cu anul 2014, în timp ce cerinţele faţă de calitatea produselor 
horticole ajung la nivelul celor internaţionale.

■ Nucile şi sucul concentrat de mere, cu un export cumulat de 120 milioane dolari SUA în 
2018, reprezintă două produse care sunt exportate preponderent către Uniunea Europeană. Exportul 
celorlalte produse horticole către ţările Uniunii Europene este limitat, dar în creştere continuă în 
ultimii ani (de exemplu, cota Uniunii Europene în exportul prunelor şi strugurilor de masă a ajuns 
la 28-31% faţă de 2-3% în anii 2010- 2013), ca urmare a creşterii competitivităţii produselor şi 
abilităţilor exportatorilor moldoveneşti.

■ Statul poate facilita creşterea în continuare a exporturilor către aceste pieţe prin eliminarea 
sau reducerea barierelor existente: pentru Uniunea Europeană -  nivelul limitat a cotelor duty free 
(fără plata taxelor de import) pentru unele produsele în stare proaspătă, iar pentru Federaţia Rusă -  
evitarea embargourilor, eliminarea permanentă a taxelor temporare de import şi eliminarea sau 
extinderea listei exportatorilor autorizaţi.

■ În ultimii ani, exportatorii de produse horticole din Republica Moldova au iniţiat exporturi 
către noi regiuni, precum Golful Persic, Asia de Sud-Est, Africa de Nord şi America de Nord. Pe 
lîngă Ucraina şi Turcia, aceste destinaţii vor trebui explorate în mod sistematic ca pieţe de export 
pentru produsele horticole moldoveneşti, deoarece exportul de produse horticole către Uniunea 
Europeană şi Uniunea Economică Eurasiatică pentru următorii 10 ani prezintă perspective de 
creştere limitată, datorită stagnării consumului de culturi tradiţionale.

6. Sectorul horticol moldovenesc trebuie să ia în consideraţie tendinţele consumului la 
nivel global, şi anume:

■ Se estimează că 75% din totalul fructelor şi legumelor cultivate la nivel global sunt 
consumate în stare proaspătă, această tendinţă menţinîndu-se în continuare. Pe pieţele mature, 
precum SUA şi Uniunea Europeană, consumul de produse horticole tradiţionale, precum merele, 
prunele şi roşiile, va stagna sau creşte lent, cel mai dinamic dezvoltîndu-se produsele exotice sau cu 
caracteristici nutriţionale sporite, precum fructele moi (fructele arbuştilor pomicoli).

■ În ultimul deceniu, cererea mondială de fructe şi legume congelate a crescut cu 5% pe an. În 
acelaşi timp, cererea mondială de fructe conservate (în cutii, pungi şi sticle) a rămas stabilă pe plan 
mondial şi a scăzut cu peste 1% pe an în Europa, Australia şi SUA.

■ Produsele horticole ecologice sunt mai mult decât un element de lux, ele reprezentând deja o 
categorie separată pe piaţa internaţională, cu oportunităţi care pînă în prezent practic nu au fost 
explorate de producătorii din ţară.

7. În acest context, cele mai mari 3 provocări care continuă să afecteze competitivitatea 
horticulturii moldoveneşti în perspectivă pe termen mediu şi lung, identificate de cele mai recente 
analize în domeniu, sunt:

■ Dificultăţi în satisfacerea cerinţelor cumpărătorilor de fructe şi legume în stare proaspătă, 
care devin tot mai stringente pe partea ce ţine de cantitatea, calitatea, ambalajul, siguranţa 
alimentară şi certificarea.

■ Infrastructură şi deprinderi insuficiente pentru deservirea canalelor moderne de distribuţie şi 
efectuarea livrărilor conform unui orar stabilit.

■ Cunoştinţe reduse legate de întregul diapazon al oportunităţilor internaţionale existente, 
lipsa informaţiei actualizate şi coordonate despre cerere şi ofertă din diverse pieţe, cunoştinţe şi 
deprinderi insuficiente ale antreprenorilor din Republica Moldova in domeniul marketingului 
internaţional şi al vânzărilor.
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Secţiunea 2.
9

Analiza producerii în sectorul horticol şi problemele identificate
8. Conform datelor preliminare ale Biroului Naţional de Statistică pe toate formele de 

proprietate, în total pe ţară la 1 ianuarie 2018 au fost înregistrate 2,50 mil. ha de terenuri agricole. 
Suprafaţa agricolă utilizată, în anul agricol 2017 a fost de 1832,4 mii ha (73,4% din total terenuri 
agricole), din care 243,1 mii ha (13,3%) au revenit culturilor horticole.

9. În perioada 2010-2018, suprafaţa alocată culturilor horticole a crescut cu 20,5%.

Tabelul nr.1
Suprafaţa totală pe principalele culturi horticole în 2010-2018, mii ha

Culturi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pom icole, nuci, arbuşti şi căpşun 116,2 118,8 119,5 122,1 122,3 135,6 134,6 135,5 139,5

Inclusiv sămânţoase 66,6 66,6 66,0 66,3 59,2 65,3 62,1 62,5 61.7

Sâmburoase 39,3 40,0 40,4 41,1 36,2 42,0 42,2 42,9 43.2

Nucifere 9,4 11,3 12,3 14,0 24,2 25,2 27,2 29,0 30.8

Arbuşti fructiferi şi căpşun 1,0 1,3 1,1 1,1 2,7 3,0 3,1 3,5 3.8

Legum e 72,8 70,3 63,8 63,1 116,1 123,2 95,7 88,1 93,2

Inclusiv cartofi 27,60 29,24 25,40 23,30 22,76 22,06 20,65 19,70 19,0

Legume de câmp 22,29 22,30 20,70 21,700 20,85 18,32 18,60 18,90 28,6

Leguminoase pentru boabe 3,20 2,60 2,30 2,30 57,28 69,00 41,29 35,00 39,4

Culturi bostănoase 14,80 11,70 11,00 11,80 11,45 10,77 12,05 11,80 5,3

Alte legume 4,20 4,50 4,40 4,00 3,75 3,06 3,08 2,70 0,9

Plantaţii de struguri de m asă 20,2 19,7 20,2 19,2 20,5 19,9 19,9 19,5 19,3

TOTAL: 209,2 208,9 203,5 204,4 258,9 278,7 250,2 243,1 252,0

Sursa: Biroul Naţional de Statistică (2019)

10. Recolta medie la culturile pomicole şi struguri de masă este în creştere constantă, 
crescînd cu peste 100% în perioada 2010-2018, datorită adoptării tehnologiilor îmbunătăţite de 
producere şi creşterii abilităţii producătorilor. La culturile legumicole, recolta medie a fost relativ 
constantă.

Tabelul nr.2
Recolta medie pe principalele culturi horticole în 2010-2018, t/ha

Specii 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pom icole, nuci, arbuşti şi căpşune 3,34 3,97 3,94 4,6 5,34 4,34 5,34 5,72 7.41

Legum e 8,66 8,99 6,69 8,05 9,10 7,65 8,53 9,27 7.59

Struguri de m asă 2,57 5,07 4,09 5,02 5,14 4,72 4,72 5,91 6.93

Sursa: Biroul Naţional de Statistică (2019)

11. Volumul total de producţie horticolă este în creştere, dar cu deosebiri între 
principalele culturi horticole. La speciile pomicole, nuci, arbuşti fructiferi şi căpşun acesta a fost în 
creştere continuă, în anul 2018 fiind de peste 150% faţă de anul 2010, la fel ca şi strugurii de masă. 
În cazul culturilor legumicole volumul de producţie s-a redus în perioada 2010-2013, dar este în 
creştere lentă către anul 2018, cu variaţii mari de la an la an, în dependenţă de nivelul precipitaţiilor 
în sezonul respectiv.
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Tabelul nr.3
Volumul de producţie pe principalele culturi horticole în 2010-2018, mii tone

S p e c ii 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

Pom icole, nuci, arbuşti şi căpşun 322,4 378,40 379,80 419,0 497,30 485,48 595,69 666,4 850.20

Legum e 704,1 764,30 555,65 335,40 467,34 334,49 596,72 586,80 505.30

Struguri de m asă 45,5 86,2 70,2 87,0 94,4 84,7 86,7 108,7 125.9

T O T A L : 1.072.0 1,481.4

Sursa: Biroul Naţional de Statistică (2019)

12. Culturile cu volum important de producere în 2019 includ: merele -  595 mii tone, 
strugurii de masă -  120 mii tone, prunele -  109 mii tone, nucile -  20 mii tone, cartofii -  174 mii 
tone, tomatele -  52 mii tone.

13. Deşi încă înregistrează un volum relativ mic de producere în comparaţie cu culturile 
tradiţionale (15 mii tone), cel mai dinamic sub-sector horticol este cel al arbuştilor fructiferi şi al 
căpşunilor.

14. Factorii-cheie comuni care au contribuit la creşterea recoltelor medii şi volumului de 
producere pentru unele culturi horticole, precum nucile, merele, strugurii de masă şi căpşunile 
includ:

■ cerere sporită pe piaţa internă şi externă şi perspective de creştere continuă, care a motivat 
producătorii să reinvestească profiturile în modernizarea exploataţiilor agricole;

■ adoptarea practicilor şi tehnologiilor îmbunătăţite de producere, precum utilizarea unor 
soiuri şi portaltoaie mai productive, utilizarea tehnologiilor intensive de producere, creşterea 
ponderii suprafeţelor irigate, tehnică agricolă mai performantă şi mai modernă.

15. Tendinţele negative de reducere a suprafeţelor cultivate cu legume se explică printr- 
un complex de factori legaţi de piaţă, precum lipsa unor oportunităţi clare la export şi dinamica 
lentă a pieţei locale pentru legume în stare proaspătă din cauza reducerii numărului populaţiei. Deşi 
există cerere neacoperită pentru legume din partea procesatorilor, lipsa unor legături pe termen lung 
între procesatori şi producători descurajează investiţiile acestora în tehnologii îmbunătăţite care ar 
aduce avantaje tuturor părţilor interesate, precum reducerea costurilor unitare prin creşterea 
recoltelor la hectar şi mecanizarea lucrărilor, conformitatea cu cerinţele de calitate specifice ale 
procesatorilor şi garantarea unui grad înalt de utilizare a capacităţilor de procesare.

16. Un rol important în transformarea sectorului horticol prin atragerea investiţiilor 
sectorului privat îl are statul. Astfel, disponibilitatea programelor de creditare preferenţiată 
cofinanţate de Banca Mondială, IFAD, BEI, Guvernul Japoniei şi Programul Compact al SUA, dar 
şi măsurile de suport din cadrul Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural 
impulsionează investiţiile producătorilor în tehnologii avansate. Mai mult, aceste programe parţial 
compensează deficienţele sistemului de finanţare agricolă, precum cerinţe mari faţă de gaj şi 
dobânzi bancare relativ înalte.
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Figura 3. Înfiinţarea livezilor şi subvenţiile acordate la plantarea lor în 2013-2019, ha 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică (2019)

17. Pe parcursul perioadei 2013-2019, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 
Mediului şi Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură, ca urmare a consultărilor cu sectorul 
privat au ajustat măsurile de suport pentru a permite unui număr cît mai mare de producători să 
beneficieze de suportul statului pentru realizarea investiţiilor în înfiinţarea plantaţiilor pomicole. 
Astfel, în anul 2019 a fost acordat suport pentru un număr record de 559 de beneficiari.

Tabelul nr.4
Raportul privind numărul de beneficiari, suma autorizată şi valoarea investiţiei la înfiinţarea

plantaţiilor pomicole, 2013-2019

Anii Nr. de beneficiari Sum a autorizată (lei) Valoarea investiţiei 
(lei) '

Suprafaţa totală, ha

2013 429 56 955,660 3645,0

2014 385 72 441,100 - 3665,2

2015 447 52 256,565 431 255,978 2632,9

2016 442 68 079,343 327 118,217 3074,0

2017 399 48 786,475 313 988,409 2428,0

2018 498 59 120,000 357 540,000 2832,4

2019 559 82 310,000 421 980,000 2999,4

Sursa: Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (2019)

18. În ultimii cinci ani, suprafaţa viilor înfiinţate cu soiuri de masă a depăşit constant 
suprafaţa viilor noi înfiinţate cu soiuri tehnice, fiind de circa 600 ha/an.
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Figura 4. Suprafaţa plantaţiilor înfiinţate cu viţă de vie în 2013-2019, ha 
Sursa: Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (2019)

19. Mărimea subvenţiilor din mijloacele Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii 
şi Mediului Rural pentru înfiinţarea unui plantaţiilor viticole este de circa 25 milioane lei/an.

Tabelul nr.5
Raportul privind numărul de beneficiari, suma autorizată şi valoarea investiţiei la

înfiinţarea plantaţiilor viticole, 2013-2018
Anul Nr. de beneficiari Sum a autorizată, (lei) Valoarea investiţiei 

(lei) '
Suprafaţa totală, ha

2013 218 30 788, 276 1422
2014 168 18 434,509 - 1299
2015 106 10 134,005 87 835, 614 2257
2016 148 21 124,135 109 937, 170 573
2017 219 34 380,792 180 186, 664 925
2018 280 37100, 000 187 151, 800 1067
2019 201 25 250,000 106 604,000 5801

Sursa: Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (2019)

20. In ultimii ani din mijloacele Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi 
Mediului Rural se efectuează plăţi şi pentru montarea sistemelor antigrindină şi anti-îngheţ.

Tabelul nr. 6
Raportul privind numărul de beneficiari, suma autorizată şi valoarea investiţiilor la fondarea

sistemelor antigrindină şi anti-îngheţ, 2013-2019

Anii Nr. de beneficiari
Sum a autorizată  

(lei)
V aloarea investiţiilor  

(lei) ’
Suprafaţa totală, ha

2013 3 909,841 - 72

2014 4 3 072,800 - 11

2015 2 1 050,504 3 314,569 53

2016 4 4 095,830 6 854,698 70

2017 9 4 270,350 9 867,011 206

2018 11 5 520,000 16 254,000 85

2019 9 9110,000 19 860,000 94,5

Sursa: Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (2019)
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21. O pondere încă semnificativă în suprafeţele plantaţiilor pomicole şi viticole o au 
plantaţiile cu termenul de exploatare este depăşit, acestea fiind ineficiente din punct de vedere 
economic şi necesită a fi defrişate, în mod contrar ele fiind un „rezervor” de boli şi dăunători pentru 
plantaţiile din vecinătate.

Tabelul nr. 7
Raportul privind numărul de beneficiari, suma autorizată 

si valoarea investiţiei la defrişare, 2015-2019
5 5 5 7

Anii Nr. de beneficiari
Sum a autorizată  

(lei)
Valoarea investiţiilor  

(lei) '
Suprafaţa totală, ha

2015 131 10 152,593 21 182,402 1 121

2016 276 43 103,616 47 076,314 3 911

2017 438 59 287,507 65 555,485 3 695

2018 567 64 760,000 78 500,000 7 448

2019 521 80 620,000 92 650,000 6 530

Sursa: Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (2019)

22. Cu referire la suprafeţele plantate cu arbuşti fructiferi şi căpşun în perioada anilor 
2016-2019, anual în medie se plantează cca. 100 ha, în special fiind cultivate căpşunul, zmeurul şi 
cătina albă, care sunt solicitate atât în stare proaspătă cât şi pentru procesare.
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Figura 5. Suprafeţele plantate cu arbuşti fructiferi şi căpşun în perioada anilor 2016-2019 
Sursa: Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (2019)

23. In Republica Moldova legumele sunt cultivate preponderent în teren deschis, dar 
există deja şi sectoare mari de producere pe teren protejat (sere, solarii) subvenţionate din 
mijloacele Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural.

Tabelul nr.8
Suprafaţa terenului protejat propusă pentru subvenţionare ̂ în 2013-2019, ha____
Tipul investiţiei 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Seră de iarnă 48 54 399 21 26 56 32 604
Solarii 10 3 4 13 16 30
Tuneluri 14 1 6 6 3 27
Câmp deschis - 8 22 12 42
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Sursa: Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (2019)

Asigurarea cu seminţe si material săditor
24. Anual în ţară se produc 10 -  13 milioane bucăţi de material săditor pomicol şi 

bacifer, în conformitate cu structura înfiinţării plantaţiilor noi a speciilor respective.

Tabelul nr.9
Producerea materialului săditor pomicol şi bacifer în 2016-2019

Specia

M aterial săditor pomicol produs în RM, buc

Producţia
medie
anuală
pentru

2016-2019,
buc

Schema 
tradiţională 
de plantare, 

m

Suprafaţă acoperita cu material 
săditor pentru anii 2016-2019, ha

2016 2017 2018 2019 Posibilă de 
plantat

În mediu 
anual 
(2016
2019) 

plantat de 
facto

Abateri la 
acoperirea 

necesarului, 
(+ sau -)

Agriş 268,400 179,800 132,000 132,400 178,150 2,5x0,8 35,63 4,20 31,43
Alun 91,550 127,000 90,600 77,288 5,0x5,0 193,22 194,94 -1,72
Cais 527,920 527,460 710,700 548,290 578,593 5,0x4,0 1 157,19 181,20 975,99
Căpşun 1 850,000 1 705,900 2 021,850 477,800 1 513,888 0,8x0,25 30,28 91,33 -61,05
Cireş 960,101 1 079,879 1 170,900 667,720 969,650 5,0x3,0 1 454,48 315,30 1 139,17
Coacăz
negru

1 060,300 481,250 327,800 223,100 523,113 2,5x0,0,6 78,47 1,19 77,28
Coacăz
roşu

301,400 203,700 125,300 118,400 187,200 2,5x0,0,6 28,08 15,64
12,44

Gutui 25,043 58,330 74,000 24,900 45,568 4,0x2,0 36,45 3,50 32,95
M ăr 3 066,297 3 651,649 3 732,500 3 231,420 3 420,467 3,5x1,20 1 436,60 430,33 1 006,27
M igdal 31,400 82,800 144,400 98,600 89,300 5,0x3,0 133,95 29,19 104,76
M ur 121,100 174,700 43,000 80,800 104,900 3,0x1,0 31,47 5,49 25,99
Nuc 650,234 562,918 400,700 937,030 637,721 10x10 6 377,21 933,87 5 443,34
Păr 629,630 468,705 511,400 387,710 499,361 5,0x3,0 749,04 15,80 733,24
Persic 115,405 155,610 264,408 971,640 376,766 5,0x4,0 753,53 31,17 722,36
Prun 1 488,303 1 635,897 2 074,400 1 529,140 1 681,935 5,0x3,0 2 522,90 536,34 1 986,57
Vişin 922,415 704,097 728,500 705,040 765,013 5,0x3,0 1 147,52 165,80 981,72
Zm eur 199,400 439,500 463,000 339,900 360,450 2,5x0,3 27,03 2,75 24,28
Total 12 217,348 12 203,745 13 051,858 10 564,490 12 009,360 X 16 193,04 2 958,03 13 235,01
Export 4 543,900 2 442,400 2 781,200 3 319,360 3 271,715
Im port 1 923,500 912,900 1 653,100 1 328,000 1 454,375
Balanţa 9 596,948 10 674,245 11 923,758 8 573,130 10 192,020

Sursa: Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (2019)

25. Din lipsa propriilor realizări majoritatea soiurilor de legume incluse în ultimii ani în 
Registrul Soiurilor de Plante sunt de provenienţă străină, a căror multiplicare, în condiţiile 
Republicii Moldova, este dificilă. Similară este situaţia cu materialul săditor viticol şi bacifer.

Tabelul nr. 10

Importul şi exportul de material săditor şi semincer horticol în 2010-2019, mii bucăţi
Categoria 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

M aterial săditor pom icol şi bacifer

9



Im port 433,5 402,6 1 223,0 1 866,4 2 552,5 2 008,0 1 923,5 912,9 1 653,0 1 328,0

Export 87,6 384,3 2 026,7 2 265,2 1 793,7 2 983,6 4 543,9 2 442,4 2 781,5 3 319,3
M aterial săditor viticol

Im port 448,5 293,0 973,4 2 494,0 1 628,0 2 125,0 51,6 500,0 1 383,6 861,9

Export 215,0 246,0 170,0 352,0 1 624,0 3 155,7 194,2 500,0 1 894,1 460,0
Culturi legum icole şi bostănoase (tone)

Im port 1 001,2 238,0 437,5 138,8 2 631,1 622,2 566,7 1 115,4 1 047,2 998,9

Export 71,5 72,6 23,5 47,3 72,2 60,0 55,8 80,2 71,9 79,6
C artof (tone)

Im port 4 218,6 2 745,0 406,0 1 170,0 1 344,0 300,0 868,8 283,98 210,3 219,5

Export - - - - - - - -

Sursa: Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (2019)

26. Deşi cadrul regulator pentru certificarea materialului de multiplicare şi săditor 
pomicol, bacifer, viticol şi legumicol este aliniat la cele mai bune practici internaţionale, în ţară 
practic nu se mai produce material săditor de categorii biologice superioare (“Prebază”, „Bază” şi 
„Certificat”). Pentru majoritatea speciilor horticole, materialul săditor produs local este de categoria 
biologică „Obişnuit”, care nu satisface cerinţele actuale ale producătorilor, ei fiind nevoiţi să 
importe materialul săditor respectiv, fiind ratate oportunităţi de dezvoltare pentru economia 
naţională, crescînd riscurile fitosanitare asociate importului de material săditor.

27. Relansarea producerii materialului săditor de categorii biologice superioare necesită 
resurse semnificative şi implicarea tuturor actorilor (instituţii de cercetare-dezvoltare, pepiniere, 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Agenţia Naţională pentru Siguranţa 
Alimentelor), ca bază servind eventuale parteneriate mutual avantajoase între instituţiile de 
cercetare-dezvoltare şi pepinierele private.

Accesul la soiuri si portaltoaie competitive
28. Asociaţia soi-portaltoi este baza unei afaceri horticole competitive prin 

corespunderea produsului la cerinţele cumpărătorilor privind forma, dimensiunea, aspectul şi gustul, 
asigurarea unei productivităţi înalte şi adaptarea la factorii ecologici limitativi, inclusiv rezistenta la 
principalele boli şi dăunători.

29. Conform Legii Republicii Moldova nr. 39 -  XVI din 29 februarie 2008 privind 
protecţia soiurilor de plante, soiurile pot fi utilizate în procesul de producţie numai după efectuarea 
testării oficiale de către Comisia de Stat pentru testarea Soiurilor de Plante.

30. Dinamica testării şi înregistrării în Catalogul soiurilor de plante a soiurilor noi de 
specii pomicole şi bacifere nu corespunde necesităţilor reale ale sectorului horticol în perioada de 
implementare a acestui Program, din cauza interesului mic a amelioratorilor străini de a iniţia 
testarea şi înregistrarea soiurilor respective.

Tabelul nr. 11
Dinamica înregistrării soiurilor de specii pomicole şi bacifere în Catalogul soiurilor de plante

al Republicii Moldova în 2010-2018
Specia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

M ăr 5 1 - 1 - 16 1 - - 24
Păr 1 - - - - 1 - - - 2
Gutui - - - 1 - - - - - 1
Prun 2 - - 3 2 2 - - 1 10
Prun japonez - - - - - 3/1 - - - 3/1*
Cais - - - 1 4 3/3 - - - 8/3*
Persic - - - - 2 3 - - - 5
Cireş - - - 1 11/1 - - - 12/1*
Vişini - - - 2 - 1 - - - 3
Nuc - - - - - 6 6/3 7 19/3*
Alun - - - - - 1 - 3 -/7 4/7*
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M igdal - - - - 1 - - - - 1
Coacăz negru - - - - - - - 2 1 3
Căpşun - - - - - - - - -/1 -/1*
Cătină albă - - - - - - 2/5 6 5 13/5*
M ur - - 1 - - - - - -/1 1/1*
Afin - - - - - - - 4 - 4
Goji - - - - - - - - 1 1
M ăcieş - - - - - - - - 2 2

T otal 8 1 1 8 10 41/5 9/5 21/3 17/9 116/22

*soiuri de plante admise temporar pentru testare în condiţii de producţie.

31. Admiterea, începând cu anul 2018, a importului pentru utilizare în scop de înfiinţare 
a plantaţiilor de producţie-marfă a seminţelor de soiuri înregistrate în cataloagele Uniunii Europene 
reprezintă o soluţie parţială, deoarece defavorizează pepinierele locale, iar producătorii nu cunosc 
performanţa soiurilor respective în condiţiile specifice ale ţării. Astfel, se impune crearea unui 
parteneriat între organizaţiile producătorilor agricoli şi instituţiile de cercetări, cum ar fi Institutul 
Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, cu suportul Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi Mediului şi Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante pentru 
accelerarea testării soiurilor de plante şi eventuala lor înregistrare în Catalog.

Accesul la surse de apă pentru irigare
32. Infrastructura de irigare a Republicii Moldova include in componenţa sa sistemele 

centralizate de irigare şi sistemele centralizate de desecare, administrate de Agenţia „Apele 
Moldovei”. Sistemele centralizate de irigare şi cele de desecare au fost construite în perioada anilor 
70-80, fiind amplasate de-a lungul nurilor Nistru şi Prut, afluenţilor acestora şi lângă lacurile de 
acumulare.

33. În perioada anilor 2010-2015 din resursele financiare ale Guvernului SUA în cadrul 
Programului „Compact” au fost reabilitate 10 sisteme centralizate de irigare şi un sistem de 
desecare, pentru o suprafaţă totală de 15 mii ha. Sistemele reabilitate au fost transmise în comodat 
către 10 asociaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigare, create în scopul administrării, exploatării şi 
întreţinerii, în interes public şi în interesul membrilor săi, a sistemului de irigare, transmise lor în 
folosinţă gratuită (comodat) de către Agenţia „Apele Moldovei”.

34. Studiul diagnostic al infrastructurii de irigare administrată de Agenţia „Apele 
Moldovei” efectuat în anul 2018 reliefează în mod pregnant situaţia în care se află staţiile de 
pompare din cadrul sistemelor de irigare evaluate, şi anume: 47% - ruinate, 32% - nefuncţionale şi 
doar 21% rămîn a fi funcţionale.

35. Guvernul, prin intermediul Agenţiei „Apele Moldovei” şi a Fondul de Dezvoltare 
Durabilă, continuă să ofere asistenţă asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigare în vederea 
asigurării unui management eficace şi fortificării capacităţilor instituţionale, iar împreună cu 
instituţiile financiare şi partenerii de dezvoltare, este în proces de identificare de soluţii pentru 
atragerea resurselor financiare în îmbunătăţirea infrastructurii de irigare.

Secţiunea 3.9

Analiza infrastructurii post-recoltă pentru produsele în stare proaspătă şi problemele
identificate

36. Infrastructura post-recoltă dezvoltată, inclusiv asigurarea unui lanţ continuu a 
frigului, este un factor-cheie pentru competitivitatea sectorului horticol. Ea asigură extinderea 
duratei de viaţă a produselor în urma pre-răcirii lor imediat după recoltare, extinderea perioadei de 
comercializare a produselor şi posibilitatea de a sorta şi ambala produsul conform cerinţelor 
specifice ale cumpărătorilor.

37. Evaluarea infrastructurii post-recoltă pentru produsele horticole în stare proaspătă 
efectuată în luna mai 2019 a identificat 633 depozite frigorifice cu o capacitate totală de stocare de 
412 mii tone, ceea ce reprezintă o creştere impresionantă faţă de 143 mii tone în 2009 şi doar 86 mii
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tone în 2004. În cadrul acestor unităţi sunt instalate 46 linii de sortare, preponderent pentru mere, 
dar şi pentru struguri de masă, prune şi cireşe, aproape toate fiind instalate în ultimii 7 ani.

38. Totuşi, doar 40% din cererea pentru servicii de pre-răcire şi depozitare la rece este 
satisfăcută. Deşi depozite frigorifice sunt prezente în toate raioanele ţării, doar câteva dispun de 
capacităţi de depozitare care acoperă producţia locală horticolă.

39. Accesul limitat la resurse financiare pe termen lung este principala constrângere 
pentru dezvoltarea infrastructurii post-recoltă. Din cauza dimensiunilor relativ reduse a 
exploataţiilor agricole, pentru majoritatea producătorilor efectuarea investiţiilor în infrastructura 
proprie post-recoltă nu este justificată, soluţia fiind utilizarea unei infrastructuri comune cu alţi 
producători din localitate/regiune, pe bază de asociere.

40. La moment, fenomenul asocierii este încă slab dezvoltat, dat fiind experienţa limitată 
de cooperare, deşi există mecanisme specifice de finanţare (Fondul Naţional de Dezvoltarea a 
Agriculturii şi Mediului Rural şi Proiectul Agricultura Competitivă, finanţat de Banca Mondială).

Secţiunea 4.
Analiza procesării în sectorul horticol şi problemele identificate

41. Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor este efectuată de 132 unităţi de 
procesare, inclusiv 14 unităţi pentru producerea sucurilor, 24 de unităţi de uscare a fructelor, 
legumelor şi altor produse vegetale şi 7 unităţi de congelare rapidă a fructelor şi legumelor.

42. În 2018 cantitatea materiei prime colectate pentru procesare a depăşit 295 mii tone, 
din care peste 92% reprezintă fructele, în special merele. Produsul principal este sucul concentrat de 
mere, urmat de sucul reconstituit de mere şi conserve din leguminoase pentru boabe.

Tabelul nr. 12
Analiza producerii de sucuri şi conserve în Republica Moldova în 2010-2018

Specificare 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sucuri de fructe si legume, mii litri 27 115.0 29 715,3 46 055,2 49059,1 49 074,9 39 242,5 49 687,1 55 689,1 63 210,8
sucuri neconcentrate 17 460, 6 16 828,3 21 098,9 22 825,5 21 482,7 21 534,7 18 755,3 20 080,0 19 000,3
sucuri concentrate 9 654, 4 12 887,0 24 956,3 26 233,6 27 592,2 17 707,8 30 931,8 35 609,1 44 210,5

Conserve de legume si fructe, mii 
tone 29,9 26,3 24,3 25,1 30,4 15,7 16,7 19,6 25,6
Fructe prelucrate si conservate, mii 
tone 8,0 6,8 4,7 10,7 7,6 7,9 9,4 8,2 12,5

43. Creşterea volumului de produse horticole procesate (fructe, pomuşoare, legume) 
depinde în mod esenţial de stabilirea activităţilor de procesare depinde de stabilirea unor legături pe 
termen lung între procesatori şi producători de tip contract farming pentru a încuraja investiţiile 
acestora în tehnologii îmbunătăţite care ar aduce avantaje tuturor părţilor interesate: reducerea 
costurilor unitare prin creşterea recoltelor la hectar şi mecanizarea lucrărilor, conformitatea cu 
cerinţele de calitate specifice ale procesatorilor şi garantarea unui grad înalt de utilizare a 
capacităţilor de procesare. Ajustarea măsurilor de suport prin intermediul Fondului Naţional de 
Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural pentru susţinerea acestor parteneriate este una din 
priorităţile acestui Program.

Secţiunea 5. Analiza pieţelor
Tendinţe la nivel global
44. Preferinţele consumatorilor de astăzi sunt deja diverse şi complexe. Lanţul valoric 

pentru producţia horticolă se dezvoltă mult mai repede decât poate satisface sectorul horticol.

Tabelul nr. 13
Retrospectiva istorică de dezvoltare a lanţului valoric pentru producţia horticolă
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S p e c ifica re T recu t P r ezen t V iito r

Producere

Nivel ridicat de 
autosuficienţă în propriile 
grădini

Nivel scăzut de autosuficienţă Producerea din ce în ce mai regională / 
urbană

Agricultura locală Tendinţă spre grădinăritul urban Noi concepte în agricultura urbană / 
fermieri pe verticală

În primul rând mecanizare Agricultura globalizată Producătorii non-industrie
Producţie pe scară largă, parţial 
automatizată

Producţie de cultivare mixtă complet 
automatizată

Distribuţie

Primele importuri de fructe 
exotice

Comercializarea online Autonom

Pieţe săptămânale în oraşe Revenirea parţială pe pieţele stradale Servicii de livrare urbană mai mici
Bunuri colonizabile Disponibilitatea continuă a produselor 

proaspete, sezonalitatea mai puţin 
importantă

La cerere / livrare instantanee

Sezonalitate puternică a 
producţiei

În primul rând prin intermediul 
comercianţilor cu amănuntul: 
consumatorii vin la magazin

O mulţime de surse de livrare

Locaţii cheie: consumatorii 
vin la producători

Creşterea platformelor: Producătorul 
vine la consumatori

Com portam entul
consum atorului

Gospodinele: 
Responsabilitatea pentru 
nutriţia familiei

Comercializarea originilor produselor 
alimentare

Comercializarea caracteristicilor 
produsului

Cerinţă primară: Satisfacerea 
foametei

Sănătate Produse proaspete prelucrate / Reţete 
sănătoase gata preparate

Cunoştinţe limitate despre 
nutriţie

Boom organic şi multiple diete Transparenţa / cerinţa de a cunoaşte 
ingredientele şi originea produselor

Alimentele sunt consumate 
în principal la domiciliu

Rapid Bine: Rapid, convenabil şi 
sănătos

Stil de viaţă controlat

Flexibilitate, mâncare oricând şi 
oriunde

Ofertă rapidă în mişcare, sănătoasă şi 
aliniată la valorile nutriţionale 
individuale

Sursa: FRUIT TRADE 2025, GDI Gottlieb Duttweiler Institute

45. În comerţul internaţional cu fructe şi legume se constată două scenarii distinctive:
1) pieţe cu grad de maturitate (Europa, America de Nord), în care accent se va pune pe 

produse de calitate, naturiste, inofensive şi în majoritate cazurilor procurate în retail şi
2) pieţe în dezvoltare (America Latină, Africa şi Asia), în care comerţul va fi diversificat şi 

mult mai simplu de penetrat, în cazul asigurării logisticii şi calităţii solicitate.
Exportul produselor horticole
46. Exportul a fost motorul dezvoltării sectorului horticol moldovenesc în ultimii 20 ani 

şi este activitatea prioritară pentru dezvoltarea durabilă a sectorului. Valoarea exportului produselor 
horticole proaspete şi procesate este în trend ascendent, atingând nivelul maxim de 300.3 milioane 
dolari SUA în anul 2017. Există variaţii semnificative de la an la an, cauzate de factori climaterici 
(secetă, ploi abundente, grindină) în ţară sau în alte regiuni -  mari producători de produse horticole 
şi factori politici (embargouri, impunerea de taxe de import disruptive).

47. Republica Moldova este un exportator net de produse horticole în general (+191 
milioane dolari SUA în 2017). Pe categorii, nucile, fructele în stare proaspătă, fructele deshidratate 
şi conservele din legume şi fructe, inclusiv sucurile, au o balanţă pozitivă a comerţului internaţional, 
dar pentru legume în stare proaspătă ţara este un importator net, în special datorită importurilor în 
extra-sezon.

Tabelul nr. 14
Analiza import - export de producţie horticolă a Republicii Moldova în 2005-2018, USD
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Specificare 2005 2010 2015

Structu ra,
%  (în 
mediu 
2005
2015)

2016 2017 2018

Structura,
%  (în 
mediu 
2016
2018)

A bateri, %
(în  mediu 

2016-2018 
faţă de 2005

2015)
Im port producţie horticolă

Legume, inclusiv tubercoli 8,722,837 30,172,361 25,528,406 24.0% 29,339,611 33,095,152 50,678,712 34.2% 175.6%
Fructe şi nuci 17,686,868 58,020,725 74,601,482 56.1% 47,390,259 54,258,784 69,328,265 51.6% 113.8%

nuci 4,799,232 6,446,764 14,102,841 9.5% 10,717,628 13,541,430 20,417,092 13.5% 176.2%
struguri de masă 464,878 2,715,366 2,458,338 2.1% 2,025,880 1,605,705 1,548,611 1.6% 91.9%
mere. pere şi gutui 5,682,824 2,257,765 819,817 3.3% 1,290,123 1,054,853 4,240,627 2.0% 75.2%
prune, caie, cireşe şi persici 343,549 11,837,657 20,750,344 12.3% 822,286 968,433 1,584,854 1.0% 10.3%

Conserve legume, fructe şi nuci 13,596,189 22,724,995 16,823,025 19.8% 17,549,126 21,441,701 7,978,804 14.2% 88.4%
Total 40,005,894 110,918,081 116,952,913 100.0% 94,278,996 108,795,637 127,985,782 100.0% 123.6%

Export producţie horticolă
Legume, inclusiv tubercoli 4,833,710 8,767,464 9,183,106 3.8% 8,216,925 9,162,921 1,002,232 2.5% 80.7%
Fructe şi nuci 60,977,459 167,624,748 194,658,725 71.2% 155,823,843 221,584,638 196,429,637 76.6% 135.6%

nuci 30,740,819 59,835,863 101,078,273 32.2% 85,462,964 98,640,218 96,329,091 37.4% 146.3%
struguri de masă 2,453,828 12,989,675 16,818,878 5.4% 20,405,159 38,625,851 25,127,932 11.2% 260.9%
mere, pere şi gutui 20,424,986 51,269,637 18,239,019 15.1% 24,839,971 46,386,131 48,093,446 15.9% 132.7%
prune, caie, cireşe şi persici 3,094,287 22,865,248 32,359,326 9.8% 15,057,705 25,154,931 24,144,718 8.6% 110.4%

Conserve legume, fructe şi nuci 46,496,933 52,274,295 49,883,003 25.0% 41,407,452 69,553,461 46,369,555 21.0% 105.8%
Total 112,308,102 228,666,507 253,724,834 100.0% 205,448,220 300,301,020 243,801,425 100.0% 126.0%

B alan ţa  com ercială producţie horticolă (d ifiren ţa  export-im port)
Legume, inclusiv tubercoli -3,889,127 -21,404,897 -16,345,300 -12.7% -21,122,686 -23,932,231 -49,676,480 -22.6% 227.5%
Fructe şi nuci 43,290,591 109,604,023 120,057,243 83.5% 108,433,584 167,325,854 127,101,372 96.3% 147.6%

nuci 25,941,587 53,389,099 86,975,432 50.9% 74,745,336 85,098,788 75,911,999 56.3% 141.8%
struguri de masă 1,988,950 10,274,309 14,360,540 8.1% 18,379,279 37,020,146 23,579,321 18.9% 296.6%
mere, pere şi gutui 14,742,162 49,011,872 17,419,202 24.8% 23,549,848 45,331,278 43,852,818 26.9% 138.9%
prune, caie, cireşe şi persici 2,750,738 11,027,591 11,608,982 7.8% 14,235,419 24,186,498 22,559,864 14.6% 240.2%

Conserve legume, fructe şi nuci 32,900,744 29,549,300 33,059,978 29.2% 23,858,326 48,111,760 38,390,751 26.4% 115.5%
Total 72,302,208 117,748,426 136,771,921 100.0% 111,169,224 191,505,383 115,815,643 100.0% 128.0%

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

48. Un aspect important în comerţul cu producţie horticolă din Republica Moldova este 
diversificarea continuă a pieţelor, atât pentru a comercializa produsele pe pieţele ce oferă 
recompense maxime, dar şi pentru a creşte rezilienţa sectorului la influenţa factorilor geopolitici.

Tabelul nr. 15
Princi palele pieţe pentru unele produse horticole în 2018, % din volum

Specificarea  
producţiei horticole

Top piaţă  
1

Top piaţă  
2 ’

Top piaţă  
3

Top 
piaţă 4

Top piaţă  
5 ’

Grad de 
concentrare

M ere Federaţia Rusă 
(98%)

R om ânia
(1%)

Turcia
(0.1%)

Belarus
(0.1%)

B angladesh
(0.1%)

D ependent de o 
ţară

Prune, caise, cireşe 
şi persici

Federaţia Rusă 
(68%)

R om ânia
(14%)

Belarus
(8%)

Polonia
(3%)

Ucraina
(2%)

D ependent spre 
diversificare

Struguri de m asă Federaţia Rusă 
(57%)

R om ânia
(24%)

Ucraina
(7%)

Belarus
(6%)

Polonia
(3%)

D ependent spre 
diversificare

Nuci Franţa
(29%)

Germ ania
(19%)

Austria
(11%)

Olanda
(10%)

Italia
(6%)

Diversificat

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

49. Problemele-cheie pentru exportul fructelor şi legumelor proaspete din 
Republica Moldova sunt:

1) calitatea neadecvată a produselor horticole, care rezultă din lipsa infrastructurii de pre- 
răcire, refrigerare, sortare şi ambalare; soiuri de plante învechite, specialişti agricoli insuficienţi;

2) cantitatea insuficientă a produselor horticole, care rezultă din fragmentarea producţiei, 
gama sortimentală ne fiind adaptată cerinţelor consumatorilor finali de pe pieţele de desfacere, şi o 
cotă mică a livezilor intensive;

3) inabilitatea de efectuare a livrărilor planificate anul împrejur, care rezultă din lipsa 
depozitelor cu răcire şi cooperare limitată dintre producători;

4) lipsa cooperării dintre producători, preponderent din cauza unei combinaţii de factori 
istorici dar şi din cauza lipsei stimulentelor juridice şi financiare şi a ‘modelelor exemple’ -  adică 
grupuri de producători de succes;
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5) accesul limitat la informaţia despre pieţele internaţionale, din cauza aptitudinilor 
lingvistice şi de marketing reduse, contactelor limitate cu cumpărătorii străini, “inerţiei” în 
orientarea afacerilor aproape exclusiv spre CSI;

6) activităţi de marketing insuficiente din partea asociaţilor profesioniste, producătorilor 
agricole şi exportatorilor;

7) lipsa brandului, strategiei de marketing şi atragere a investiţiilor pentru dezvoltare,
ceea ce condiţionează o lipsă de sincronizare în promovarea şi vizibilitatea produselor, sectorul 
horticol din Republica Moldova fiind eclipsat de ţările -  producătoare de produse horticole -  
competitori, cu un sector horticol mult mai mare şi diversificat, etc.

50. Ca rezultat, deşi sunt recunoscute calităţile organoleptice excepţionale ale produselor 
horticole moldoveneşti, ele sunt poziţionate în segmentul mediu-jos al pieţei. Creşterea valorii 
produselor este o provocare strategică pentru sector, care este abordată în mod sistemic de acest 
Program.

Tabelul nr. 16
Analiza preţului mediu de export pentru principalele produse horticole din Republica

Moldova
P ieţe alternative  

pentru export
Im port, 

mil. U SD
Im port, 
m ii tone

India 308 331

Egipt 218 211

Emiratele Arabe 213 209

Germania 764 522

Franţa 277 217

Polonia 162 179

Germania 721 338

Polonia 170 115

Cehia 81 54

Specificare A naliza indicatorilor econom ici ale exportului

Mere în stare 
proaspătă

Export anul 2017 46 mil. USD

Preţ export MD 208 U SD /tonă

Preţ export global 810 USD/tonă

Fructe sâmburoase în 
stare proaspătă

Export anul 2017 25 mil. USD

Preţ export MD 381 U SD /tonă

Preţ export global 1450 USD/tonă

Struguri de masă în 
stare proaspătă

Export anul 2017 39 mil. USD

Preţ export MD 481 U SD /tonă

Preţ export global 1830 USD/tonă

51. Republica Moldova are acces preferenţial la două pieţe majore pentru produsele 
horticole - Uniunea Europeană (56% din valoarea exporturilor produselor horticole în 2018) şi 
Uniunea Economică Eurasiatică (36%). Accesul la ambele pieţe este condiţionat de respectarea 
anumitor clauze din acordurile respective, precum asigurarea trasabilităţii ţării de origine a mărfii. 
Guvernul împreună cu organizaţiile producătorilor va implementa sisteme de monitorizare a 
fluxurilor comerciale pentru a preveni re-exportul fraudulos de produse horticole, pentru a garanta 
accesul produselor moldoveneşti la aceste pieţe strategice.

52. Statul poate facilita creşterea în continuare a exporturilor către aceste pieţe prin 
eliminarea sau reducerea barierelor existente: pentru UE -  nivelul limitat a cotelor duty free (fără 
plata taxelor de import) pentru unele produsele în stare proaspătă, iar pentru Federaţia Rusă -  
evitarea embargourilor, eliminarea permanentă a taxelor temporare de import şi eliminarea sau 
extinderea listei exportatorilor autorizaţi.

53. Se prognozează că pînă în anul 2030 piaţa Europei şi Americii de Nord de produse 
horticole va creşte în general cu un ritm de 3% anual, pe cînd pieţele emergente, precum Asia şi 
Africa de Nord vor înregistra ritmuri de creştere considerabil mai mari (5-6%). În prezent accesul la 
multe din aceste pieţe este restricţionat pentru produsele moldoveneşti din motive fitosanitare. 
Odată cu creşterea calităţii produselor şi abilităţilor exportatorilor, instituţiile competente urmează 
să conlucreze cu organizaţiile producătorilor pentru identificarea ţărilor-ţintă şi eliminarea 
barierelor non-tarifare prin semnarea acordurilor de cooperare în domeniul fitosanitar, elaborarea 
analizelor de risc fitosanitar, etc.

Piaţa internă pentru produse horticole
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54. Problemele majore ale pieţei interne de produse horticole ţin de asigurarea calităţii şi 
inofensivităţii produselor în contextul fragmentării puternice a sectorului de producere.

55. Conform datelor BNS, consumul pe locuitor în an de fructe şi legume a crescut cu 
16% în perioada anilor 2014-2018, atingând nivelul de 168.1 kg, peste minimul recomandat de 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii de 144 kg. Totuşi, consumul produselor horticole de către 
populaţie oferă anumite oportunităţi de creştere, în special prin educarea populaţiei în domeniul 
nutriţiei sănătoase (de exemplu, după modelul Schemei UE de Fructe pentru Şcoli), creşterea 
disponibilităţii produselor în extra-sezon şi creşterea prezenţei produselor locale în reţelele de 
comerţ cu amănuntul, care urmează a fi valorificate pentru o dezvoltare echilibrată a sectorului.

56. Infrastructura de piaţă slab dezvoltată (depozitele frigorifice, pieţe angro, servicii de 
logistică la rece) cauzează deseori preferinţa reţelelor de comerţ cu amănuntul pentru produsele de 
import. Principalul loc de procurare a produselor horticole sunt pieţele în aer liber, aprovizionate 
prin intermediul pieţelor angro. Marea majoritate a pieţelor existente asigură condiţii minime pentru 
menţinerea calităţii şi inofensivităţii produselor. Pentru a îmbunătăţi situaţia în acest domeniu, prin 
Hotărârea Guvernului nr, 7421 din 17.08.2010 a fost aprobat Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de piaţă pentru produsele agroalimentare, care prevede crearea Centrului 
Agroalimentar Chişinău, a pieţelor agricole regionale şi centrelor de logistică horticolă în 
principalele zone de producere şi consum. Planul de acţiuni stipulat în Program nu a fost realizat în 
termenii specificaţi, la moment fiind necesară revizuirea lui.

Secţiunea 6.
Analiza si problemele identificate în educaţia, cercetarea si forţa de muncă în sectorul9 r  9 7 9 9

horticol
Educaţia
57. Educaţia continuă a fi un pivot în dezvoltarea sectorului horticol din Republica 

Moldova, iar calitatea procesului educaţional şi a cunoştinţelor obţinute în cadrul instituţiilor de 
învăţământ, cu competenţe de formare a specialiştilor pentru sectorul horticol produce un impact 
semnificativ asupra dinamicii de dezvoltare a sectorului agricol în întregime.

58. Racordarea procesului educaţional din sectorul horticol la tendinţele de dezvoltare a 
sistemului de învăţământ din Republica Moldova este o prioritate pentru Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi Mediului, în contextul consolidării reformelor din învăţământ, iniţiate de 
Guvern.

59. Actualmente, procesul educaţional în sectorul horticol se confruntă cu un şir de 
constrîngeri în partea ce ţine de asigurarea şi oferirea unor studii şi cunoştinţe accesibile, relevante 
şi calitative în sectorul horticol, condiţionate de:

1) Necorespunderea competenţelor profesionale dezvoltate solicitărilor pieţei de muncă
60. Lipsa unei sincronizări dintre cunoştinţele şi calificările oferite de instituţiile de 

învăţământ din sectorul horticol şi cerinţele pieţei muncii devine o constrângere importantă pentru 
dezvoltarea sectorului, acest fapt creând un dezechilibru dintre oferta şi cererea pe piaţa muncii, 
accentuând irelevanţa cunoştinţelor profesionale şi a competenţelor absolvenţilor instituţiilor de 
învăţământ în raport cu necesităţile sectorului privat.

61. Urmare a acestei necorespunderi dintre competenţele profesionale dezvoltate şi 
solicitările pieţei de muncă, absolvenţii instituţiilor de învăţământ fie că se angajează în domenii 
diferite de domeniile absolvite, fie că devin şomeri.

2) Neatractivitatea studiilor în domeniul agricol a condiţionat reducerea semnificativă a 
numărului de elevi/studenţi în instituţiile de învăţământ.

62. Dinamica absolvenţilor la învăţământul cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă la 
specialităţile Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Protecţia plantelor în ultimii ani s-a redus 
considerabil, tendinţa fiind către o descreştere continuă.
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Figura 6. Dinamica absolvenţilor (Facultatea de Horticultura, UASM) la învăţământul cu 
frecventă si cu frecvenţă redusă, 2013-2018

3) Infrastructură depăşită a instituţiilor de învăţământ sub aspect fizic şi funcţional
63. Actuala bază tehnico-materială a instituţiilor de învăţământ din sectorul agricol 

continuă să nu corespundă necesităţilor de dezvoltare a competenţelor profesionale solicitate de 
piaţa muncii, iar echipamentele, utilajele si tehnologiile aplicate la pregătirea elevilor/studenţilor 
sunt învechite, insuficiente si ineficiente, ceea ce rămâne a fi un mare impediment în obţinerea unor 
studii relevante si calitative.

64. Identificarea investiţiilor necesare pentru modernizarea infrastructurii instituţiilor de 
învăţământ din sectorul horticol, dar si a modalităţilor de colaborate dintre aceste instituţii si mediul 
de afaceri în vederea descongestionării studiilor si asigurării aplicabilităţii practice a conţinuturilor 
curriculare continuă să fie o necesitate acută a sistemului educaţional din sectorul horticol.

4) Interacţiune ineficientă a instituţiilor de învăţământ din sectorul horticol cu sfera de 
cercetare-dezvoltare, cu mediul de afaceri şi cu piaţa muncii

65. Colaborarea dintre instituţiile de învăţământ din sectorul horticol cu sfera de 
cercetare-dezvoltare, cu mediul de afaceri si cu piaţa muncii este slabă, dat fiind starea materială 
precară a instituţiilor din sfera de cercetare-dezvoltare, dar în acelasi timp cu cele din mediul de 
afaceri, cu care există acorduri/contracte de colaborare sau parteneriat, nu totdeauna este eficientă, 
deseori transformând unele stagii de practică în vizite de familiarizare/excursii.

Forţa de muncă
66. Lipsa crescândă a forţei de muncă calificată, a tehnicienilor care gestionează 

plantaţiile horticole, a coordonării între producători a tehnologiilor de producere, nu permite de a 
obţine un produs calitativ, cu valori optime a limitei admisibile de reziduuri pentru ţara 
exportatoare, un potenţial mai înalt de păstrare, ce atrage după sine loturi neomogene de producţie 
în cantităţi insuficiente solicitate de diverse reţele de comercializare.

67. Transferul elementelor inovative este foarte lent, producătorilor din sectorul horticol 
le lipsesc abilităţile profesionale privind tehnologiile moderne si cunostinţele în domeniul logisticii 
si marketingului pieţei, iar costurile de producţie nu întotdeauna sunt corelate cu factorii de 
producere care în final influenţează în mod diferit asupra profitului înregistrat.

68. Lipsa unei conlucrări eficiente a producătorilor de culturi horticole cu cei din 
industria prelucrătoare, care ar corespunde condiţiilor reale de producţie si de prelucrare pentru a 
diminua decalajul crescând între preţurile produselor industrializate si cel a fructelor.

69. Nivelul scăzut al activităţilor de prestare a serviciilor tehnologice si mecanizate 
contra plată (ex. Italia, Germania, Elveţia) pentru deţinătorii de terenuri ce cultivă culturi horticole 
pe suprafeţe relativ mici ( gospodării ţărănesti).

70. Raportat la forţa de muncă tot mai deficitară, atât a specialistilor calificaţi, cât si a 
muncitorilor zilieri, producătorii agricoli din domeniul horticol urmează să creeze locuri de muncă
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atractive, înalt tehnologizate şi bine remunerate. Producătorii agricoli trebuie să contribuie direct şi 
interesat la dezvoltarea învăţământului de specialitate şi la dezvoltarea sectorului de cercetare- 
dezvoltare.

Cercetarea
71. Interacţiunea şi comunicarea slabă dintre cei din sectorul de cercetare -  dezvoltare - 

extensiune şi producători la nivel naţional, implicarea limitată (vârsta înaintată a colaboratorilor, 
finanţarea insuficientă, necunoaşterea domeniilor prioritare ale producătorilor, absenţa unei strategii 
de cercetare-dezvoltare în domeniu) a institutelor de cercetare din sectorul horticol face mai dificilă 
implementarea cercetările aplicative în producere.

72. Insuficienţa de informare a horticultorilor (consultaţii individuale, stagii de 
perfecţionare, literatură de specialitate etc.) şi participarea formală la cursul de instruire în volum de 
24-40 ore formează deficienţe care nu permit de a ridica nivelul de pregătire a specialiştilor în 
domeniul respectiv.

Secţiunea 7.
Cadrul legal şi instituţional

Cadrul legal
73. Cadrul legal şi instituţional existent necesită o evaluare şi o analiză complexă a 

performanţelor pentru a fi reformat. Reformele legale şi instituţionale scontate ar urma să conducă 
spre implementarea de noi prevederi, instrumente de intervenţie şi instituţii care vor susţine în 
continuare dezvoltarea sectorului horticol. Reformele urmează a fi implementate prin prisma 
orientării/reorientării rapide spre necesităţile pieţei şi ale sectorului horticol.

74. Astfel, cadrul legal şi instituţional reformat va avea obiective creşterea 
competitivităţii, eficienţa şi inovaţiile, transpuse din domeniul cercetare-dezvoltare de către 
specialişti instruiţi cu viziuni progresive. Un domeniu distinct care necesită abordare sistemică este 
crearea unor instrumente legale de intervenţii promite şi măsuri de sprijin echilibrate în scopul 
atenuării şocurilor legate de specificul anului agricol respectiv şi condiţiile climaterice cu efecte 
antagoniste: recoltă scăzută versus supraproducţie (exemplul anului 2018). Totodată, se constată o 
implementare incompletă a cadrului legal îmbunătăţit. Acest fapt este condiţionat inclusiv de 
dificultăţi în finanţarea volumului mare de investiţii necesare pentru dezvoltarea sectorului horticol.

Cadrul instituţional
75. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului este responsabil pentru 

coordonarea implementării Programului şi a Planului de acţiuni. Alte ministere si autorităţi 
administrative centrale precum şi o serie de alte autorităţi publice au responsabilitatea implementării 
diferitor aspecte şi acţiuni ale Programului.

76. Mediul de afaceri se confruntă cu o serie de probleme, printre care accesul confuz şi 
costisitor la mijloacele de producţie, precum soiuri noi şi performante, fertilizanţi şi produse de uz 
fitosanitar, dar şi problema irigării din surse de apă subterană.

77. Reticenţa producătorilor agricoli la asociere prin diverse forme de cooperare este un 
alt impediment sever cu care se confruntă sectorul horticol la moment, astfel orice iniţiativă de 
asociere a producătorilor de produse agricole necesită a fi susţinută prin măsuri de subvenţionare 
net mai avantajoase decât în cazul producătorilor agricoli individuali, fapt ce va contribui la 
formarea unor loturi omogene de produse, identificării mai uşoare a unor pieţe noi de desfacere, 
unui marketing şi unei logistici corespunzătoare.

Secţiunea 8.
Analiza SWOT

78. Din analiza problemelor, deducem următoarele puncte forte/slabe, oportunităţile şi 
riscurile dezvoltării sectorului horticol, generalizate şi prezentate după cum urmează.
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Tabelul nr. 17

Analiza SWOT
Puncte tari Avantaje

• Tradiţii şi experienţă istorică în producerea 
horticolă;

• Soluri şi condiţii climatice prielnice pentru 
producerea horticolă;

• Avantaje logistice dat fiind proximitatea 
geografică de pieţele UE şi CSI;

• Recunoaşterea produselor horticole 
moldoveneşti pe pieţele CSI;

• Suport financiar şi tehnic substanţial din partea 
Guvernului şi a partenerilor de dezvoltare,

• Comerţ liberalizat cu UE, Turcia, Europa de 
Sud-Est şi ţările CSI.

• Creşterea cererii globale şi regionale de 
produse horticole cu ritmuri lente pe pieţe 
tradiţionale şi cu ritmuri majorate pe pieţe 
asiatice;

• Creşterea cererii pentru produse horticole 
ecologice.

Puncte slabe Dezavantaje

• Acces limitat la inovaţii şi acces limitat la 
finanţe;

• Dificultăţi la consolidarea terenurilor;
• Acces limitat la surse durabile de apă pentru 

irigare;
• Slabă cooperare a producătorilor ori lipsa 

acesteia;
• Coordonare slabă a activităţilor de marketing 

dintre autorităţi publice, asociaţii ale 
producătorilor şi exportatori;

• Dificultăţi în asigurarea cu forţă de muncă 
calificată şi sezonieră;

• Lipsa brandului şi a strategiei de promovare a 
produselor horticole.

• Dependenţa înaltă a sectorului de piaţa 
Federaţiei Ruse;

• Reducerea disponibilităţii resurselor de apă 
pentru irigare condiţionată de schimbările 
climatice şi gestionarea inechitabilă a apelor 
transfrontaliere;

• Pierderi de la variaţiile extreme a condiţiilor 
climaterice;

• Reducerea disponibilităţii forţei de muncă în 
sectorul horticol dat fiind competiţia cu alte 
sectoare ale economiei, emigrarea.

II. SCOPUL SI OBIECTIVELE PROGRAMULUI
5

79. Prezentul Program are drept scop sporirea competitivităţii şi rezilienţei sectorului 
horticol prin creşterea valorii producţiei şi aprofundarea integrării lanţului valoric pentru a contribui 
la dezvoltarea durabilă a mediului rural.

80. Implementarea prezentului Program până în anul 2026 prevede realizarea 
următoarelor obiective generale:

1) acces îmbunătăţit la pieţe;
2) dezvoltarea accelerată prin investiţii şi inovare;
3) forţa de muncă competitivă;
4) mediu de afaceri competitiv.

OBIECTIV SPECIFIC 1. 
Acces îmbunătăţit la pieţe

81. Obiective specifice:
- eliminarea sau reducerea barierelor tarifare şi netarifare pentru exportul de produse horticole;
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- dezvoltarea instrumentelor de sprijin financiar şi informaţional pentru exportatori;
- promovarea consumului intern de produse horticole;
- dezvoltarea agriculturii ecologice.

82. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerul Economiei şi 
Infrastructurii şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, prin programele de 
diplomaţie economică, urmează să întreprindă acţiuni comune în vederea semnării de acorduri 
comerciale noi, inclusiv cu India, Irak, Egipt, China, etc.)

83. Darea în exploatare la începutul anului 2012 a Terminalului de Mărfuri Generale şi 
Containere din cadrul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti a creat posibilitatea organizării 
exporturilor de produse horticole moldoveneşti în stare proaspătă şi procesată către noi destinaţii 
care sunt greu accesibile până în prezent pentru exportatorii noştri, precum Africa de Nord, Golful 
Persic, Orientul Mijlociu, Asia, etc.

84. Programul îşi propune să faciliteze şi să încurajeze diversificarea pieţelor de export, 
precum şi promovarea consumului intern. Astfel:
1) accentul se va pune pe dezvoltarea businessului horticol bazat pe comerţul fructelor şi 
legumelor în stare proaspătă (82,9% din volumul total), deoarece pieţele sunt mult mai receptive 
faţă de producţia proaspătă şi consumul creşte pentru această direcţie. Raportul de repartizare a 
utilizării producţiei horticole în stare proaspătă include 35,2% comercializate pe pieţele locale (în 
special majoritatea legumelor autohtone) şi 47,7% din volum sunt destinate exportului;
2) până în anul 2026 se estimează un consum intern al producţiei horticole mai mare cu 46,7% 
(832 mii tone) şi exportul va creşte de 1,93 ori (1,299 mii tone) în comparaţie cu anul 2017.

85. Cooperarea şi crearea unor grupuri de producători bine organizate va permite 
realizarea Programului mult mai rapid în ceea ce priveşte exportul şi diversificarea pieţelor.

86. Totodată, promovarea pe pieţele externe a produselor horticole autohtone este 
condiţionată de:

1) coordonarea eforturilor tuturor actorilor în procesul de identificarea ş stabilire a 
priorităţilor, dar şi planificării resurselor financiare necesare promovării produselor horticole pe 
pieţele-ţintă;

2) dezvoltare capacităţilor în domeniul exporturilor (Academia exportatorilor);
3) continuarea stimulării activităţilor de promovare pe pieţele externe a produselor horticole;
87. Consumului intern de produse horticole rămîne o prioritate pentru Guvern, astfel, 

prin aprobarea de programe naţionale de promovare a consumului de produse horticole autohtone 
va fi susţinut atît consumul de produse horticole autohtone, cît şi stimulată participarea 
producătorilor horticoli la realizarea acestor programe.

OBIECTIV SPECIFIC 2.
Dezvoltare accelerată prin investiţii şi inovare

88. Obiective specifice:
- facilitarea accesului la inputuri de calitate;
- dezvoltarea infrastructurii de producere;
- modernizarea/eficientizarea tehnologiilor de producere, inclusiv pentru atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice asupra producţiei horticole;
- facilitatea integrării lanţului valoric a produselor horticole.

89. Accesul limitat la mijloace de producţie în agricultură (inputuri agricole) cu eficienţă 
înaltă, în măsură să sporească calitatea şi cantitatea produselor agricole, dar şi competitivitatea 
acestora în comparaţie cu produsele similare, obţinute de producătorii din alte state (spre exemplu -  
din Comunitatea Europeană), continuă să fie o provocare pentru producătorii agricoli autohtoni, 
aceştia fiind vădit dezavantajaţi în comparaţie cu cei din Uniunea Europeană.

90. Astfel, reabilitarea sistemului de producere a materialului săditor pomicol şi bacifer 
cu valori biologice superioare, dar şi extinderea domeniului de înregistrare a produselor de uz
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fitosanitar deja înscrise în Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor pentru 
a corespunde cu domeniul de înregistrare în Uniunii Europene (după modelul procedurii de 
recunoaştere), dar şi alte măsuri relevante, reprezintă o prioritate pentru Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi Mediului în vederea facilitării accesului producătorilor autohtoni la 
inputuri agricole de calitate, dar şi de dezvoltare a infrastructurii de producere.

91. Aşa cum un risc major pentru sectorul horticol autohton rămîne grindina, 
îmbunătăţirea funcţionării Serviciului Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor 
Hidrometeorologice, precum şi alocarea resurselor financiare necesare funcţionării corespunzătoare 
a Serviciului sunt măsuri eminente care urmează a fi întreprinse.

92. În acest context, este necesară:
1) intensificarea acţiunilor de negociere cu ţările limitrofe în vederea încheierii unor acorduri 

de colaborare internaţională în domeniul realizării acţiunilor de prevenire a fenomenelor 
meteorologice periculoase, ceea ce ar reduce daunele cauzate din căderile de grindină în localităţile 
amplasate în perimetrul frontierei de stat;

2) asigurarea transparenţei şi interacţiunii cu mediul extern privind măsurile întreprinse la 
realizarea activităţilor de combatere a căderilor de grindină, prin intermediul lansării paginii 
electronice, în scopul promovării unui grad înalt de încredere din partea societăţii;

3) elaborarea metodologiei unice de constatare şi evaluare a pagubelor materiale produse în 
rezultatul calamităţilor naturale, pentru a genera date credibile privind mărimea daunelor cauzate de 
căderile de grindină;

4) consolidarea capacităţii de acumulare a mijloacelor speciale prin contractarea cu agenţii 
economici cointeresaţi în serviciile de protecţie antigrindină.

OBIECTIV SPECIFIC 3.
Forţă de muncă competitivă

93. Obiective specifice:
- racordarea sistemului educaţional şi de extensiune rurală la priorităţile sectorului;
- racordarea sistemului de cercetare la priorităţile sectorului.

94. Relevanţa educaţiei în sectorul horticol va fi atinsă prin intermediul:
1) implementării unui sistemul de studii superioare integrate în domeniul ştiinţe agricole;
2) adaptării Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în 

învăţământul superior, precum şi a Cadrului Naţional al calificărilor privind matricele 
competenţelor profesionale la cererea pieţei muncii;

3) stimulării creării de parteneriate educaţionale instituţie de învăţământ-companie privată 
pentru actualizarea curriculumului horticol.

95. Un sistem de cercetare racordat la priorităţile sectorului va fi funcţional odată cu 
asigurarea unei colaborări participative a acestuia cu sectorul privat, astfel încît procesul de 
cercetare să ofere acel spectru de soluţii inovative, în măsură să contribuie la atingerea obiectivelor 
generale în dezvoltarea sectorului horticol.

OBIECTIV SPECIFIC 4.
Mediu de afaceri competitiv

96. Obiective specifice:
- perfecţionarea cadrului legal;
- modernizarea şi consolidarea cadrului instituţional.

97. Cooperarea şi crearea unor grupuri de producători bine organizate va permite 
realizarea Programului mult mai rapid în ceea ce priveşte exportul şi diversificarea pieţelor. Atunci 
când producătorii horticoli prin intermediul grupurilor de producători vor fi conectaţi la pieţe, mai
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rapid le vor diversifica, astfel diminuându-şi riscurile atunci când exportă producţia horticolă (în 
special sămânţoasele), cu condiţia:

1) revizuirii şi perfecţionării cadrului legal privind grupurile de producători şi extinderii 
conceptului de grup de producători;

2) revizuirii modului de subvenţionare a grupurilor de producători în dependenţă de numărul 
de membri prin plafonarea mărimii subvenţiilor reieşind din plafoanele acceptate pentru un 
producător ordinar;

3) revizuirii mărimii subvenţiilor la comercializarea producţiei horticole prin intermediul 
grupului de producători;

4) creării unor stimulente fiscale care să încurajeze cooperarea şi asocierea calitativă a 
producătorilor de produse horticole pe întreg lanţ valoric.

98. Totodată, pentru a asigura în continuare o creştere constantă şi dinamică a sectorului 
horticol, este necesară:

1) modernizarea şi consolidarea cadrului legal prin efectuarea unei analize ex-ante a Legii 
horticulturii;

2) efectuarea unei analize în vederea relevării necesităţii creării Oficiului horticol şi a Fondului 
de dezvoltare a horticulturii;

3) perfecţionarea cadrul de reglementare privind rezilienţa la efectele climatice şi la şocuri 
(grindina, seceta, infrastructura post-recolta, asigurări).

Crearea Oficiului horticulturii si a Fondului de dezvoltare a horticulturii
99. Deşi domeniul horticulturii a avut o dinamică ascendentă în ultimii ani, Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului s-a aflat deseori în situaţia de a nu avea suficiente 
instrumente de implementare şi finanţare a politicilor elaborate. Crearea unei entităţi de 
implementare şi a unui fond cu destinat dezvoltării horticulturii, cu implicarea sectorului privat (pe 
bază de parteneriat public-privat), care ar avea ca obiectiv transpunerea în practică a diferitor 
proiecte/politici, ar îmbunătăţi situaţia şi ar servi drept un bun liant între deţinătorii de interese din 
sector.

100. Crearea Oficiului Horticulturii şi a Fondului de dezvoltare a horticulturii ar urmă să 
fie fundamentată prin efectuarea unor analize a celor mai bune practici pentru a implementa un 
model durabil. Ideea creării unei asemenea structuri a fost promovată şi implementată cu succes în 
sectorul vitivinicol şi se bucură de suport din partea sectorului privat şi a comunităţii donatorilor, 
care contribuie la fortificarea instituţiei. Oficiul ar trebui să fie o structură cu un număr minim de 
personal şi, respectiv, cu un impact bugetar minim, dar cu capacităţi de a organiza sectorul şi de a 
promova/implementa eficient politica de dezvoltare a sectorului.

III. ESTIMAREA IMPACTULUI SI COSTURILOR
5

101. Prognoza de dezvoltare a sectorului horticol al Republicii Moldova indică un trend 
pozitiv de creştere a volumului producţiei horticole, dat fiind modernizarea/aplicarea tehnologiilor 
moderne de producere şi sporirea productivităţii sectorului la o unitate de suprafaţă (informaţii 
detaliate pentru fiecare ramură se anexează -  Anexele 1-6).

Tabelul nr. 18
Prognoza dezvoltării sectorului horticol în Republica Moldova în 2013-2026

Specificare

A n ii 2026  
faţă  de 

2019 , %2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Suprafaţa - specii sămânţoase, mii ha 66,3 59,2 65,3 62,1 60,4 61,7 62,0 59,7 57,3 54,8 52,4 50,2 48,1 46,2 74,5%
Producţia - specii sămânţoase, mii tone 314 377 316 419 496 674 603 682 726 765 804 845 887 930 154,3%
Recolta sămânţoase, tone/ha 5,6 7,9 5,5 7,5 8,8 12,0 10,9 12,8 14,3 15,8 17,6 19,4 21,4 23 ,6 215,4%
Suprafaţa - specii sâmburoase, mii ha 41,1 36,2 42,0 42,2 42,5 43,2 42,8 42,7 42,7 42,9 43,2 43,5 43,9 44,3 103,6%
Producţia - specii sâmburoase, mii tone 92 102 154 153 143 143 168 180 205 218 242 267 294 324 193,6%
Recolta sâmburoase, tone/ha 3,3 3,5 4,3 4,2 3,8 3,8 4,7 5,0 5,5 5,8 6,4 7,0 7,7 8,4 179,2%
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Suprafaţa - struguri de masă, mii ha 19,2 20,5 19,9 19,9 19,5 19,3 19,4 19,5 19,6 19,8 20,0 20,4 20,7 21,2 109,2%
Producţia - struguri de masă, mii tone 87 94 85 87 109 126 120 146 150 161 171 183 195 208 173,6%
Recolta struguri de masă, tone/ha 5,0 5,1 4,7 4,7 5,9 6,9 7,0 7,8 8,2 8,7 9,2 9,6 10,1 10,6 151,7%
Suprafaţa - culturi nucifere, mii ha 14,0 24,2 25,2 27,2 29,0 30,8 31,2 32,2 33,1 34,2 35,2 36,3 37,4 38 ,5 123,5%
Producţia - culturi nucifere, mii tone 12,5 13,1 11,0 13,8 18,5 20,2 20,0 22,8 24,9 26,9 29,6 31,7 34,1 36 ,5 182,3%
Recolta nucilor, tone/ha 2,1 0,9 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 135,3%
Suprafaţa - culturi bacifere, mii ha 1,1 2,7 3,0 3,1 3,6 3,8 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 102,1%
Producţia - culturi bacifere, mii tone 1,7 5,4 4,7 9,5 10,0 13,3 15,5 17,3 18,6 20,0 21,6 23,3 25,1 27,1 174,7%
Recolta culturi bacifere, tone/ha 1,7 2.2 1,8 3,4 3,5 3,8 4,2 4,8 5,2 5,7 6,2 6,7 7,4 8,0 191,0%
Suprafaţa - legume, mii ha 63,1 116,1 1232 95,7 88,1 66,6 68,7 68,7 68,8 68,8 68,8 68,9 68,9 69,0 100,5%
Producţia - legume, mii ha 335 467 334 597 587 505 525 653 705 761 821 887 958 1,034 197,0%
Recolta legume, tone/ha 5,3 4,0 2,7 6,2 6,7 7,6 7,6 9,5 10,2 11,1 11,9 12,9 13,9 15,0 196,1%
Sup rafaţa  to ta l - h orticu ltura, m ii ha 205 259 279 250 243 225 228 227 226 225 224 223 223 223 97,9%

P rod ucţia  to ta l - h orticu ltura, m ii tone 842 1,059 905 1,279 1,363 1,481 1,451 1,701 1,829 1,951 2,090 2,237 2 ,394 2,560 176,5%

R ecolta  la  h ectar  - h orticu ltura, tone/ha 5 ,0 4,7 3,6 5,7 6 2 7 5 7,3 8 ,5 9,2 9,8 10,5 11,3 12,2 13,0 179,6%

102. La baza tendinţelor pozitive de dezvoltare a sectorului horticol autohton stau 
rezultatele specifice sub-sectoarelor componente ale businessului horticol:

1) Sub-sectorul de fructe sămânţoase -  suprafaţa cultivată va continua să se reducă şi 
până în anul 2026 va constitui cca. 46,2 mii hectare, care este dominat de ramura de producere a 
merelor ceea ce constituie 93% (la bază vor fi tehnologiile intensive şi super-intensive). Schimbările 
calitative, precum modernizarea tehnologiilor, gamei sortimentale şi sporirea gradului de intensitate 
vor permite sporirea constantă a recoltelor şi în final se estimează, că volumul producerii de fructe 
sămânţoase va creşte până în anul 2026 cu 54,3% (256 mii tone), comparativ cu anul 2019. 
Important este faptul, că ramura perelor nu este dezvoltată în modul cuvenit, iar piaţa de 
comercializare a perelor este una de perspectivă şi cu un consum în creştere constant. (Anexa 1)

2) Sub-sectorul de fructe sâmburoase -  suprafaţa cultivată va continua să se mărească 
nesemnificativ şi până în 2026 va constitui cca. 44,3 mii hectare, care este dominat de ramura de 
producere a prunelor (53%). Fructele sâmburoase se bucură de o cerere mai sporită pe pieţele 
regionale şi consumul anual este în creştere. Astfel, este indicată intensificarea producerii cireşelor, 
vişinelor şi caiselor, deoarece piaţa de comercializare pentru fructele date este una de perspectivă şi 
cu un consum în creştere constant. (Anexa 2)

3) Sub-sectorul de struguri de masă -  suprafaţa plantaţiilor de struguri de masă va 
creşte neesenţial, astfel încât către anul 2026 va constitui cca. 21,2 mii hectare. Strugurii de masă 
autohtoni se bucură de o cerere sporită şi consumul anual este în creştere. Dat fiind că în perioada 
2012-2018 în Republica Moldova s-au plantat suprafeţe considerabile de struguri de masă, acest 
fapt va facilita creşterea în anul 2026 a producţiei de struguri de masă cu 73,6% (88 mii tone), 
comparativ cu anul 2019. Cu toate acestea este riscant să se pună miza doar pe sub-sectorul dat. În 
acest context gama sortimentală necesită a fi diversificată cu soiuri albe solicitate pe piaţă. (Anexa
3)

4) Sub-sectorul culturilor nucifere -  cunoaşte o dezvoltare rapidă reieşind din 
tendinţele pe piaţa mondială, iar suprafaţa plantaţiilor de culturi nucifere creşte rapid şi către anul 
2026 va constitui cca. 38,5 mii hectare (inclusiv pe rod 26,27 ha, ori mai mare cu 34,7% decât în 
anul 2019). Producţia de nuci se bucură de o cerere sporită şi consumul anual este în creştere. În 
perioada 2014-2018 în Republica Moldova au fost plantate suprafeţe considerabile de culturi 
nucifere (anual cca. o mie de hectare), ceea ce va condiţiona creşterea până în anul 2026 a 
producţiei de nuci cu 82,3% (16,5 mii tone), în comparaţie cu anul 2019. Totodată, pe pieţe este 
solicitat alunul, iar Republica Moldova dispune de condiţiile necesare pentru cultivarea acestuia şi 
este necesară diversificarea producerii în cazul asigurării tuturor factorilor necesari pentru cultivare. 
(Anexa 4)

5) Sub-sectorul culturilor bacifere -  tendinţele globale privind piaţa pomuşoarelor au 
favorizat dezvoltarea rapidă a cultivării arbuştilor fructiferi şi căpşunului. Culturile bacifere de bază 
sunt căpşunul, zmeura / mure, precum şi alte culturi de nişă (cătina, măcieşul, aronia). Pomuşoarele 
se bucură de o cerere sporită (sunt primele fructe) şi consumul anual este în creştere (piaţa se 
dezvoltă dinamic). Modernizarea tehnologiilor şi sporirea intensităţii sunt măsurile necesare a fi
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implementat în acest sub-sector, ceea ce va condiţiona creşterea, până în anul 2026 a producţiei de 
bacifere cu 74,7% (11.6 mii tone), comparativ cu anul 2019. Dezvoltarea sectorului poate fi extinsă 
şi implementată mult mai rapid, dar sunt necesare soiuri performante, care permit o manipulare 
post-recoltare mai eficientă, o dezvoltare a infrastructurii post-recoltare şi o diversificare a 
pieţelor/canalelor de utilizare, deoarece sunt uşor alterabile şi necesită dezvoltarea în complex al 
lanţului valoric. Totodată, este oportun dezvoltarea modelelor de business pentru producerea 
fructelor moi cu recoltarea mecanizată şi congelarea lor, pentru comercializarea lor la export la 
preţuri avantajoase, astfel reducându-se considerabil costurile de salarizare a forţei de muncă şi 
necesarul de braţe de muncă în special la recoltare. (Anexa 5)

6) Sub-sectorul legumelor -  include două componente de bază:
- producerea legumelor în câmp deschis, destinat preponderent pentru procesare şi 

comercializare pe pieţele locale şi
- spaţii protejate (retail şi export). Legumele se bucură de o cerere sporită şi consumul anual 

este în creştere (piaţa se dezvoltă dinamic).
103. Un lucru important este asigurarea competitivităţii sectorului prin modernizarea 

tehnologiilor şi sporirea recoltelor la hectar. Totodată, se estimează intensificarea producerii şi a 
roadei la hectar, ceea ce va contribui la creşterea, până în anul 2026 a producţiei de legume cu 
96,1% (509 mii tone), comparativ cu anul 2019. Această va permite să exportăm mai mult 
producţiei de legume şi ca rezultat să avem o balanţă comercială pozitivă. (Anexa 6)

104. Un imperativ în dezvoltarea durabilă a sectorului de fructe este asigurarea trendului 
în creştere a capacităţilor de depozitare şi păstrare a producţiei horticole.

Tabelul nr. 19
Dinamica dezvoltării capacităţilor de depozitare a producţiei 

de fructe în frigidere în Republica Moldova în 2017-2026

Specificare
A nii În mediu, 

mii tone
Structura,

%2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Păstrarea fructelor sâmburoase în frigidere, mii t 165 188 217 258 289 319 344 370 405 442 333,1 83,9%
Acoperire fructe sâmburoase cu frigidere din 
volum total, % 33% 28% 36% 38% 40% 42% 43% 44% 46% 48% 44,0% X
Păstrarea fructelor sâmburoase în frigidere, mii t 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 58,6 14,7%
Acoperire fructe sâmburoase cu frigidere din 
volum total, % 22% 24% 24% 25% 24% 25% 25% 24% 24% 23% 26,8% X
Păstrarea struguri de masă în frigidere, mii t 32 44 45 57 62 69 73 80 89 91 71,4 18,0%
Acoperire struguri de masă cu frigidere din 
volum total, % 30% 35% 38% 39% 41% 43% 43% 44% 46% 44% 44,6% X
Păstrarea fructelor bacifere în frigidere, mii t 0,3 0,4 0,7 1,1 1,5 1,9 2,3 2,8 3,3 3,8 2,0 0,5%
Acoperire fructe bacifere cu frigidere din volum 
total, % 3% 3% 5% 6% 8% 9% 11% 12% 13% 14% 9,4% X
T otal păstrat producţie horticolă în  frigidere, 

m ii tone 230 267 303 362 402 445 480 517 568 612 397,1 100,0%

105. Dezvoltarea armonioasă a sectorului de fructe în Republica Moldova pentru perioada 
2017-2026 se referă şi la sporirea capacităţii frigorifice adiţionale în cantitate de 382 mii tone. Acest 
volum este o necesitate minimă pentru o dezvoltare durabilă când pieţele sunt supra-încărcate cu 
fructe şi este necesar de reeşalonat exporturile pentru lunile reci ale anului. Aceste aspecte sunt în 
special pronunţate pentru sub-sectorul de producere a merelor, strugurilor şi prunelor, care necesită 
a fi depozitate în spaţii frigorifice şi devine o necesitate vitală pentru a putea fi competitivi pe 
pieţele de export.

106. Impactul Programului asupra sectorului horticol este estimat şi cuantificat în tabelul:

Tabelul nr. 20
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Estim area im pactului pentru horticultură în R epublica M oldova în 2020-2026

Specificare
A nii

Total În m ediu  
pe an2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fondul salarizare operaţii m anuale în  horticultură, 
mil. M D L 5 113,8 5 086,1 5 078,3 5 061,3 5 068,2 5 066,1 5 071,4 35 545,2 5 077,9
P rofitu l brut com ercializare producţiei horticole - 
total, mil. M D L 5 623,4 6 119,3 6 592,7 7 032,0 7 535,3 8 035,6 8 402,2 49 340,4 7 048,6

în stare proaspătă din câmp 1 876,3 2 042,6 2 114,3 2 186,1 2 291,6 2 388,4 2 471,7 15 371,0 2 195,9

în stare proaspătă din depozite / frigidere 3 478,0 3 789,1 4 169,3 4 510,9 4 877,1 5 240,9 5 473,0 31 538,5 4 505,5

la procesare 269,0 287,5 309,1 335,0 366,5 406,2 457,5 2 430,9 347,3

V aloarea exporturilor prod. horticole, mil. U SD 330,1 361,1 393,9 433,4 474,0 518,5 565,8 3 076,8 439,5

Profitul generat la un leu de investiţii, lei 3,08 3,44 3,57 3,82 3,89 3,75 4,60 3,74 3,74
Profitul generat la un leu de subvenţii, lei 10,27 11,63 12,08 13,05 13,33 12,80 16,27 12,76 12,76

107. Prognoza investiţiilor necesare pentru modernizarea infrastructurii din sectorul 
horticol pentru anii 2020-2026 este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 21
Investiţiile în dezvoltarea infrastructurii de producere a sectorului horticol

Specificare
A nii

Total
În

m ediu  
pe an2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Investiţii la procurarea tehnicii agricole, mil. MDL 60,3 62,5 64,6 66,8 69,1 71,3 73,6 468,2 66,9

Subvenţionarea investiţiilor în tehnică, mil. MDL 15,1 15,6 16,2 16,7 17,3 17,8 18,4 117,1 16,7
Costuri pentru defrişarea plantaţiilor multianuale bătrâne, mil. MDL 88,5 88,3 83,0 78,0 73,0 68,2 63,6 542,6 77,5

Subvenţionarea defrişării plantaţiilor multianuale bătrâne, mil. MDL 40,2 40,1 37,7 35,4 33,2 31,0 28,9 246,6 35,2
Investiţii în modernizarea infrastructurii de producere (drumuri, 
reţele), mil. MDL 182,7 177,6 184,8 184,2 193,7 214,1 182,5 1 319,7 188,5
Subvenţionarea investiţiilor infrastructurii de producere (reţele, 
drumuri), mil. MDL 76,1 74,0 77,0 76,7 80,7 89,2 76,1 549,9 78,6
Total Investiţii infrastructura de business - sector horticol, mil. MDL 331,5 328,4 332,5 329,0 335,8 353,6 319,7 2 330,4 332,9
Total subvenţii infrastructura de business - sector horticol, mil. MDL 131,4 129,7 130,9 128,9 131,2 138,0 123,4 913,5 130,5

108. Pentru modernizarea infrastructurii sectorului horticol pentru anii 2020-2026 
sunt necesare estimativ 2 330,4 milioane lei, dintre care 913,5 milioane lei vor constitui 
subvenţiile la compensarea unei părţi a investiţiilor.

Tabelul nr. 22
Dezvoltarea sectorului horticol prin intermediul investiţiilor în 2020-2026

Specificare
A nii

Total
În m ediu  

pe an2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Necesarul de investiţii în sectorul horticol 
(producere), mil. MDL 818,7 852,9 887,8 923,5 960,0 997,3 1 035,5 6 475,8 925,1
Subvenţionarea investiţiilor în plantaţii 
multianuale, mil. MDL 221,9 230,4 239,1 248,1 257,3 266,7 276,4 1 740,0 248,6
Total investiţii în infrastructura post- 
recoltare proaspătă, mil. MDL 892,1 790,9 809,1 745,5 778,9 914,6 525,1 5 456,1 779,4
Subvenţionarea investiţiilor în frigidere şi 
case de ambalare, mil. MDL 296,5 262,7 268,7 247,4 258,5 303,7 173,8 1 811,3 258,8
Necesarul de investiţii în capacitatea de 
procesare, mil. MDL 116,7 132,5 151,0 172,7 198,4 228,7 264,8 1 264,8 180,7
Subvenţionarea investiţiilor în unităţi de 
procesare, mil. MDL 29,2 33,1 37,7 43,2 49,6 57,2 66,2 316,2 45,2
V aloarea totală a investiţiilor sector 
horticol, mil. M D L 1 827,5 1,776,3 1 847,9 1 841,7 1 937,2 2 140,6 1 825,4 13 196,7 1 885,2
Subvenţionarea investiţiilor în  sector  
horticol, mil. M D L 547,6 526,2 545,6 538,7 565,4 627,6 516,4 3 867,5 552,5

25



109. Pentru dezvoltarea durabilă a sectorului horticol pentru anii 2020-2026 sunt 
necesare estimativ 13 197 mil. lei, dintre care 3 896 mil. lei vor constitui subvenţiile la 
compensarea unei părţi a investiţiilor.

Tabelul nr. 23
Direcţiile de investiţii pentru dezvoltarea sectorului horticol în 20120-2026

Specificare

T otal finanţare pe sector

Investiţii Subvenţii

Sum a % Sum a %

pr
od

uc
er

e

Înfiinţarea plantaţiilor multianuale (23.4 m ii h a ), mil. MDL 4 239 27,3% 912 19,1%
Investiţii în irigare (192 m ii h a ), mil. MDL 1 245 8,0% 415 8,7%
Investiţii la procurarea tehnicii agricole, mil. MDL 468 3,0% 117 2,4%
Costuri pentru defrişarea plantaţiilor multianuale bătrâne, mil. MDL 543 3,5% 247 5,2%
Investiţii modernizare infrastructură producere (drumuri, reţele), mil. MDL 1 320 8,5% 550 11,5%
Crearea spaţiilor protejate pentru producerea legumelor (360 ha), mil. MDL 992 6,4% 414 8,6%

in
fr

as
tru

ct
ur

a 
po

st-
 

re
co

lta
re

Investiţii în infrastructura post-recoltare, mil. MDL 6 721 43,3% 2 128 44,5%
depozite frigorifice noi (360 m ii tone), mil. MDL 3 296 21,2% 1 094 22,9%
asamblarea de case pentru ambalare (58.5 m ii tone), mil. MDL 459 3,0% 153 3,2%
modernizarea depozitelor frigorifice vechi (110 m ii tone), mil. MDL 617 4,0% 206 4,3%
depozite specializate pentru producţia horticolă (151 m ii tone), mil. MDL 1084 7,0% 359 7,5%
investiţii în procesare şi diversificare produselor derivate, mil. MDL 1 265 8,1% 316 6,6%

Total - sector horticol 15 527 100,0% 4,781 100,0%

110. Pentru dezvoltarea sectorului horticol pentru perioada anilor 2020-2026 mediul 
de afaceri va investi cca. 15 527 mil. lei, 69,2% din care vor fi asigurate de antreprenori 
(capitalizarea profitului si atragerea împrumuturilor din liniile de creditare internaţionale) si 
30,8% vor fi compensate din subvenţii (4 781 mil. lei).

IV. IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA
IMPLEMENTĂRII

Procedura de implementare si monitorizare
111. Cadrul de dezvoltare a sectorului horticol este constituit din două instrumente 

interdependente:
a) Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2020 -  2026, care stabileşte viziunea, 

direcţiile strategice şi obiectivele specifice în dezvoltarea sectorului dat;
b) Planul de acţiuni privind implementarea Programului, care stabileşte activităţile şi/sau 

acţiunile, responsabilităţile, termenele şi resursele necesare pentru realizarea acesteia. Fiecare 
autoritate antrenată în implementarea prezentului Program va aloca din bugetul propriu mijloacele 
necesare pentru finanţarea tuturor măsurilor şi intervenţiilor particulare planificate spre realizare, 
conform Planului de acţiuni menţionat.

112. Unele estimări sunt incluse prin determinarea exactă a costurilor de implementare, 
fiind posibilă estimarea concretă a necesarului de mijloace financiare. În alte cazuri, costurile 
financiare reprezintă estimări aproximative, care au fost elaborate în faza de prevedere a acţiunilor, 
atunci când aprecierea volumului finanţării nu era posibilă din motive justificate.

113. Fiind imperativă realizarea unor măsuri ce nu au acoperire financiară, urmează a fi 
iniţiată identificarea surselor de finanţare suplimentară, inclusiv prin suportul partenerilor de 
dezvoltare.

114. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului va coordona punerea în 
aplicare a politicii de stat aprobate prin prezentul Program, va asigura disponibilitatea mecanismelor 
corespunzătoare de management pentru a spori eficienţa politicii implementate.
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115. Activităţile de coordonare şi monitorizare vor fi desfăşurate pe toată perioada de 
implementare şi vor include atât colectarea, prelucrarea şi analiza datelor de monitorizare, 
identificarea erorilor sau a efectelor neprevăzute, cât şi eventuale rectificări de conţinut şi de formă 
ale măsurilor şi activităţilor planificate.

Raportarea
116. În baza indicatorilor de progres, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 

Mediului va elabora şi va prezenta Guvernului, până la data de 31 martie, rapoartele anuale de 
progres, precum şi va elabora raportul final de evaluare, după ultima etapă de implementare.

117. Transparenţa proceselor de implementare a prezentului Program se va asigura prin 
publicarea pe pagina web oficială a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a 
rapoartelor anuale de progres şi a raportului final de evaluare, după implementarea acestuia.
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Anexe
Anexa 1

Prognoza dezvoltării sectorului fructe săm ânţoase în  R epublica M oldova în  2013-2026
Specificare 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Suprafaţa totală cu fructe sămânţoase, mii ha 66.30 59.20 65.32 62.08 60.35 61.70 62.02 59.71 57.29 54.75 52.38 50.17 48.11 46.19
Suprafaţa pe rod, mii ha 55.50 47.00 57.41 55.83 56.20 56.20 55.08 53.18 50.81 48.25 45.83 43.57 41.44 39.46
Recolta globală de fructe sămânţoase, mii tone 313.5 376.5 316.0 419.1 495.7 673.7 602.8 682.2 725.8 764.6 804.5 845.5 887.3 930.2
Productivitatea culturilor fructe sămânţoase, t/ha 5.60 7.94 5.46 7.45 8.77 11.99 10.94 12.83 14.28 15.85 17.55 19.41 21.41 23.57
înfiinţarea livezilor noi extensive, mii ha 0.96 0.39 0.09 0.06 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
înfiinţarea livezilor noi semi-intensive, mii ha 0.41 0.46 0.24 0.16 0.10 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09
înfiinţarea livezilor noi intensime, mii ha 0.09 0.13 0.05 0.06 0.10 0.14 0.17 0.19 0.22 0.24 0.27 0.29 0.32 0.34
Defrişarea livezilor bătrâne, mii ha 0.45 0.53 0.71 2.49 2.35 2.47 2.59 2.72 2.86 2.71 2.58 2.45 2.33 2.21
Soldul plantării livezilor 1.00 0.45 -0.33 -2.20 -2.14 -2.20 -2.31 -2.42 -2.53 -2.37 -2.21 -2.06 -1.92 -1.78

Sursa: în baza datelor BNS şi calculelor grupului de autori

Prognoza balanţei de utilizare pentru fructe sămânţoase în Republica Moldova în 2019-2026
Elementele balanţei Fructe săm ânţoase, m ii tone

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
R esu rse

Producţie 313.5 376.5 316.0 419.1 495.7 673.7 602.8 682.2 725.8 764.6 804.5 845.5 887.3 930.2
Import 0.9 0.8 1.1 2.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
Variaţia stocurilor

Total resu rse 314 .4 377.3 317.1 421.3 496.7 674.7 603.7 683.1 726.6 765.4 805.3 846.2 888.1 930.9
Utiliz ări

Export 194.3 117.5 97.8 131.3 237.4 235.3 331.9 399.3 429.9 455.0 480.3 505.8 531.1 555.3
din câmp 53.4 115.0 140.8 140.9 135.5 136.4 136.2 125.8 149.3
din depozite frigorifice 181.9 217.0 258.4 289.1 319.5 343.9 369.6 405.3 406.0

Prelucrarea 56.8 160.6 115.6 178.9 146.0 325.0 156.2 167.2 178.9 191.4 204.8 219.1 234.4 250.9
Pierderi 2.4 3.8 3.2 2.3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0
Consumul personal al populaţiei 60.9 95.5 100.5 108.8 111.3 112.5 113.6 114.7 115.9 117.0 118.2 119.4 120.6 121.8

inclusiv din depozite frigorifice 24.4 38.2 40.2 43.5 44.5 47.2 48.2 48.7 49.1 49.6 50.1 50.6 51.1 51.7
Total utilizări 314 .4 377.3 317.1 421.3 496.7 674.7 603.7 683.1 726.6 765.4 805.3 846.2 888.1 930.9
Balanţa com ercială - export faţă import 193.4 116.6 96.6 129.2 236 .4 234.2 331 .0 398.4 429.1 454.2 479.5 505.0 530.3 554.5

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Dezvoltarea sectorului pentru fructe sămânţoase în Republica Moldova în 2019-2026
Specificare Anii Total In mediu 

pe an2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fondarea plantaţiilor cu fructe sămânţoase extensive, ha 279.70 301.20 322.70 344.20 365.70 387.20 408.70 430.20 2,559.90 365.70
Neces arul de investiţii în plantaţii extensive, mln. MDL 117.95 131.77 145.60 159.42 173.24 187.06 200.89 214.71 1,212.68 173.24
Subvenţionarea investiţiilor în plantaţii multianuale, mln. MDL 18.59 20.93 23.27 25.60 27.94 30.28 32.62 34.95 195.59 27.94

Fondarea plantaţiilor cu fructe sămânţoase extensive, ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesarul de investiţii în plantaţii extensive, mln. MDL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subvenţionarea investiţiilor în plantaţii multianuale, mln. MDL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondarea plantaţiilor cu fructe sămânţoase extensive, ha 114.70 111.20 107.70 104.20 100.70 97.20 93.70 90.20 704.90 100.70
Necesarul de investiţii în plantaţii extensive, mln. MDL 22.24 21.56 20.89 20.21 19.53 18.85 18.17 17.49 136.70 19.53
Subvenţionarea investiţiilor în plantaţii multianuale, mln. MDL 2.64 2.56 2.48 2.40 2.32 2.24 2.16 2.07 16.21 2.32
Fondarea plantaţiilor cu fructe sămânţoase extensive, ha 165.00 190.00 215.00 240.00 265.00 290.00 315.00 340.00 1,855.00 265.00
Necesarul de investiţii în plantaţii extensive, mln. MDL 95.71 110.21 124.71 139.21 153.71 168.21 182.71 197.22 1,075.98 153.71
Subvenţionarea investiţiilor în plantaţii multianuale, mln. MDL 15.96 18.37 20.79 23.21 25.63 28.04 30.46 32.88 179.38 25.63

Capacitatea frigiderelor utilizată pentru fructe sămânţoase, mii tone 210.98 252.42 283.05 313.48 337.88 363.55 399.30 399.97 X 308.67
Capacitatea nouă necesară de construit, mii tone 29.08 41.44 30.63 30.43 24.40 25.67 35.75 0.68 188.99 27.00
Neces arul de investiţii în capacităţi noi de frigidere, mln. MDL 340.25 484.86 358.38 355.98 285.52 300.38 418.22 7.90 2,211.23 315.89
Capacitatea caselor de ambalare dotate cu linii, etc., mii tone 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 42.00 6.00
Capacitatea caselor de ambalare dotate cu linii, etc., mln. MDL 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 327.60 46.80
Capacitatea necesară de modernizat, mii tone 5.46 6.33 7.57 8.49 9.40 10.14 10.91 11.98 64.82 9.26
Capacitatea necesară de modernizat, mln. MDL 26.60 30.86 36.92 41.40 45.85 49.41 53.17 58.40 316.00 45.14
Total investiţii în infrastructura post-recoltare proaspătă, mln. MDL 413.65 562.51 442.10 444.17 378.17 396.59 518.19 113.10 2854.83 407.83
Subvenţionarea investiţiilor în frigidere şi case de ambalare, mln. MDL 137.88 187.50 147.37 148.06 126.06 132.20 172.73 37.70 951.61 135.94
Utilizare pentru procesare, mii tone 156.22 167.16 178.86 191.38 204.77 219.11 234.44 250.86 1446.57 206.65
Capacitatea nouă necesară de construit, mii tone 10.94 11.70 12.52 13.40 14.33 15.34 16.41 94.64 13.52
Necesarul de investiţii în capacitatea de procesare, mln. MDL 53.31 57.04 61.03 65.31 69.88 74.77 80.00 461.35 65.91
Subvenţionarea investiţiilor în unităţi de procesare, mln. MDL 13.33 14.26 15.26 16.33 17.47 18.69 20.00 115.34 16.48
Valoarea totală a investiţiilor în sub-sectorul fructelor, mln. MDL 531.6 747.6 644.7 664.6 616.7 653.5 793.8 407.8 4,528.9 647.0
Subvenţionarea investiţiilor în sub-sectorul fructelor, mln. MDL 156.5 221.8 184.9 188.9 170.3 179.9 224.0 92.7 1,262.5 180.4

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori
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Estim area im pactului pentru fructe săm ânţoase în  R epublica M oldova în  2019-2026

Specificare
Anii

Total
In mediu

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 pe an

Fondul salarizare operaţii manuale prod. fructelor sămânţoase, mln. MDL 1,276.6 1,229.0 1,179.2 1,132.6 1,083.6 1,042.9 1,000.1 960.2 7,627.45 1,089.64

Profitul brut de la com ercializarea fructelor sămânţoase - total, mln. MDL 1,299.8 1,650.7 1,845.3 1,958.2 2,026.0 2,128.1 2,251.5 2 ,224.9 14,084.6 2,012.1
în stare proaspătă din câmp 408.2 620.8 712.1 716.3 700.2 707.4 709.0 675.2 4,841.1 691.6

în stare proaspătă din depozite frigorifice 860.4 996.4 1,097.3 1,203.6 1,284.8 1,376.9 1,495.7 1,499.6 8,954.2 1,279.2

la procesare 31.2 33.4 35.8 38.3 41.0 43.8 46.9 50.2 289.3 41.3

Valoarea exporturilor fructelor sămâţoase, mln. USD 50.7 57.9 62.2 66.5 71.1 76.2 81.5 87.2 502.7 71.8

Raportul de com ercializare cantităţii de fructe din frigidere ş i câmp, % 44.0% 45.0% 46.6% 48.3% 49.0% 49.7% 51.4% 49.2%
Profitul generat la un leu de investiţii, lei 2.45 2.21 2.86 2.95 3.29 3.26 2.84 5.46 3.11 3.11
Profitul generat la un leu de subvenţii, lei 8.31 7.44 9.98 10.37 11.89 11.83 10.05 24.01 11.16 11.16

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Anexa 2
Prognoza dezvoltării sectorului fructelor sâmburoase în Republica Moldova în 2013-2026

Specificare 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Suprafaţa totală a fructelor sâmburoase, mii ha 41.10 36.20 42.03 42.16 42.52 43.20 42.81 42.67 42.75 42.94 43.19 43.51 43.89 44.34
Suprafaţa pe rod, mii ha 27.60 26.20 35.30 35.79 36.20 36.20 35.93 36.28 37.03 37.63 37.83 38.10 38.42 38.81
Recolta globală fructe sâmburoase, mii tone 91.8 102.3 153.8 153.3 143.0 143.0 167.6 180.5 204.8 218.4 241.7 266.9 294.4 324 .4
Productivitatea fructe sâmburoase, tone/ha 3.33 3.54 4.26 4.18 3.77 3.77 4.66 4.97 5.53 5.80 6.39 7.01 7.66 8.36
înfiinţarea livezilor noi, mii ha 1.52 1.33 1.15 1.35 1.10 0.65 0.66 0.68 0.69 0.70 0.72 0.73 0.75 0.76
Defrişarea livezilor bătrâne, mii ha 0.24 0.28 0.37 1.30 1.23 1.00 0.80 0.60 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25
Soldul plantării de fructe sâmburoase 1.29 1.05 0.78 0.05 -0.13 -0.35 -0.14 0.08 0.19 0.25 0.32 0.38 0.45 0.51

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Prognoza balanţei de utilizare pentru fructe sâmburoase Republica Moldova în 2013-2026
Elem entele balanţei Fructe sâmburoase, mii tone

2013 2 0 1 4  2015  2016  2017  201 8  2 0 1 9  2020  2021 2 0 2 2  2023  20 2 4  2025 2026
Resurse

P ro d u c ţie 91 .8 102.3 153.8 153.3 143.0 143.0 167.6 180.5 204 .8 21 8 .4 241 .7 26 6 .9 294 .4 32 4 .4
Im p o rt 8.3 9 .2 18.9 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 0 .9 0 .9 0.8 0.8 0.8 0 .7
V ariaţia  s to cu rilo r 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0 .6

Total resurse 100.1 111.5 172.7 154.3 144.0 144.6 169.1 182.0 206.3 219.9 243.1 268.3 295.8 325.7
Utilizări

E x p o rt 46 .9 39.1 49.6 52.5 79.0 51.0 68.1 72.8 88.1 91 .6 103.5 116 .2 129.7 142 .9
d in  câm p 13.0 23.1 22.8 33.1 31 .6 38.5 46 .2 54.7 6 2 .9
d in  dep  oz  ite  frigorifice 38 .0 45.0 50.0 55.0 60 .0 65 .0 70.0 75.0 80.0

P re lu c ra rea 14.3 17.8 22.3 11.7 11.3 2 8 .2 32 .4 37.3 42 .9 49.3 56.7 65 .2 75.0 86.3
P ie rd e ri 2 .0 2.0 2.0 2.0 1.0 2 .0 2.0 2.0 2 .0 2.0 2.0 2.0 2.0 3 .0
C o n su m u l p e rs o n a l al p o p u la ţie i 36 .9 52.6 98.8 88.0 52.8 6 3 .4 66.5 69.8 73.3 77 .0 80 .9 84.9 89.1 93 .6

Total utilizări 100.1 111.5 172.7 154.3 144.0 144.6 169.1 182.0 206.3 219.9 243.1 268.3 295.8 325.7
Balanţa com ercială - export faţă import 38.6 29.9 30.7 51.5 77.9 49.9 67.1 71.9 87.2 90.7 102.7 115.4 128.9 142.1

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Dezvoltarea sectorului pentru fructe sâmburoase Republica Moldova în 2019-2026

S p e c if ic a r e
A n ii

T ota l
In  m ed iu  

pe an201 9 2 020 2021 2022 2023 2024 2025 2 026

F o n d a r e a  p la n ta ţ i i lo r  c u  f r u c te  s â m b u r o a s e ,  h a 663 .0 676.3 689.8 703.6 717 .7 732 .0 746 .6 761 .6 5,027 .5 718 .22

N e c e s a r u l  d e  i n v e s t i ţ i i  în  p la n ta ţ i i  m u lt ia n u a le ,  m ln . M D L 99 .62 101.61 103.65 105.72 107.83 109.99 112.19 114.43 755 .42 107.92

S u b v e n ţ io n a r e a  in v e s t i ţ i i lo r  în  p l a n t a ţ i i  m u lt ia n u a le ,  m ln . M D L 30 .50 31.11 31.73 32.36 33.01 33 .67 34.35 35.03 231 .27 33 .0 4

C a p a c i ta te a  f r ig id e re lo r  u t i l iz a tă  p e n t r u  s â m b u r o a s e ,  m ii t o n e 40 .0 0 4 5 .0 0 50 .00 55.00 60 .00 65 .00 70 .00 75 .00 X 55 .00

C a p a c i ta te a  n o u ă  n e c e s a r ă  d e  c o n s tr u i t ,  m ii t o n e 5 .00 5 .00 5 .00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 35 .00 5.00

N e c e s a r u l  d e  i n v e s t i ţ i i  în  c a p a c i tă ţ i  n o i  d e  f r ig id e re ,  m ln . M D L 68.25 68.25 68.25 68.25 68.25 68.25 68.25 68.25 477 .75 68.25

C a p a c i ta te a  n e c e s a r ă  d e  m o d e rn iz a t ,  m ii to n e 1.75 2 .00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 19.25 2.75

C a p a c i ta te a  n e c e s a r ă  d e  m o d e rn iz a t ,  m ln . M D L 10.24 11.70 13.16 14.63 16.09 17.55 19.01 20.48 112.61 16.09

T o ta l  i n v e s t i ţ i i  în  i n f r a s t r u c tu r a  p o s t - r e c o l ta r e  p r o a s p ă t ă ,  m ln . M D L 78 .49 79.95 81.41 82.88 84.34 85.80 87.26 88.73 590 .36 84.34

S u b v e n ţ io n a r e a  in v e s t i ţ i i lo r  în  f r ig id e re  ş i  c a s e  d e  a m b a la re ,  m ln . M D L 26 .16 26.65 27.14 27.63 28.11 28 .60 29 .09 29.58 196.79 28.11

U tiliz a re  p e n t r u  p r o c e s a r e ,  m ii to n e 32.43 37 .29 42 .8 9 49 .32 56 .72 65.23 75.01 86.26 412 .73 58 .96

C a p a c i ta te a  n o u ă  n e c e s a r ă  d e  c o n s tr u i t ,  m ii t o n e 4 .23 4 .8 6 5 .59 6.43 7.40 8.51 9.78 11.25 53.83 7.69

N e c e s a r u l  d e  i n v e s t i ţ i i  în  c a p a c i ta t e a  d e  p r o c e s a r e ,  m ln . M D L 32 .99 37.94 43 .63 50.18 57.71 66 .36 76 .32 87.76 419.91 59 .99

S u b v e n ţ io n a r e a  in v e s t i ţ i i lo r  în  u n i tă ţ i  d e  p r o c e s a r e ,  m ln . M D L 8.25 9.49 10.91 12.54 14.43 16.59 19.08 21.94 104.98 15.00

V a lo a r e a  to ta lă  a  in v e s t i ţ i i lo r  î n  s u b -s e c to r u l  f r u c te lo r ,  m ln . M D L 2 1 1 .1 2 1 9 .5 2 2 8 .7 2 3 8 .8 2 4 9 .9 2 6 2 .2 2 7 5 .8 2 9 0 .9 1 ,7 6 5 .7 2 5 2 .2

S u b v e n ţio n a r e a  in v e s t i ţ i i lo r  î n  s u b -s e c to r u l  f r u c te lo r ,  m ln . M D L 6 4 .9 6 7 .2 6 9 .8 7 2 .5 7 5 .6 7 8 .9 8 2 .5 8 6 .5 5 3 3 .0 7 6 .1

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori
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Estimarea impactului pentru sectorul fructe sâmburoase Republica Moldova în 2019
2026

Specificare
Anii

Total
In mediu

201 9 2 020 2021 2022 2023 202 4 2025 2026 pe an
Fondul salarizare operaţii manuale producerea fructe sâmburoase, mln. MDL 1,209.4 1,205.5 1,207.7 1,219.0 1,226.2 1,241.3 1,252.2 1,265.0 8,617.0 1,231.0
Profitul brut de la comercializarea fructelor sâmburoase - total, mln. MDL 379.1 407.8 458.6 488.6 534.6 585.7 636.9 688.8 3,800.9 543.0

în  s ta r e  p r o a s p ă t ă  d in  c â m p 181.1 187.2 215 .0 2 2 0 .4 242.3 26 7 .4 2 9 3 .4 319 .2 1,744.9 249.3
în  s ta r e  p r o a s p ă t ă  d in  d e p o z ite  frig o rif ic e 181.8 202 .0 222 .2 243 .6 263 .9 285 .6 306 .0 32 6 .4 1,849.7 264.2
la p r o c e s a r e 16.2 18.6 2 1 .4 2 4 .7 28 .4 32 .6 37.5 43.1 206.4 29.5

Valoarea exporturilor fructelor sâmburoase, mln. USD 29.8 32.4 37.1 40.2 45.1 50.8 57.2 64.3 327.1 46.7
Raportul de comercializare cantităţii de fructe din frigidere şi câmp, % 42.4% 42.8% 40.9% 41.3% 40.0% 38.7% 37.4% 36.1%
P r o f i tu l  g e n e r a t  la  u n  le u  d e  in v e s t i ţ i i ,  le i 1.80 1.86 2.01 2.05 2.14 2.23 2.31 2 .3 7 2.15 2.15

P r o f i tu l  g e n e r a t  la  u n  le u  d e  s u b v e n ţ i i ,  le i 5 .8 4 6 .0 7 6 .5 7 6 .7 4 7.08 7.43 7.72 7.96 7.13 7.13

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Anexa 3
Prognoza dezvoltării sectorului struguri de masă în Republica Moldova în 2013-2026

Specificare 2013 20 1 4 2015 201 6 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20 2 4 2025 202 6

Suprafaţa totală a viilor struguri de masă, m ii ha 19.20 20.50 19.90 19.90 19.50 19.30 19.40 19.46 19.59 19.78 20.03 20.35 20.73 21.18
Suprafaţa pe rod, m ii ha 16.50 17.60 17.40 17.80 17.40 17.00 17.20 18.60 18.34 18.50 18.70 18.96 19.28 19.67
Recolta globală struguri de masă, m ii tone 87.0 94.4 84.7 86.7 108.7 125.9 120.0 146.0 150.4 160.6 171.3 182.8 195.1 208 .4
Productivitatea struguri de masă, tone/ha 5.02 5.14 4.72 4.72 5.91 6.93 6.98 7.85 8.20 8.68 9.16 9.64 10.12 10.59
Înfiinţarea viilor noi, mii ha 0.54 0.35 2.00 0.29 0.65 0.65 0.66 0.68 0.69 0.70 0.72 0.73 0.75 0.76
Defrişarea viilor bătrâne, mii ha 0.33 0.39 0.02 0.21 0.71 0.70 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25
Soldul plantării viilor cu struguri de masă 0.21 -0.04 1.98 0.08 -0.05 -0.05 0.06 0.13 0.19 0.25 0.32 0.38 0.45 0.51

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Prognoza balanţei de utilizare pentru struguri de Republica Moldova în 2013-2026
E le m e n te le  b a la n ţe i S tr u g u r i so iu r i de m a să , m ii  tone

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
R esu rse

Producţie 87.0 94.4 84.7 86.7 108.7 125.9 120.0 146.0 150.4 160.6 171.3 182.8 195.1 208.4
Imp ort 4.0 2.0 2.0 1.0 6.0 6.2 5.7 5.5 5.3 5.0 4.8 4.6 4.5 4.3
Variaţia stocurilor -1.0 1.0 0.2 2.0 -2.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3

T o ta l r e su rse 90 .0 97.4 86.9 89.7 112.7 132.3 125.9 151.7 155.9 165.9 176.4 187.7 199.8 2 12 .9
U tiliz  ări

Export 37.5 50.4 40.9 46.7 78.7 81.9 91.7 116.7 120.2 129.4 139.1 149.6 160.9 173.1
din câmp 31.0 56.2 62.6 60.2 61.7 64.7 68.1 69.8 79.6
din depozite frigorifice 50.8 35.5 54.2 59.9 67.7 74.4 81.5 91.1 93.5

Prelucrarea 28.5 23.0 24.0 20.0 8.0 25.0 8.2 8.5 8.7 9.0 9.3 9.6 9.8 10.1
Pierderi 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Consumul personal al populaţiei 23.0 23.0 21.0 22.0 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.6 28.1 28.7

inclusiv din depozite frigorifice 6.9 6.9 6.3 6.6 7.2 7.4 7.5 7.7 7.8 8.0 8.1 8.3 8.5 8.6
T o ta l u t i l iz ă r i 90 .0 97.4 86.9 89.7 112.7 132.3 125.9 151.7 155.9 165.9 176.4 187.7 199.8 2 12 .9
B a la n ţa  c o m e r c ia lă  - e x p o r t  fa ţă  im p o r t 33 .5 48.4 38 .9 45.7 72.7 75.6 86 .0 111.2 114.9 124.3 134.2 144.9 156.4 168.8

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Dezvoltarea sectorului pentru struguri de masă în Republica Moldova în 2019-2026
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Sp ecificare
A n ii

Total
In m ediu

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 pe an

F o n d a rea  p lan ta ţiilo r cu  v ie  s tru g u ri d e  m asă, h a 663.00 676.26 689.79 703.58 717.65 732.01 746.65 761.58 5,027.5 718.22

N ece sa ru l d e  in v es tiţii în p lan ta ţii m ultianuale , m ln. M D L 127.64 130.19 132.80 135.45 138.16 140.93 143.74 146.62 967.9 138.27

S u b v en ţio n a rea  in vestiţiilo r în p lan ta ţii m ultianuale , m ln. M D L 26.52 27.05 27.59 28.14 28.71 29.28 29.87 30.46 201.10 28.73

C a p ac ita tea  frig iderelo r u tilizată  p en tru  strugu ri, mii to n e 42.00 54.02 58.66 65.84 71.95 78.60 87.81 89.60 X 65.55

C a p ac ita tea  n o u ă  n e c e s a ră  d e  co n s tru it, mii to n e -2.07 4.86 5.29 5.68 5.93 6.14 6.24 6.34 40.48 5.78

N ece sa ru l d e  in v es tiţii în c ap ac ită ţi n o i d e  frigidere, m ln. M D L -28.19 66.34 72.21 77.53 80.94 83.81 85.18 86.54 552.55 78.94

C a p ac ita tea  c a se lo r  d e  am balare d o ta te  cu linii, etc., mii to n e 3.00 3.00 3.00 3.00 1.50 1.50 1.50 1.50 15.00 2.14

C a p ac ita tea  c a se lo r  d e  am balare d o ta te  cu linii, etc., mln. M D L 26.33 26.33 26.33 26.33 13.16 13.16 13.16 13.16 131.63 18.80

C a p ac ita tea  n e c e s a ră  d e  m odern izat, mii to n e 3.08 2.94 3.78 4.11 4.61 5.04 5.50 6.15 32.12 4.59

C a p ac ita tea  n e c e s a ră  d e  m odern izat, m ln. M D L 18.04 17.20 22.12 24.02 26.96 29.46 32.19 35.96 187.91 26.84

T o ta l in v estiţii în in fra s tru c tu ra  p o st-reco lta re  p ro a sp ă tă , m ln. M D L 16.18 109.86 120.65 127.88 121.07 126.44 130.53 135.66 872.09 124.58

S u b v en ţio n a rea  in vestiţiilo r în frig idere ş i c a se  de  am balare, m ln. M D L 5.39 36.62 40.22 42.63 40.36 42.15 43.51 45.22 290.70 41.53

V aloarea  tota lă  a  in v estiţiilo r  în  su b -sectoru l fru cte lor , m ln. M DL 143 .8 240 .1 2 5 3 .4 2 6 3 .3 2 5 9 .2 2 6 7 .4 2 7 4 .3 2 8 2 .3 1 ,8 4 0 .0 2 6 2 .9

Subvenţionarea in v estiţiilo r  în  su b -sectoru l fru cte lor , m ln. M DL 3 1 .9 63.7 67 .8 70 .8 69 .1 71 .4 73 .4 75.7 4 9 1 .8 70 .3

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Estimarea impactului pentru sector struguri de masă în Republica Moldova în 2019-2026
Specificare

Anii
Total

In mediu 
pe an2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fondul salarizare operaţii manuale producerea strugurilor de masă, mln. MDL 469.5 471.0 474.1 481.1 487.2 497.4 506.7 517.7 3,435.2 490.75
Profitul brut de la  com ercializarea strugurilor de masă - total, mln. MDL 453.7 580.3 611.3 665.9 715.1 771.4 835.2 875.3 5,054.6 722.1

în stane p roaspă tă  din câmp 170.9 186.5 182.0 187.1 195.0 204.7 209.6 233.6 1,398.5 199.8
în stare p roaspă tă  din depozite frigorifice 251.9 362.0 396.6 445.0 485.4 530.9 588.7 603.7 3,412.3 487.5
la proces are 30.9 31.8 32.8 33.8 34.8 35.8 36.9 38.0 243.9 34.8

Valoarea exporturilor strugurilor de masă, mln. USD 43.1 52.9 55.1 59.7 64.6 70.3 76.6 83.4 462.6 66.1
Raportul de com ercializare cantităţii de struguri din frigidere şi câmp, % 35.8% 42.3% 45.0% 47.1% 48.2% 49.1% 51.0% 49.0%
Profitul generat la un  leu de investiţii, lei 3.15 2.42 2.41 2.53 2.76 2.89 3.05 3.10 2.75 2.75
Profitul generat la un  leu de subvenţii, lei 14.22 9.11 9.02 9.41 10.36 10.80 11.38 11.56 10.28 10.28

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Anexa 4
Prognoza dezvoltării sectorului culturi nucifere în Republica Moldova în 2013-2026

Specificare 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Suprafaţa totală cu culturi nucifere, m ii ha 14.00 24.20 25.22 27 .19 29.00 30.80 31.20 32.15 33.14 34.15 35.20 36.28 37.39 38.54

Suprafaţa pe rod, m ii ha 6.10 14.30 15.01 15.76 17.70 18.90 19.50 20.05 21.17 22.19 23.48 24.39 25.31 26.27

Recolta globală nuci, mii tone 12.50 13.10 11.04 13.83 18.50 20.20 20.00 22.76 24.90 26.95 29.60 31.71 34.06 36.46

Productivitatea culturilor nucifere, tone/ha 2.06 0.88 0.70 0.84 0.94 0.96 1.03 1.14 1.18 1.21 1.26 1.30 1.35 1.39

Înfiinţarea livezilor noi, mii ha 0.57 1.14 1.04 1.31 0.93 0.95 0.97 1.00 1.04 1.07 1.10 1.13 1.17 1.20

Defriş area livezilor bătrâne, mii ha 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Soldul plantării livezilor 0.57 1.13 1.03 1.30 0.91 0.92 0.95 0.98 1.02 1.05 1.08 1.11 1.15 1.18

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Prognoza balanţei de utilizare pentru nuci în Republica Moldova în 2013-2026
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E le m e n t e le  b a la n ţe i
N u c i, m i i  to n e

20 1 3 2 0 1 4 201 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 20 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6

R e s u r se

P ro d u c ţie 12.50 13.10 11.04 13.83 18.50 2 0 .2 0 2 0 .0 0 2 2 .7 6 2 4 .9 0 2 6 .9 5 2 9 .6 0 31 .71 3 4 .0 6 3 6 .4 6

Im p o rt 3 .2 0 4 .3 6 4 .2 4 4 .3 3 3 .72 3 .8 7 3 .3 5 3 .4 8 3.01 3 .13 2.71 2 .8 2 2 .4 4 2 .5 4

V aria ţia  s to c u rilo r

T o ta l r e s u r s e 15 .70 17 .46 15 .27 18 .15 2 2 .2 2 2 4 .0 7 2 3 .3 5 2 6 .2 4 2 7 .9 2 3 0 .0 8 3 2 .3 1 3 4 .5 3 3 6 .5 0 3 9 .0 0

U t i l iz ă r i

E x p o rt 10.49 9 .8 2 15.10 15.80 15.27 15.97 15.04 17.73 19.19 2 1 .1 3 2 3 .1 3 2 5 .1 2 2 6 .8 5 29 .11

P re lu c ra rea 2 .0 6 2 .41 0 .1 2 1.26 3 .1 7 4 .2 4 4 .3 7 4 .5 0 4 .6 3 4 .7 7 4 .9 2 5 .0 6 5.21 5 .3 7

C o n su m u l p e rso n a l al p o p u la ţie i 3 .15 5 .23 0 .05 1.10 3 .78 3 .8 6 3 .9 4 4 .0 2 4 .1 0 4 .1 8 4 .2 6 4 .3 5 4 .4 3 4 .5 2

T o ta l u t i l i z ă r i 15 .70 17 .46 15 .27 18 .15 2 2 .2 2 2 4 .0 7 2 3 .3 5 2 6 .2 4 2 7 .9 2 3 0 .0 8 3 2 .3 1 3 4 .5 3 3 6 .5 0 3 9 .0 0

B a la n ţ a  c o m e r c ia lă  -  e x p o r t  fa ţă  im p o r t 7 .2 9 5 .4 6 10 .87 11 .47 11 .55 1 2 .1 0 11 .70 14 .25 16 .17 1 8 .0 0 2 0 .4 2 2 2 .3 0 2 4 .4 1 2 6 .5 7

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Dezvoltarea sectorului pentru culturi nucifere în Republica Moldova în 2019-2026

Specificare
Anii

Total
In  m ediu 

pe an2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
F o n d a re a  p lan ta ţiilo r cu  n u c i, h a 974.3 1,004.3 1,035.2 1,066.9 1,099.5 1,133.0 1,167.5 1,203.0 7,709.4 1,101.35
N e c e sa ru l d e  in v es tiţii  în  p lan ta ţii  m u ltianu ale , m ln . M D L 131.2 135.3 139.4 143.7 148.1 152.6 157.3 162.0 1,038.4 148.34
S u b v e n ţio n a re a  in v es tiţiilo r în  p lan ta ţii  m u ltianu a le , m ln. M D L 29.85 30.77 31.72 32.69 33.69 34.72 35.77 36.86 236.22 33.75
C a p a c ita te a  n e c e s a ră  d e  m o dern izat, mii to n e 0.90 0.92 0.95 0.97 1.00 1.03 1.06 1.09 7.01 1.00
C a p a c ita te a  n e c e s a ră  d e  m o dern izat, m ln. M D L 4.37 4.49 4.61 4.74 4.87 5.01 5.15 5.30 34.17 4.88
S u b v e n ţio n a re a  in v es tiţiilo r în  c a se  d e  am balare, m ln. M D L 1.09 1.12 1.15 1.18 1.22 1.25 1.29 1.33 8.54 1.22
V aloarea  to tală  a  investiţiilo r în  sub-sectorul nuc ilo r, m ln. MDL 135.6 139.8 144.0 148.4 153.0 157.6 162.4 167.3 1,072.5 153.2

Subvenţionarea investiţiilo r în  sub-sectoru l nuc ilo r, m ln. MDL 30.9 31.9 32.9 33.9 34.9 36.0 37.1 38.2 244.8 35.0

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Estimarea impactului pentru sector nucilor în Republica Moldova în 2019-2026
Specificare Anii Total In mediu

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 pe an
Fondul salarizare operaţii manuale producerea nucilor, mln. MDL 505.2 520.6 536.5 555.7 572.7 593.2 611.4 630.2 4,020 574.3
Profitul brut de la  comercializarea nucilor - total, mln. MDL 1,627 1,854 1,981 2,158 2,331 2,515 2,668 2,863 16,371 2,339

comerţ piaţa locală 258.5 263.7 268.9 275.7 281.2 288.2 294.0 299.9 1,971 281.6
comerţ la export 1,215.5 1,432.5 1,550.3 1,715.8 1,878.2 2,050.0 2,191.1 2,375.2 13,193 1,884.7
la procesare 152.9 157.4 162.2 167.0 172.0 177.2 182.5 188.0 1,206 172.3

Valoarea exporturilor nucilor, mln. USD 107.7 123.8 136.8 150.3 167.5 183.1 200.5 219.0 1,177 168.2
Profitul generat la un leu de investiţii, lei 12.00 13.26 13.76 14.54 15.24 15.96 16.43 17.11 15.26 15.26
Profitul generat la un leu de subvenţii, lei 52.58 58.12 60.28 63.72 66.79 69.93 71.98 74.97 66.89 66.89

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Anexa 5
Prognoza dezvoltării sectorului culturi bacifere în Republica Moldova în 2013-2026

Specificare 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Suprafaţa totală cu culturi bacifere, mii ha 1.10 2.70 2.99 3.10 3.60 3.80 4.10 4.10 4.10 4.11 4.12 4.13 4.16 4.18
Suprafaţa pe rod, mii ha 1.00 2.40 2.64 2.74 2.90 3.40 3.70 3.64 3.59 3.53 3.48 3.45 3.41 3.38
Recolta globală de pomuşoare, mii tone 1.70 5.40 4.66 9.47 10.00 13.30 15.50 17.34 18.64 20.05 21.57 23.28 25.11 27.07
Productivitatea culturilor bacifere, tone/ha 1.70 2.17 1.76 3.44 3.52 3.83 4.19 4.76 5.20 5.67 6.19 6.75 7.35 8.00
înfiinţarea plantaţiilor de arbuşti fructiferi noi, mii ha 0.07 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.20
Defrişarea plantaţiilor de arbuşti fructiferi bătrâne, mii ha 0.02 0.02 0.03 0.11 0.10 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Prognoza balanţei de utilizare pentru bacifere în Republica Moldova în 2013-2026
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E le m e n t e le  b a la n ţe i
P o m u s o a r e ,  m i i  to n e

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
R e s u r s e

Producţie 1.70 5.40 4.66 9.47 10.00 13.30 15.50 17.34 18.64 20.05 21.57 23.28 25.11 27.07
Import 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07

T o ta l r e s u r s e 1 .8 0 5 .5 0 4 .7 6 9 .5 7 1 0 .1 0 1 3 .4 0 1 5 .6 0 1 7 .4 3 1 8 .7 3 2 0 .1 3 2 1 .6 5 2 3 .3 6 2 5 .1 8 2 7 .1 4

U t i l iz ă r i

Export 0.20 0.20 0.20 0.20 0.10 2.69 4.17 5.20 5.56 5.82 5.89 5.65 4.69 2.52
Prelucrarea 0.03 2.20 0.09 0.10 0.11 0.11 0.19 0.32 0.54 0.93 1.57 2.68 4.55 7.73
Consumul personal al populaţiei 1.57 3.10 5.00 10.00 10.00 10.60 11.24 11.91 12.62 13.38 14.19 15.04 15.94 16.89

T o ta l u t i l iz ă r i 1 .8 0 5 .5 0 5 .2 9 1 0 .3 0 10 .21 1 3 .4 0 1 5 .6 0 1 7 .4 3 1 8 .7 3 2 0 .1 3 2 1 .6 5 2 3 .3 6 2 5 .1 8 2 7 .1 4

B a la n ţ a  c o m e r c ia lă  -  e x p o r t  f a ţă  im p o r t 0 .1 0 0 .1 0 0 .1 0 0 .1 0 0 .0 0 2 .5 9 4 .0 8 5 .1 1 5 .4 7 5 .7 4 5 .8 1 5 .5 7 4 .6 2 2 .4 4

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Dezvoltarea sectorului pentru culturi bacifere în Republica Moldova în 2019-2026
S p ecificare A n ii Total In m ediu  

pe an2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fondarea plantaţiilor cu arbuşti fructiferi, ha 123.1 131.7 140.9 150.7 161.3 172.6 184.7 197.6 1,139.4 162.8
Necesarul de investiţii în plantaţii multianuale, mln. MDL 28.6 30.6 32.7 35.0 37.4 40.0 42.9 45.9 264.4 37.8
Subvenţionarea investiţiilor în plantaţii multianuale, mln. MDL 5.12 5.48 5.86 6.27 6.71 7.18 7.68 8.22 47.40 6.77
Capacitatea necesară de congelare a fructelor, mii tone 0.33 0.36 0.38 0.41 0.44 0.47 0.50 0.54 3.10 0.44
Capacitatea necesară de congelare a fructelor, mln. MDL 5.88 6.29 6.73 7.20 7.70 8.24 8.82 9.44 54.42 7.77
Subvenţionarea investiţiilor în frigidere şi case de ambalare, mln. MDL 1.47 1.57 1.68 1.80 1.93 2.06 2.21 2.36 13.61 1.94
V aloarea  totală  a in v estiţ iilo r  în  su b -sec to ru l fru cte lor , m ln. M DL 3 4 .4 3 6 .8 3 9 .4 42 .2 45 .1 4 8 .3 51 .7 5 5 .3 3 1 8 .8 4 5 .5
Subvenţionarea in v estiţ iilo r  în  su b -sec to ru l fru cte lor , m ln. M DL 6.6 7 .0 7 .5 8.1 8 .6 9 .2 9.9 1 0 .6 6 1 .0 8 .7

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Estimarea impactului pentru sectorul bacifer în Republica Moldova în 2019-2026

Specificare
Anii

Total
In mediu

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 pe an
Fondul salarizare operaţii manuale producerea pomuşoarelor, mln. MDL 220 220 220 220 221 221 223 224 1,549 221
Profitul brut de la  com ercializarea pomuşoarelor - total, mln. MDL 178 201 214 229 242 253 257 249 1,646 235

c o m e rţ p ia ţa  lo ca lă 113.5 120.3 127.5 135.8 144.0 153.4 162.6 172.3 1,016 145.1
c o m e rţ la  e x p o rt 63.2 78.7 84.2 88.7 89.7 86.4 71.8 38.5 538 76.9
la  p r o c e s a re 0.9 1.6 2 .7 4 .6 7.9 13.4 22.7 38.7 92 13.1

Valoarea exporturilor fructelor bacifere, mln. USD 10.2 11.5 12.5 13.6 14.9 16.4 18.0 19.8 106.7 15.2
P ro fitu l g e n e r a t  la  u n  leu  d e  in v e s ti ţ i i ,  lei 5.16 5.45 5.44 5.43 5.35 5.24 4.98 4.51 5.16 5.16

P ro fitu l g e n e r a t  la  u n  leu  d e  s u b v e n ţ ii ,  lei 26 .96 28.46 28.43 28.39 27.97 27.40 26.01 23.58 26.97 26.97

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Anexa 6
Prognoza dezvoltării sectorului de legume în Republica Moldova în 2013-2026

S p ec ifica re 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6

S uprafaţa  to ta lă  c u  leg u m e , m ii h a 6 3 .1 0 1 1 6 .0 9 1 2 3 .2 0 9 5 .6 7 8 8 .1 0 6 6 .6 0 6 8 .6 7 6 8 .7 1 6 8 .7 5 6 8 .8 0 6 8 .8 4 6 8 .8 9 6 8 .9 4 6 8 .9 9
S uprafaţa  pe rod, m ii h a 6 3 .1 0 1 1 6 .0 9 1 2 3 .2 0 9 5 .6 7 8 8 .1 0 6 6 .6 0 6 8 .6 7 6 8 .7 1 6 8 .7 5 6 8 .8 0 6 8 .8 4 6 8 .8 9 6 8 .9 4 6 8 .9 9
R eco lta  g lob ală  de leg u m e, m ii tone 3 3 5 .4 4 6 7 .3 3 3 4 .5 5 9 6 .7 5 8 6 .8 5 0 5 .3 5 2 4 .8 6 5 2 .5 7 0 4 .6 7 6 0 .8 8 2 1 .5 8 8 6 .9 9 5 7 .6 1 ,0 3 3 .8
P rod uctiv ita tea  c u ltu r ilo r  leg u m ic o le , tone/ha 5 .3 2 4 .0 3 2 .7 2 6 .2 4 6 .6 6 7 .5 9 7 .6 4 9 .5 0 1 0 .2 5 1 1 .0 6 1 1 .9 3 1 2 .8 7 1 3 .8 9 1 4 .9 8
înfiinţarea de spaţii protejate, mii ha 0.07 0.05 0.40 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Prognoza balanţei de utilizare pentru legume în Republica Moldova în 2013-2026
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E lem entele balanţei Legum e, m ii tone
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Resurse
Producţie 335.4 467.3 334.5 596.7 586.8 505.3 524.8 652.5 704.6 760.8 821.5 886.9 957.6 1,033.8
Import 47.2 60.3 60.7 60.6 43.0 44.7 40.9 39.2 37.6 36.1 34.7 33.3 32.0 30.7
Variaţia stocurilor -11.2 -17.3 21.7 -15.9 0.1

Total resurse 371.4 510.4 416.9 641.4 629.9 550.0 565.6 691.7 742.3 797.0 856.2 920.3 989.6 1,064.5
U tilizări

Export 44.0 22.3 29.0 40.8 33.0 140.1 133.3 235.1 259.0 284.4 311.1 339.0 367.6 396.7
Prelucrarea 10.7 25.1 13.1 13.6 13.4 16.7 20.9 26.1 32.6 40.8 51.0 63.7 79.6 99.5
Pierderi 10.7 11.9 9.2 11.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0
Consumul personal al populaţiei 327.8 383.0 344.4 352.8 365.0 383.3 402.4 422.5 443.7 465.8 489.1 513.6 539.3 566.2

Total u tilizări 393.2 442.2 395.7 418.2 422.4 550.0 565.6 691.7 742.3 797.0 856.2 920.3 989.6 1,064.5
B alanţa  co m erc ia lă  - export faţă im port -3.2 -38.1 -31.7 -19.8 -10.0 95.3 92.5 195.9 221.3 248.2 276.4 305.6 335.7 366.0

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Dezvoltarea sectorului pentru legume în Republica Moldova în 2019-2026
S p ec if ic a re

A n ii
Total

În m ed iu  

pe an2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

N e c e s a ru l d e  in v e s tiţii  în  leg u m icu ltu ră , m ln. M D L 280.22 289.31 298.75 308.57 318.77 329.38 340.41 351.89 2,237.07 319.58

S u b v e n ţio n a re a  in v e s tiţiilo r  în  leg u m icu ltu ra , m ln. M D L 103.08 106.59 110.25 114.05 118.02 122.14 126.43 130.91 828.40 118.34
In v e s tiţii  p e n tru  s is tem e  d e  irigare, mii h a 16.83 17.17 17.51 17.86 18.22 18.59 18.96 19.34 127.65 18.24

N e c e sa ru l d e  in v e s tiţii  în  irigare, m ln. M D L 164.13 167.41 170.76 174.17 177.66 181.21 184.83 188.53 1,244.57 177.80

S u b v e n ţio n a re a  d e  s ta t  a  in v e s tiţiilo r  în  irigare , m ln. M D L 54.71 55.80 56.92 58.06 59.22 60.40 61.61 62.84 414.86 59.27
F o n d a re a  sp a ţiilo r  p ro te ja te , h a 39.69 41.67 43.76 45.95 48.24 50.66 53.19 55.85 339.31 48.47

N e c e sa ru l d e  in v e s tiţii  în  sp a ţii  p ro te ja te , m ln. M D L 116.09 121.90 127.99 134.39 141.11 148.17 155.58 163.35 992.49 141.78

S u b v e n ţio n a re a  in v e s tiţiilo r  în  sp a ţii  p ro te ja te , m ln. M D L 48.37 50.79 53.33 56.00 58.80 61.74 64.82 68.06 413.54 59.08
C a p a c ita te a  d e p o z ite lo r  +  linii d e  am balare , e tc ., mii to n e 15.75 16.54 17.36 18.23 19.14 20.10 21.11 22.16 134.65 19.24

C a p a c ita te a  d e p o z ite lo r  +  linii d e  am balare , e tc ., miln. M D L 122.85 128.99 135.44 142.21 149.32 156.79 164.63 172.86 1050.26 150.04

S u b v e n ţio n a re a  in v e s tiţiilo r  d e p o z ite  ş i c a s e  am balare , m ln. M D L 40.95 43.00 45.15 47.40 49.77 52.26 54.88 57.62 350.09 50.010

U tilizare p e n tru  p ro c e sa re , mii to n e 20.88 26.10 32.62 40.77 50.97 63.71 79.64 99.55 393.35 56.19

C a p a c ita te a  n o u ă  n e c e s a ră  d e  c o n s tru it ,  mii to n e 4.18 5.22 6.52 8.15 10.19 12.74 15.93 19.91 78.67 11.24
N e c e s a ru l d e  in v e s tiţii  în  c a p a c ita te a  d e  p ro c e sa re , m ln. M D L 20.35 25.44 31.80 39.76 49.69 62.12 77.65 97.06 383.52 54.79

S u b v e n ţio n a re a  in v e s tiţiilo r  în  u n ită ţi  d e  p ro c e sa re , m ln. M D L 5.09 6.36 7.95 9.94 12.42 15.53 19.41 24.26 95.88 13.70

V a lo a rea  to ta lă  a in v estiţ iilo r  în  leg u m ic u ltu ră , m ln . M D L 3 0 0 .6 3 1 4 .8 3 3 0 .6 3 4 8 .3 3 6 8 .5 3 9 1 .5 4 1 8 .1 4 4 8 .9 2 ,6 2 0 .6 3 7 4 .4
S u b ven ţion area  in v estiţ iilo r  în  leg u m ic u ltu ră , m ln . M D L 149 .1 1 5 6 .0 1 6 3 .3 1 7 1 .4 1 8 0 .2 1 8 9 .9 2 0 0 .7 2 1 2 .8 1 ,2 7 4 .4 182 .1

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori

Estimarea impactului pentru legume în Republica Moldova în 2019-2026
Sp ecificare

A n ii
Total

În m ediu

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 pe an

Fondul sa lar izare  operaţii m anuale producerea legu m elor, m ln. MDL 1,467 1 ,4 6 8 1 ,469 1 ,470 1 ,471 1 ,472 1 ,473 1 ,474 10 ,297 1,471

P rofitu l brut de la  com ercia lizarea  legu m elor  - total, m ln. M DL 7 5 0 93 0 1 ,0 0 8 1 ,092 1 ,183 1 ,282 1 ,387 1,501 8 ,3 8 4 1 ,198

în s ta re  p ro a sp ă tă  din câm p 401.6 497.9 537.1 579.0 623.4 670.5 719.9 771.5 4,399.2 6 2 8 .5

în s ta re  p ro a sp ă tă  din depozite 327.9 406.4 438.4 472.6 508.9 547.3 587.7 629.8 3,591.2 5 1 3 .0

la p ro cesa re 20.9 26.1 32.6 40.8 51.0 63.7 79.6 99.5 393.4 56.2

V aloarea  exporturilor legu m elor , m ln. U SD 2 9 .0 51 .6 57 .4 63 .6 70 .2 77.3 84 .6 92.1 496 .7 71 .0

P rofitu l g e n e ra t la u n  leu  d e  investiţii, lei 2.50 2.96 3.05 3.14 3.21 3.27 3.32 3.34 3.20 3.20

P rofitu l g e n e ra t la u n  leu  d e  su b v en ţii, lei 5.03 5.97 6.17 6.37 6.57 6.75 6.91 7.05 6.58 6.58

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi calculelor grupului de autori
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PLANUL DE ACŢIUNI
pentru implementarea Programului de dezvoltare a horticulturii în Republica Moldova pentru anii 2020-2026

Nr. Acţiuni Term ene de 
realizare Instituţii responsabile Parteneri Costurile estim ate, M DL Indicatorii de progres

Obiectiv general 1. ACCES ÎM BUNĂTĂŢIT LA  PIEŢE

Obiectiv specific 1.1. Elim inarea sau reducere barierelor tarifare şi netarifare pentru exportul de produse horticole

1. R educerea barierelor tarifare pentru 
exportul de produse horticole

Anual
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

M inisterul A facerilor 
Externe şi Integrării 
Europene
M inisterul Econom iei şi 
Infrastructurii

În  lim ita m ijloacelor financiare 
alocate

N um ărul de acorduri semnate

1.1. N egocierea cotelor majorate pentru 
exportul către U E a produselor horticole în  
stare proaspătă (prune, struguri de masă) şi 
altor noi specii (cireşe, caise)

2023
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

M inisterul A facerilor 
Externe şi Integrării 
Europene
M inisterul Econom iei şi 
Infrastructurii

În  lim ita m ijloacelor financiare 
alocate

Cote majorate pentru produse 
horticole

1.2. N egocierea cotelor majorate pentru 
exportul de nuci în  regim  preferenţial către 
Turcia

2021
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

M inisterul A facerilor 
Externe şi Integrării 
Europene
M inisterul Econom iei şi 
Infrastructurii

În  lim ita m ijloacelor financiare 
alocate

Cote majorate pentru produse 
horticole

1.3. Semnarea acordurilor de facilitare a 
com erţului cu produse horticole cu Egipt 
(mere, nuci), etc.

2023
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

A genţia N aţională pentru 
Siguranţa A lim entelor

În  lim ita m ijloacelor financiare 
alocate

N um ărul de acorduri semnate

2. R educerea barierelor netarifare pentru 
exportul de produse horticole

2023
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

A genţia N aţională pentru 
Siguranţa A lim entelor

În  lim ita m ijloacelor financiare 
alocate

N um ărul de acorduri semnate

2.1.Sem narea cu ţările d in  A sia (India, 
Vietnam , Venezuela) şi Extrem ul Orient 
(Irak, A rabia Saudită) a acordurilor de 
cooperare în  dom eniul fitosanitar, inclusiv 
efectuarea analizei riscului fitosanitar 
pentru principalele grupe de produse 
horticole

2023
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Agenţia N aţională pentru 
Siguranţa A lim entelor

În  lim ita m ijloacelor financiare 
alocate

N um ărul de acorduri semnate
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2.2. E lim inarea Listei exportatorilor 
acceptaţi de produse de origine vegetală la 
exportul în  Federaţia Rusă (sau extinderea 
num ărului de producători şi grupurilor de 
producători incluşi în  listă)

2020
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa A lim entelor

În  lim ita m ijloacelor financiare 
alocate

A cord sem nat şi operaţional 
pentru exportatori

2.3. E fectuarea Analizei R iscului 
Fitosanitar pentru principalele categorii de 
m aterial săditor exportat (Malus, Juglans, 
Prunus) pentru m enţinerea accesului la 
pieţele de export

2023
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa A lim entelor

În  lim ita m ijloacelor financiare 
alocate

N um ăr de analiză efectuată

2.4. Negocierea accesului la piaţa UE 
pentru m aterialul de înm ulţire şi săditor 
viticol

2023
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa A lim entelor

În  lim ita m ijloacelor financiare 
alocate

A cord sem nat (acces obţinut)

3. E laborarea fo ilor de parcurs pentru exportul 
de produse horticole pentru pieţe noi (India, 
Egipt, China, Irak, Vietnam)

2026
Trim estrul III

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

A genţia de Investiţii 
Asociaţiile de profil

În  lim ita m ijloacelor financiare 
alocate

5 Foi de parcurs elaborate

4. A naliza periodică a barierelor tarifare şi 
netarifare pentru exportul produselor 
horticole

Anual
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

M inisterul Econom iei şi 
Infrastructurii 
Agenţia de Investiţii

În  lim ita m ijloacelor financiare 
alocate

A naliză efectuată 
R ecom andări form ulate

O biectiv specific 1.2. D ezvoltarea instrum entelor de sprijin financiar şi inform aţional pentru exportatori

5. E laborarea unui p lan  m ultianual de 
prom ovare a produselor horticole pe p ieţe- 
ţin tă pentru coordonarea priorităţilor şi 
planificării resurselor bugetare

2020
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Agenţia de Investiţii 
Asociaţii de profil 
Parteneri de dezvoltare

În  lim ita m ijloacelor financiare 
alocate

P lan  elaborat

6. E laborarea şi im plem entarea program ului 
perm anent de dezvoltare a capacităţilor de 
m anagem ent în  dom eniul exporturilor 
(A cadem ia exportatorilor)

2020
Trim estrul IV

O rganizaţia pentru Dezvoltarea 
Sectorului Întreprinderilor M ici şi 
M ijlocii

Agenţia de Investiţii 
M inisterul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi 
M ediului,
Asociaţiile de profil

În  lim ita m ijloacelor financiare 
alocate

Program  elaborat şi
im plem entat
N um ăr de beneficiari

7. O rganizarea cursurilor anuale pentru 
reprezentanţii corpului diplom atic 
m oldovenesc de peste hotare în  dom eniul 
econom ic /  com ercial pentru a  oferi 
inform aţii despre avantajele com parative 
ale Republicii M oldova în  sectorul horticol 
şi asigurarea serviciilor de m ediere cu 
m ateriale prom oţionale corespunzătoare

Anual
Trim estrul IV

Organizaţia pentru Dezvoltarea 
Sectorului Întreprinderilor M ici şi 
M ijlocii

M inisterul Afacerilor 
Externe şi Integrării 
Europene
M inisterul Econom iei şi 
Infrastructurii 
M isiuni diplomatice

În  lim ita m ijloacelor financiare 
alocate

Cursuri anuale de instruire 
organizate
N um ăr de reprezentanţi ai 
corpului diplom atic instruiţi

2



8. Stim ularea activităţilor de prom ovare pe 
pieţele externe a produselor horticole

Anual
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Agenţia de Intervenţii şi 
Plăţi în  Agricultură 
A genţia de Investiţii 
Parteneri de dezvoltare 
Asociaţiile de profil

10 milioane, dintre care 2 m il -  
din contul bugetului de stat.

N um ăr de beneficiari susţinuţi

9. E laborarea studiilor sectoriale pentru sub- 
sectoarele horticole pentru a inform a rapid 
sectorul despre tendinţele pieţelor de export 
şi diversificarea exportului

Anual
Trim estrul IV

Asociaţiile de profil Parteneri de dezvoltare 500 000 mii N um ăr de studii elaborate

10. Elaborarea conceptului de utilizare în 
sinergie a brandului de ţară „Pom ul V ieţii” 
şi brandului ’’M oldova -  un  gust deosebit” 
pentru toate activităţile de prom ovare a 
produselor horticole

2021
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului 
A genţia de Investiţii

Asociaţiile de profil În lim ita m ijloacelor financiare 
alocate

B rand actualizat
Caiet de sarcini pentru
utilizarea brandului elaborat şi
aprobat

11. Îm bunătăţirea schim bului de date dintre 
M inisterul A griculturii Dezvoltării 
Regionale şi M ediului, A genţia pentru 
Intervenţii şi Plăţi în  Agricultură, B iroul 
N aţional de Statistică şi Agenţia Servicii 
Publice (Com ponenta/Departam entul 
Cadastru)

2023
Trim estrul II

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Agenţia de Intervenţii şi 
Plăţi în  Agricultură 
Biroul Naţional de 
Statistică
Agenţia Servicii Publice 
Asociaţii de profil

Costuri suplim entare nu vo r fi 
suportate

Acorduri/proceduri de schimb 
de date aprobate.

12. Facilitarea unui schimb de date m ai am plu 
şi rapid de indicatori statistici relevanţi 
dom eniului horticol în  vederea eficientizării 
m onitorizării im plem entării politicilor din 
dom eniu

2023
Trim estrul II

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Biroul Naţional de 
Statistică 
Serviciul vam al 
A genţia N aţională pentru 
Siguranţa A lim entelor 
Agenţia de Intervenţii şi 
Plăţi în  Agricultură

Costuri suplim entare nu vo r fi 
suportate

M em orandum uri de cooperare 
semnate
Date statistice dezvoltate

O biectiv specific 1.3. Prom ovarea consum ului intern de produse horticole

13. Elaborarea cadrului norm ativ pentru 
im plem entarea Legii cu privire la controlul 
de conform itate cu cerinţele de calitate 
pentru fructele şi legum ele proaspete

2020
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa A lim entelor 
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

În  limitele bugetului aprobat Acte norm ative/cadru de 
im plem entare elaborat 
B aza de date cu privire la 
agenţii econom ici d in  lanţul 
com ercial elaborată
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14. Crearea bazei de date cu privire la agenţii 
econom ici din lanţul comercial

2023
Trim estrul IV

A genţia N aţională pentru Siguranţa 
A lim entelor

M inisterul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi 
M ediului
M inisterul Econom iei şi 
Infrastructurii

În  lim itele bugetului aprobat B aza de date creată

15. A probarea program elor naţionale de 
prom ovare a consum ului de produse 
horticole autohtone şi stimularea 
participării producătorilor horticoli la 
realizarea program elor

Anual
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

M inisterul Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării 
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

În  limitele bugetului aprobat Program e naţionale aprobate

16. Im plem entarea în  instituţiile de învăţăm ânt 
a Program ului ”U n fruct pe zi”

2022
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

M inisterul Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării 
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

În  limitele bugetului aprobat Program  im plem entat

17. Im plem entarea Program ului ”Consum ă 
produse horticole autohtone” în  vederea 
prom ovării nutriţiei sănătoase şi 
prom ovarea m icilor producători

2026
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

M inisterul Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării 
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

În  limitele bugetului aprobat Program  im plem entat

Obiectiv specific 1.4. Dezvoltarea agriculturii ecologice

18. A probarea proiectului de lege privind 
producţia agroalim entară ecologică şi 
etichetarea produselor ecologice

2020
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Agenţia N aţională pentru 
Siguranţa A lim entelor 
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

Costuri suplim entare nu vo r fi 
suportate

Lege aprobată

19. E laborarea Program ului N aţional de 
dezvoltare a  sectorului agriculturii 
ecologice, inclusiv a produselor horticole 
ecologice

2021
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

În limitele bugetului aprobat 
Asistenţa donatorilor

Program  elaborat şi aprobat

20. E laborarea unui studiu privind fezabilitatea 
tehnică şi econom ică a producerii culturilor 
horticole prin  metode de agricultură 
ecologică şi prom ovarea acestuia către 
toate părţile interesate

2021
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Parteneri de dezvoltare Asistenţa donatorilor Studiu de fezabilitate elaborat

21. Recunoaşterea certificatelor emise de 
autorităţile com petente din Uniunea 
Europeană producătorilor autohtoni de 
produse ecologice în  vederea stim ulării 
agriculturii ecologice

2021
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Agenţia de Intervenţii şi 
Plăţi în  A gricultură 
A genţia N aţională pentru 
Siguranţa A lim entelor

Costuri suplim entare nu vo r fi 
suportate

N um ărul beneficiarilor 
susţinuţi
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O biectiv general 2. DEZVO LTARE AC C ELER A TĂ  PRIN INVESTIŢII ŞI INOVARE

O biectiv specific 2.1. Facilitarea accesului la inputuri de calitate

22. Crearea unui parteneriat dintre Institutul 
Ştiinţifico-Practic de H orticultura şi 
Tehnologii A lim entare şi asociaţiile de 
profil privind facilitarea testării în  
condiţiile ţării a soiurilor noi de plante 
specii horticole, asociaţiilor soi/portaltoi şi 
diferitor hibrizi

2023
Trim estrul IV

M inisterul A griculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

A genţia N aţională pentru 
Siguranţa A lim entelor 
Com isia de Stat pentru 
Testarea Soiurilor de 
Plante
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

Costuri suplim entare nu v o r fi 
suportate

Parteneriate create

23. Finalizarea reabilitării sistemului de 
producere a m aterialului săditor v iticol cu 
valori biologice superioare

2023
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

A genţia Naţională pentru 
Siguranţa A lim entelor 
Comisia de Stat pentru 
Testarea Soiurilor de 
Plante
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

Asistenţa donatorilor Sisteme de producere 
reabilitate

24. Reabilitarea sistemului de producere a 
m aterialului săditor pom icol şi bacifer cu 
valori biologice superioare

2022
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

Asistenţa donatorilor Studiu de fezabilitate elaborat

25. Extinderea dom eniului de înregistrare a 
produselor de uz fitosanitar deja înscrise în  
Registrul de Stat al produselor de uz 
fitosanitar şi al fertilizanţilor pentru a 
corespunde cu dom eniul de înregistrare în  
Uniunii Europene (după modelul procedurii 
de recunoaştere)

2022
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

A genţia Naţională pentru 
Siguranţa A lim entelor 
M inisterul Sănătăţii, 
M uncii şi Protecţiei 
Sociale
Furnizorii de produse de 
uz fitosanitar şi 
fertilizanţi

În  lim itele bugetului aprobat Registru actualizat, publicat de 
pagina w eb oficială

26. M odificarea Legii cu privire la produsele 
de uz fitosanitar şi la  fertilizanţi pentru 
operaţionalizarea aplicării noţiunii de 
„utilizare m inoră” după m odelul Uniunii 
Europene

2021
Trim estrul III

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

A genţia Naţională pentru 
Siguranţa A lim entelor 
M inisterul Sănătăţii, 
M uncii şi Protecţiei 
Sociale

În  limitele bugetului aprobat Registru actualizat, publicat de 
pagina w eb oficială

O biectiv specific 2.2. D ezvoltarea infrastructurii de producere

5



27. E laborarea studiilor de fezabilitate a 
reabilitării sistem elor centralizate de 
irigare, inclusiv identificarea m odalităţilor 
de atragere a fondurilor publice şi private

2021
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Asociaţiile de profil 
Fondul de Dezvoltare 
D urabilă
A genţia “Apele 
M oldovei”

În  lim ita m ijloacelor financiare 
ale Fondului de Dezvoltare 
D urabilă

Studii de fezabilitate elaborate

28. Suportul investiţiilor în  infrastructura fizică 
aferentă exploataţiilor agricole

Anual
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

M ediul de afaceri 
Asociaţiile de profil 
A genţia de Intervenţii şi 
Plăţi în  Agricultură

În  lim ita m ijloacelor financiare 
ale Fondului N aţional de 
Dezvoltare a A griculturii şi a 
M ediului Rural

N um ărul beneficiarilor 
susţinuţi

Obiectiv specific 2.3. M odernizarea /  eficientizarea tehnologiilor de producere, inclusiv pentru atenuarea efectelor schim bărilor clim atice asupra p roduc iei horticole

29. M odernizarea şi asigurarea activităţii 
sistem ului de antigrindină şi extinderea lui 
pe toată suprafaţa republicii

Anual
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Serviciul Special pentru 
Influenţe Active asupra 
Proceselor 
H idrom eteorologice

În  limitele bugetului aprobat Suprafaţa protejată contra 
grindinei

30. Stim ularea irigării terenurilor noi pentru 
culturi horticole în  vederea atenuării 
efectelor negative ale secetei

Anual
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

A genţia de Intervenţii şi 
Plăţi în Agricultură 
Asociaţiile utilizatorilor 
de apă pentru irigaţie 
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

Investiţii totale 1,381 mil. lei 
(inclusiv subvenţii 460 mil. 
lei)

Creşterea suprafeţei terenurilor 
irigate pentru horticultură până 
la  192 m ii ha terenuri noi

31. Stim ularea înfiinţării p lantaţiilor 
m ultianuale intensive cu gam a sortimentală 
solicitată pe pieţele regionale şi material 
săditor de categorii biologice înalte

Anual
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

A genţia de Intervenţii şi 
Plăţi în Agricultură 
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

Investiţii totale 4,542 mil. lei 
(inclusiv subvenţii 983 mil. 
lei)

23.4 m ii ha de plantaţii 
înfiinţate

32. Stim ularea defrişării p lantaţiilor 
m ultianuale îm bătrânite pentru prevenirea 
răspândirii bolilor şi dăunătorilor

Anual
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

A genţia de Intervenţii şi 
Plăţi în Agricultură 
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

259 mil. lei Suprafeţe defrişate

33. Stim ularea creării spaţiilor protejate (sere, 
solarii) pentru producerea legum elor

Anual
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

A genţia de Intervenţii şi 
Plăţi în Agricultură 
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

Investiţii totale 1,056 mil. lei 
(inclusiv subvenţii 440 mil. 
lei)

360 ha de spaţii protejate

34. Stim ularea m odernizării bazei tehnico - 
m ateriale prin continuarea subvenţionării 
tehnicii agricole

Anual
Trim estrul IV

M inisterul A griculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

A genţia de Intervenţii şi 
Plăţi în Agricultură 
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

Investiţii totale în tehnică 
agricolă estim ativ de 453 mil. 
lei. (inclusiv subvenţii 113 mil. 
lei)

Baza tehnico-m aterială 
m odernizată

6



35. Susţinerea în  continuare a im plem entării şi 
certificării sistem elor de m anagem ent a 
ferm elor şi unităţilor de procesare conform  
standardelor internaţionale GLOBALGAP, 
ISO 2000, HACCP, etc.

Anual
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului 
M inisterul Econom iei şi 
Infrastructurii

A genţia de Intervenţii şi 
P lăţi în  Agricultură 
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

Asistenţa donatorilor 
Capitalul privat
În  lim itele bugetului aprobat 
(subvenţii)

Com panii certificate

36. Crearea unui parteneriat între ANSA şi 
ferm ierii deţinători de staţii meteo pentru 
facilitarea schim bului de date privind 
prognozarea m ai eficientă a dezvoltării 
bolilo r şi detectarea tim purie (early 
w arning & detection) a obiectelor de 
carantină

Anual
Trim estrul IV

Agenţia Naţională pentru Siguranţa 
A lim entelor

Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa A lim entelor 
Parteneri de dezvoltare 
Asociaţiile de profil

În  lim itele bugetului aprobat Platform ă pentru inform area 
operativă ţi calitativă privind 
bolile şi dăunătorii a 
horticultorilor

37. Im plem entarea R egistrului digital horticol 2021
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Agenţia de Intervenţii şi 
P lăţi în  A gricultură 
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

În  limitele bugetului aprobat 
Asistenţa donatorilor

Registrul digital creat şi 
funcţional

38. M onitorizarea continuă a eficienţei şi 
perfecţionarea m ecanism ului de asigurare 
subvenţionată a riscurilor de producţie în  
agricultură

Anual
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Agenţia de Intervenţii şi 
P lăţi în  Agricultură 
Com isia N aţională a 
Pieţei Financiare 
Asociaţiile de profil 
Partenerii de dezvoltare

Costuri suplim entare nu vo r fi 
suportate

Cadrul legal îm bunătăţit

Obiectiv specific 2.4. Facilitatea integrării lanţului valoric a produselor horticole

39. Stim ularea dezvoltării infrastructurii post- 
recoltare a produselor horticole

Anual
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Agenţia de Intervenţii şi 
Plăţi în  Agricultură 
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

În  lim ita m ijloacelor financiare 
ale Fondului N aţional de 
Dezvoltare a A griculturii şi a 
M ediului Rural

N um ărul beneficiarilor 
susţinuţi

39.1. Sporirea capacităţilor de depozitare 
frigorifică

Anual
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului 
Asociaţiile de profil

Agenţia de Intervenţii şi 
Plăţi în  Agricultură 
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare 
M ediul de afaceri

Investiţii totale 5,290 mln. lei 
(incl. subvenţii 1,755 mln. lei)

345 m ii tone de frigidere noi + 
151 m ii tone de depozite 
pentru horticultura

39.2.Sporirea capacităţilor de sortare şi 
am balare

Anual
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului 
Asociaţiile de profil

Agenţia de Intervenţii şi 
Plăţi în  Agricultură 
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare 
M ediul de afaceri

Investiţii totale 472 mln. lei 
(incl. subvenţii 157 mln. lei)

58.5 m ii tone pentru case de 
am balare
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40. Crearea unor m odele de afaceri de 
producere a  fructelor pentru procesare

2023
Trim estrul II

M inisterul A griculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Asociaţiile de profil 
IŞPHTA
Universitatea A grară

Asistenţa donatorilor M odel de afaceri im plem entat

41. C rearea unor m odele de afaceri de 
producere a  pom uşoarelor pentru procesare

2023
Trim estrul II

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Asociaţiile de profil 
IŞPHTA
U niversitatea A grară

Asistenţa donatorilor M odel de afaceri im plem entat

42. C rearea unor modele de afaceri de 
producere a  legum elor pentru procesare

2023
Trim estrul II

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Asociaţiile de profil 
IŞPHTA
U niversitatea A grară

Asistenţa donatorilor M odel de afaceri im plem entat

43. Îm bunătăţirea m ăsurilor de sprijin din 
Fondul N aţional de Dezvoltare a 
Agriculturii şi a M ediului Rural în  vederea 
includerii sistem elor de producere în  bază 
de contract în  calitate de beneficiari 
eligibili de subvenţii

2021
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Agenţia de Intervenţii şi 
Plăţi în  A gricultură 
Asociaţiile utilizatorilor 
de apă pentru irigaţie

În  limitele bugetului aprobat A ct aprobat

44. Integrarea serviciilor de extensiune în  
sistemele de producere în  bază de contract

2020 M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Asociaţiile de profil 
A genţia de Intervenţii şi 
Plăţi în  A gricultură

În  limitele bugetului aprobat N um ăr de beneficiari

45. Extinderea m ăsurilor eligibile pentru 
M ăsura 5. Servicii de consultanţă şi 
form are d in  Fondul N aţional de Dezvoltare 
a A griculturii şi a M ediului Rural în  
vederea dezvoltării grupurilor de 
producători şi parteneriatelor pe lanţul 
valoric al produselor horticole

2022
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Agenţia de Intervenţii şi 
Plăţi în  A gricultură

În  lim ita m ijloacelor financiare 
ale Fondului N aţional de 
Dezvoltare a A griculturii şi a 
M ediului Rural

N um ărul beneficiarilor 
susţinuţi

46. Introducerea pentru grupurile de 
producători a unor m ecanism e de stimulare 
m ai accentuate cum  ar fi: (i) cum ulare cu 
rată descrescândă a plafoanelor m axim e de 
subvenţionare aferente fiecărui m em bru; şi 
(ii) introducerea de stimulente fiscale la 
plata im pozitelor (pe venit, pe imobile, 
funciare).

2022
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Agenţia de Intervenţii şi 
Plăţi în  A gricultură 
Asociaţiile de profil

În  lim ita m ijloacelor financiare 
ale Fondului N aţional de 
Dezvoltare a A griculturii şi a 
M ediului Rural

N um ărul beneficiarilor 
susţinuţi

O biectiv general 3. CREAREA FO R ŢEI DE M U N C Ă  CO M PETITIVĂ

O biectiv specific 3.1. Racordarea sistem ului educaţional şi de extensiune rurală la  priorităţile sectorului
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47. Introducerea sistemului de studii superioare 
integrate în  dom eniul ştiinţe agricole prin 
m odificarea Codului Educaţiei

2021

Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

M inisterul Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării 
Universitatea A grară de 
Stat d in  M oldova

Costuri suplim entare nu vo r fi 
suportate

Studii integrate la specialităţile 
profil ştiinţe agricole

48. A ctualizarea N om enclatorului dom eniilor 
de form are profesională şi al specialităţilor 
în  învăţăm ântul superior şi profesional în  
funcţie de cererea pieţei muncii

Anual
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

M inisterul Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării 
U niversitatea A grară de 
Stat d in  M oldova 
Com itetul Sectorial 
pentru Form area 
Profesională din 
A gricultură şi Industria 
A lim entară 

Asociaţiile de profil 
Partenerii de dezvoltare

Costuri suplim entare nu vor fi 
suportate

N om enclatorul dom eniilor de 
form are profesională şi al 
specialităţilor în  învăţăm ântul 
superior actualizat

49. A ctualizarea Cadrului Naţional al 
calificărilor privind matricele 
com petenţelor profesionale în  funcţie de 
cererea pieţei muncii

2021
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

M inisterul Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării 
U niversitatea A grară de 
Stat d in  M oldova 
Alte instituţii de 
învăţăm ânt relevante din 
dom eniul ştiinţelor 
agricole

Com itetul Sectorial 
pentru Form area 
Profesională din 
A gricultură şi Industria 
A lim entară

Costuri suplim entare nu vo r fi 
suportate

Cadrului N aţional al 
calificărilor

50. A justarea m atricelor com petenţelor 
profesionale din planurile de învăţăm ânt şi 
program elor analitice

2021
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

U niversitatea A grară de 
Stat d in  M oldova 
Alte instituţii de 
învăţăm ânt relevante din 
dom eniul ştiinţelor 
agricole

Costuri suplim entare nu vo r fi 
suportate

Com petenţe profesionale 
ajustate
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51. A ctualizarea şi coordonarea Planurilor 
Strategice de D ezvoltare a instituţiilor din 
dom eniul educaţiei, ştiinţei şi inovării în  
concordanţă cu necesităţile pieţei muncii, 
inclusiv prin im plicarea asociaţiilor de 
profil şi sectorului privat

2022

Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Universitatea A grară de 
Stat d in  M oldova 
Alte instituţii de 
învăţăm ânt relevante din 
dom eniul ştiinţelor 
agricole

Costuri suplim entare nu vor fi 
suportate

Planuri Strategice de 
Dezvoltare a instituţiilor din 
dom eniul educaţiei, ştiinţei şi 
inovării actualizate

52. Stim ularea parteneriatelor educaţionale 
instituţie de învăţăm ânt-com panie privată 
pentru actualizarea curriculum ului horticol, 
organizarea şi im plem entarea stagiilor 
eficiente de practică şi alte form e de 
instruire care prom ovează conceptul 
“instruirii la locul de m uncă” a viitorilor 
specialişti

2021
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

U niversitatea A grară de 
Stat d in  M oldova 
Alte instituţii de 
învăţăm ânt relevante din 
dom eniul ştiinţelor 
agricole
C om panii private

Costuri suplim entare nu vor fi 
suportate

Planuri Strategice de 
Dezvoltare a instituţiilor din 
dom eniul educaţiei, ştiinţei şi 
inovării actualizate

53. M odernizarea bazei tehnico-m ateriale şi de 
instruire a instituţiilor educaţionale 
relevante sectorului horticol

2023
Trim estrul III

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

U niversitatea A grară de 
Stat d in  M oldova 
Alte instituţii de 
învăţăm ânt relevante din 
dom eniul ştiinţelor 
agricole
C om panii private 
Parteneri de dezvoltare

În  lim itele bugetului aprobat 
Asistenţa donatorilor

Planuri Strategice de 
Dezvoltare a instituţiilor din 
dom eniul educaţiei, ştiinţei şi 
inovării actualizate

54. Calificarea continuă a cadrelor didactice 
care ar duce la implementarea m etodelor 
m oderne de instruire participative, 
im plicarea tehnologiilor inform aţionale, 
digitale

2023
Trim estrul III

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

U niversitatea A grară de 
Stat d in  M oldova 
Alte instituţii de 
învăţăm ânt relevante din 
dom eniul ştiinţelor 
agricole
C om panii private 
Parteneri de dezvoltare

În  lim itele bugetului aprobat Planuri Strategice de 
Dezvoltare a instituţiilor din 
dom eniul educaţiei, ştiinţei şi 
inovării actualizate

55. D ezvoltarea serviciilor de formare continuă 
a specialiştilor în  sectorul horticol în  cadrul 
instituţiilor din dom eniul educaţiei, ştiinţei 
şi inovării p rin  elaborarea şi im plem entarea 
cursurilor de scurtă durată, de formare 
continuă

2022
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

U niversitatea A grară de 
Stat d in  M oldova 
Alte instituţii de 
învăţăm ânt relevante din 
dom eniul ştiinţelor 
agricole

În  lim itele bugetului aprobat Servicii de formare continuă 
prestate
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56. R econceptualizarea sistem ului de 
extensiune rurală p rin  orientarea la 
cerinţele specifice ale fiecărui sub-sector în  
parte

2021

Trim estrul II

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Universitatea A grară de 
Stat d in  M oldova 
Parteneri de dezvoltare

Costuri suplim entare nu vor fi 
suportate

Calitatea înaltă a serviciilor de 
extensiune

Obiectiv specific 3.2. Racordarea sistem ului de cercetare la priorităţile sectorului

57. A justarea activităţilor din sfera ştiinţei şi 
inovării finanţate din contul m ijloacelor 
bugetului de stat la priorităţile sectorului 
horticol

2021

Trim estrul IV

A genţia N aţională pentru Cercetare 
şi Dezvoltare

M inisterul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi 
M ediului

Costuri suplim entare nu vo r fi 
suportate

A ctivităţi d in sfera ştiinţei şi 
inovării ajustate

58. E laborarea studiului constrângerilor 
participării sectorului privat în  activităţile 
d in  sfera ştiinţei şi inovării în  sectorul 
horticol

2021

Trim estrul IV
A genţia Naţională pentru Cercetare 
şi Dezvoltare

M inisterul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi 
M ediului
Asociaţiile de profil

Asistenţa donatorilor Studiu elaborat

59. Crearea unei platform e digitale pentru 
disem inarea rezultatelor activităţilor de 
extensiune rurală şi d in  sfera ştiinţei şi 
inovării finanţate din contul m ijloacelor 
bugetului de stat

2021

Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

M inisterul Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării

Asistenţa donatorilor Platform ă creată şi funcţională

O biectiv general 4. D EZVO LTAREA UNUI M EDIU DE A FA C ER I CO M PETITIV

O biectiv specific 4.1. Perfecţionarea cadrului legal

60. Îm bunătăţirea cadrului legal în  vederea 
sim plificării procedurilor şi dim inuării 
costurilor legate de schim bul/ consolidarea 
terenurilor

2022
Trim estrul II

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

A genţia pentru Servicii 
Publice
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

În  lim itele bugetului aprobat C adrul legal m odificat

61. E laborarea H otărârii de Guvern privind 
folosirea apelor subterane în  scop de 
irigaţie, conform  prevederilor art. 45 alin 
(2) din Legea apelor, nr. 272/2011

2023
Trim estrul IV

A genţia de mediu M inisterul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi 
M ediului

Costuri suplim entare nu vo r fi 
suportate

Hotărâre de Guvern aprobată

62. A naliza post-ante a cadrului legal privind 
utilizarea în  com un a resurselor de apă de 
suprafaţă

2024
Trim estrul IV

A genţia de mediu M inisterul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi 
M ediului

În  lim itele bugetului aprobat Propuneri de îm bunătăţire a 
Legii privind asociaţiile 
utilizatorilor de apă şi a 
cadrului norm ativ conex
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63. A ctualizarea R egulam entului sanitar 
privind limitele m axim e admise de 
reziduuri ale produselor de uz fitosanitar 
d in  sau de pe produse alim entare şi hrană 
de origine vegetală şi anim ală pentru 
animale, aprobat prin  H otărârea Guvernului 
nr. 1191/2010

2026
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

M inisterul Sănătăţii, 
M uncii şi Protecţiei 
Sociale

În  limitele bugetului aprobat Regulam ent actualizat

64. E laborarea unui sistem inform aţional 
pentru inform area operativă a exportatorilor 
privind m odificările lim itelor m axime 
adm ise în  principalele pieţe-ţinte

2026
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Agenţia N aţională pentru 
Siguranţa A lim entelor 
Parteneri de dezvoltare

Asistenţa donatorilor Sistem inform aţional creat şi 
funcţional

O biectiv specific 4.2. M odernizarea şi consolidarea cadrului instituţional

65. A naliza ex-ante a elaborării Legii cu privire 
la  horticultura în  vederea relevării 
necesităţii creării O ficiului Horticol şi a 
Fondului de dezvoltare a H orticulturii

2021
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

M inisterul Econom iei şi 
Infrastructurii 
Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

În  limitele bugetului aprobat 
Asistenţa donatorilor

A naliza ex-ante elaborată

66. Îm bunătăţirea m ăsurilor de sprijin din 
Fondul N aţional de Dezvoltare a 
Agriculturii şi a  M ediului Rural în  vederea 
includerii Asociaţiilor utilizatorilor de apă 
în  calitate de beneficiari eligibili de 
subvenţii

2021
Trim estrul IV

M inisterul A griculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

A genţia de Intervenţii şi 
Plăţi în  A gricultură 
Asociaţiile utilizatorilor 
de apă pentru irigaţie

În  limitele bugetului aprobat A ct aprobat

67. M odificarea şi com pletarea Legii nr. 
312/2013 privind grupurile de producători 
şi asociaţiile acestor în  vederea extinderii 
conceptului de grup de producători

2022
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

În  limitele bugetului aprobat Lege m odificată

68. Îm bunătăţirea m ăsurilor de sprijin din 
Fondul N aţional de Dezvoltare a 
Agriculturii şi a  M ediului Rural în  vederea 
stim ulării asocierii producătorilor agricoli

2022
Trim estrul IV

M inisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi M ediului

Asociaţiile de profil 
Parteneri de dezvoltare

În  limitele bugetului aprobat A ct aprobat
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NOTA INFORMATIVĂ 
la proiectul Programului

de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2020-2026
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 
proiectului
Proiectul dispoziţiei a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi Mediului

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 
urmărite
Agricultura Republicii Moldova continuă tradiţional să fie sectorul de bază al 
economiei naţionale.
Horticultura, tradiţional este una din direcţiile prioritare ale agriculturii din 
Republica Moldova, menită de a furniza produse cu valoare adăugată şi cu 
pondere considerabilă în export.
Prezentul document de politici vine să continue eforturile susţinute pentru 
dezvoltarea sectorului horticol, conform prevederilor Strategiei Naţionale de 
dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobată în anul 2014 şi 
actualizată în 2018. Strategia menţionată a reflectat pe deplin importanţa 
sectorului horticol pentru economia naţională prin obiectivele orientate spre 
creşterea competitivităţii sectorului horticol şi acţiuni de susţinere a acestuia. 
Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2020-2026 este documentul de 
politici cu privire la eforturile şi intervenţiile Guvernului în sectorul horticol, 
direcţionate spre dezvoltarea sustenabilă a acestuia.
Programul este elaborat în vederea atingerii Obiectivului general “Creşterea 
competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi modernizarea 
pieţei”, stabilit în Strategia Naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 
2014-2020.
Rolul statului în dezvoltarea domeniului horticol constă în:
- perfecţionarea cadrului legal şi instituţional orientat spre inovare şi 
competitivitatea sectorului;
- facilitarea penetrării pieţelor noi de perspectivă, prin semnarea de acorduri 
comerciale noi cu state şi organizaţii din domeniul comerţului internaţional;
- facilitatea apariţiei unor ecosisteme dinamice de colaborare reciproc 
avantajoasă între producătorii agricoli, furnizorii de inputuri, companii de 
transport/logistică, comercianţi profesionişti şi alţi actori interesaţi;
- susţinerea creării Oficiului horticol după modelul celor mai bune practici. 
Oficiul trebuie să-şi asume inclusiv rolul de multiplicare a modelelor fezabile pe 
orizontală în cadrul sectorului;
- ajustarea politicilor de subvenţii şi intervenţie, pentru a sprijini companiile 
competitive de perspectivă şi pentru rezilienţă la şoc;



susţinerea creării fondului de dezvoltare a horticulturii (gestionat de Oficiul 
Horticulturii), finanţat din bani publici din bugetul de stat şi prin contribuţii 
directe ale producătorilor agricoli, inclusiv pentru a susţine interesat domeniul de 
cercetare-dezvoltare.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii 
Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi_____
Scopul prezentului Program constă în sporirea competitivităţii şi rezidenţei 
sectorului horticol prin creşterea valorii producţiei şi aprofundarea integrării 
lanţului valoric pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a mediului rural. 
Implementarea prezentului Program până în anul 2026 prevede realizarea 
următoarelor obiective generale:
1) acces îmbunătăţit la pieţe;
2) dezvoltarea accelerată prin investiţii şi inovare;
3) forţa de muncă competitivă;
4) mediu de afaceri competitiv.
5. Fundamentarea economico-financiară
Pentru implementarea Programului de Dezvoltare a Horticulturii pentru anii 
2020-2026 sunt necesare circa 15 527,4 milioane lei, 69,2 % din care vor fi 
asigurate de antreprenori (capitalizarea profitului şi atragerea împrumuturilor din 
liniile de creditare internaţionale, precum şi alte surse financiare de la proiectele 
de asistenţă străină) şi 30,8% vor fi compensate din subvenţii (circa 4 781 mii. 
lei).
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
La etapa adoptării proiectului Programului nu se impune modificarea sau 
abrogarea altor acte normative.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Anunţul privind iniţiativa de elaborare a proiectului este plasat pe portalul 
guvernamental: particip.gov.md.

Ex.: Viaceslav Grigoriţa
Tel.: 022 204 573,
v iaces lav. gr i gorita@madrm. go v. md



MINISTERUL 
AGRICULTURII, 

DEZVOLTĂRII REGIONALE 
ŞI MEDIULUI

AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2005 mun.Chi§inau, str. Constantin TSnase, 9 
Tel.: 20 45 81; Fax 22 07 48, E-mail: madrrn@madrm.gov.md. WEB: www.madnn.gov.md

4 1  c ' lx  U Nr. 24-06/ c H:

La nr. din

Cancelaria de Stat 
a Republicii Moldova

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, în temeiul pct. 
179 din Hotărîrea Guvernului nr. 6 IO din 03 iulie 2018 pentru aprobarea 
Regulamentului Guvernului, solicită înregistrarea proiectului hotărîrii Guvernului 
pentru aprobarea Programului de Dezvoltare a Horticulturii pentru anii 2020-2026, 
în lista proiectelor care urmează a fi examinate în cadrul şedinţei secretarilor generali 
de stat.

CERERE
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte 

care urmează a fi anunţate în cadrul şedinţei secretarilor generali de stat

Nr.
crt. Criterii de înregistrare Nota autorului

I. Tipul şi denumirea proiectului Proiect de hotărîre de Guvern pentru 
aprobarea Programului de Dezvoltare a 
Horticulturii pentru anii 2020-2026”

2. Autoritatea care a elaborat 
proiectul

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi Mediului

3. Justificarea depunerii cererii 
(indicaţia corespunzătoare sau 
remarca precum că proiectul 
este elaborat din iniţiativa 
autorului)

1. Strategia Naţională de dezvoltare 
agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020;
2. Planului de acţiuni al Guvernului pentru 
anii 2019-2020.

4. Lista autorităţilor si instituţiilor
5 î  1

a căror avizare este necesară
1. Ministerul Finanţelor;
2. Ministerul Economiei si Infrastructurii
3. Ministerul Justiţiei;
4. Agenţia Naţională pentru Siguranţa 
Alimentelor;

http://www.madnn.gov.m


6. Institutul Ştiinţifico-Practic de 
Horticultură şi Tehnologii Alimentare;
7. Academia de Ştiinţe a Republicii 
Moldova;
8. Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova;
9. Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor 
de Plante;
10. Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru 
Agricultură;

5. Termenul-limită pentru 
depunerea avizelor/expertizelor

10 zile

6. Numele, prenumele, funcţia şi 
datele de contact ale persoanei 
responsabile de promovarea 
proiectului

Viaceslav Grigoriţa, consultant superior, 
Direcţia politici de producţie, procesare şi 
reglementare a calităţii produselor de 
origine vegetală
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi Mediului 
Republica Moldova, MD-2005, 
or. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

7. Anexe (proiectul actului care se 
solicită a fi înregistrat, nota 
informativă cu documentele de 
însoţire)

1. Nota informativă;
2. Proiectul de hotărîre de Guvern pentru 

aprobarea Programului de Dezvoltare a 
Horticulturii pentru anii 2020-2026”

8. Data şi ora depunerii cererii
9. Semnătura

Ex.: Viaceslav Grigoriţa 
Tel.: 022 204 573, 
viaceslav.grigorita@madrm.gov. md

mailto:viaceslav.grigorita@madrm.gov.md

