
Notă informativă 

privind reformele în sectorul agroindustrial în perioada martie-mai 2015, 

focusate pe domeniile prioritare de dezvoltare, trasate în Programul Guvernului (2015-2018), 

precum şi în notele informative din partea partenerilor externi de dezvoltare 

 
În perioada vizată, volumul producţiei agricole în preţurile medii ale anului precedent s-a majorat cu 4,4% faţă de perioada similară a anului 

precedent. Aceasta este determinată de creşterea producţiei animale – cu 4,4%, căreia îî revin circa 99 la sută din volumul total al producţiei agricole. 

Este al treilea an consecutiv, în care agricultura se menţine pe tendinţa de creştere. 

 
Denumirea acţiunii Referinţe document Acţiunile întreprinse 

Liberalizarea regimului de import pentru resurse 

(seminţe, răsad, fertilizatori, pesticide) ce sunt 

deja disponibile pe pieţele UE prin anularea 

cerinţelor de înregistrare şi testare obligatorie. O 

parte din acestea în prezent durează pînă la trei 

ani şi sunt costisitoare pentru sectorul privat. 

Liberalizarea va exercita un impact pozitiv asupra 

randamentului culturilor şi va permite 

producătorilor din Moldova să se descurce mai 

bine cu intensificarea multiplelor riscuri climatice. 

Notele informative  

din partea partenerilor 

 de dezvoltare 

 În conformitate cu Legea 119 din 25.06.2004, cu privire la produsele de 

uz fitosanitar şi fertilizanţi, testarea si înregistrarea produselor de uz 

fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează în termen de un sezon de 

vegetaţie, exceptînd cazul în care anul agricol a fost inadecvat climei 

obişnuite a RM  (cu exces de ploi sau arşiţa). 

 În acest context, fost iniţiată elaborarea proiectului HG cu privire la 

recunoaşterea produselor de uz fitosanitar din UE şi a fertilizanţilor cu 

marca „CE”, care la moment, se află în faza de avizare la instituţiile de 

resort şi urmează a fi aprobată la finele lunii mai. 

 Totodată, totalitatea actelor naţionale ce reglementează domeniul de 

testare a soiurilor noi de plante, corespund Convenţiei Internaţionale 

privind Protecţia Soiurilor Noi de Plante şi sunt elaborate/armonizate în 

conformitate cu prevederile legislaţiei Comunitare.  

Cît priveşte liberalizarea regimului de import a seminţelor şi materialului 

săditor de culturi agricole, acesta nu este restricţionat în cazul importului 

pentru înfiinţarea plantaţiilor proprii, efectuat conform prevederilor art. 4 şi 

art. 11 din Legea despre seminţe nr. 68 din 05.04.2013. 
Garantarea siguranţei alimentelor, controlului 

calităţii şi inofensivităţii produselor prin: 

 Eficientizarea şi asigurarea transparenţei 

proceselor de inspecţie şi control al unităţilor 

de producere şi comercializare de mărfuri 

agroalimentare; 
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 Inspecţiile şi controalele pe baza de riscuri se exercită conform 

Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de 

întreprinzător din domeniile siguranţei produselor alimentare, sanitar-

veterinar, fitosanitar, semincer, managementului produselor de uz 

fitosanitar şi fertilizanţilor în baza analizei criteriilor de risc, aprobată 



 

 

 Crearea unui mecanism naţional de alertă 

rapidă în sectorul agroindustrial şi integrarea 

lui cu cel european. 

prin HG nr. 370 din 27.05.2014; 

 

 Totodată, este în proces de elaborare proiectul de completare a Legii nr. 

113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor 

generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, care are drept scop 

crearea unui mecanism naţional de alertă rapidă în sectorul 

agroindustrial şi integrarea acestuia cu cel european. 

Reducerea constrîngerilor regulatorii pentru 

producătorii agricoli prin eliminarea barierelor 

birocratice din sector, în special a celor 

nontarifare şi a celor ce ţin de imperfecţiunile 

cadrului legal, prin realizarea Programului 

strategic de modernizare tehnologică a sectorului 

agroindustrial, inclusiv prin: 

 implementarea unui mecanism eficient şi 

transparent de reglementare a procesului de 

eliberare a actelor permisive; 

 instituirea ghişeului unic în agricultură pentru 

toate procesele de interactiune dintre fermier si 

instituţiile abilitate. 
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Notele informative 

 din partea partenerilor 

de dezvoltare 

 Întru facilitarea obţinerii autorizaţiilor pentru export şi import al 

produselor, a fost creat Ghişeul unic pentru eliberarea certificatului 

fitosanitar pentru export/reexport, în baza HG nr. 970 din 17.11.2014.  

 Întru facilitarea procedurii de evaluare a conformităţii, Legea nr. 235 

privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii prevede: 

 Se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări 

emise de organismele de evaluare a conformităţii, eliberate pentru 

produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, 

traduse în limba de stat şi confirmate prin specimenul de ştampilă al 

importatorului; 

 Se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări 

emise de organismele de evaluare a conformităţii străine, în baza 

acordurilor bilaterale de recunoaştere reciprocă a activităţilor de 

evaluare a conformităţii. 

Introducerea diviziunii clare a competenţelor şi 

responsabilităţilor în rîndul autorităţilor publice 

naţionale implicate în domeniul dezvoltării rurale 

şi siguranţei alimentelor. Eliminarea practicii 

depăşite ce prevede dublarea controlului 

siguranţei alimentare al operatorilor din sectorul 

alimentar, astfel încît controlul siguranţei 

produselor alimentare să fie efectuat doar de către 

autoritatea naţională de siguranţă a alimentelor 

(ANSA). 

Notele informative 

 din partea partenerilor 

de dezvoltare 

Pentru eliminarea dublării funcţiilor de control şi de supraveghere în 

domeniul siguranţei alimentelor, prin Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu 

privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind 

siguranţa alimentelor sunt divizate atribuţiile ANSA şi ale Ministerului 

Sănătăţii. 

Perfecţionarea cadrului legislativ aferent 

reglementării mecanismului de recunoastere 

unilaterală a certificatelor fitosanitare şi sanitar-

veterinare emise în alte state, în special în 
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Republica Moldova, fiind membru al OMC, EPPO si alte organisme 

internaţionale recunoaşe necondiţonat, certificatele fitosanitare şi sanitar-

veterinare ale altor state, membre ale organismelor internaţionale similare, 

cu condiţia respectării cerinţelor aferente. Aceste prevederi sunt expuse în: 



Uniunea Europeană, SUA, Canada şi Japonia  Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi la 

carantina fitosanitară; 

 Legea nr. 221 din 19.10.2007 cu privire la activitatea sanitar-veterinară. 

Totodată, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de 

încercări emise de organismele de evaluare a conformităţii, eliberate pentru 

produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, precum şi 

cele emise de organismele de evaluare a conformităţii străine, în baza 

acordurilor bilaterale de recunoaştere reciprocă a activităţilor de evaluare a 

conformităţii. 

Dezvoltarea infrastructurii de piaţă pentru 

păstrarea şi comercializarea produselor 

agroindustriale, inclusiv prin facilitarea formării 

unei reţele de pieţe agricole locale, centre 

comerciale agricole şi logistice regionale, precum 

şi pieţe angro de nivel naţional şi transfrontalier 
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Conform HG nr. 741 din 17.08.2010, cu privire la aprobarea Programului de 

dezvoltare a infrastructurii de piaţă pentru produsele agroalimentare şi a 

studiului de fezabilitate, au fost identificate trei etape:   

1) construcţia edificiilor specializate, caracteristice infrastructurii de piaţă, 

pe o suprafaţă de 7,5 ha, care vor avea funcţia unui centru de vînzare a 

produselor agricole perisabile în stare proaspătă (fructe, legume, struguri 

proaspeţi). Prin urmare, conform HG nr. 414 din 21.06.2013, urmează să 

fie anunţat concursul  pentru identificarea partenerului strategic străin 

care va contribui la cofinanţarea proiectului în mărime de pînă la 50% 

din costul total al acestuia. 

2) Extinderea suprafeţei operaţionale cu 10,0 ha; 

3) Extinderea suprafeţei operaţionale cu 5,0 ha, fiind construite, 

suplimentar, depozite frigorifice cu capacităţi diferite de păstrare, 

module dotate cu echipament şi utilaj pentru efectuarea operaţiunilor 

post-recoltare, în special, pentru sortare, spălare, condiţionare, ambalare 

etc.  

Creşterea productivităţii agricole şi a rezistenţei 

la schimbările climatice, prin:  

 asigurarea stimulentelor pentru producătorii 

agricoli tineri; 
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Notele informative  

din partea partenerilor 

de dezvoltare 

 

 

 În proiectul Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor 

fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015 – 

remis instituţiilor de profil spre examinare şi aviz, susţinerea tinerilor 

fermieri, solicitanţi de subvenţii este o prioritate. Prin urmare aceştia 

beneficiază de un supliment de 10 la sută pentru investiţiile în: 

 producerea legumelor şi fructelor pe teren protejat; 

 înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale; 

 utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice; 



 

 

 

 

 

 

 

 continuarea suportului oferit serviciului de 

extindere agricolă pentru diseminarea noilor 

tehnici şi tehnologii agronomice moderne, 

rezistente la condiţiile climatice; 

 

 

 

 

 

 

 

 continuarea reabilitării sistemelor de irigaţii şi 

drenare deteriorate. 

 

 

 

 dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare. 

Totodată, la data 02.04.15, a fost ratificat Acordul de finanţare a 

Programului rural de rezilienţă economico-climatică incluzivă dintre RM şi 

IFAD, cu un buget de – 5,27 mln USD, focusat preponderent pe finanţarea 

investiţiilor tinerilor antreprenori din zona rurală in cadrul componentei 

Dezvoltarea incluzivă a întreprinderilor din mediul rural. 

 

 Pe parcursul primului trimestru al 2015, în cadrul programelor IFAD, au 

fost iniţiate activităţi în vederea sporirii rezilienţei fermierilor din mediul 

rural la schimbările climaterice. Prin urmare, a fost selectat un prestator 

de servicii, care va efectua lucrările de proiectare pentru 

înfiinţarea/reabilitarea plantaţiilor agro-forestiere. În cadrul acestora, se 

propune împădurirea terenurilor degradate şi reabilitarea perdelelor 

forestiere pe o suprafaţă totală de 200 ha. Adiţional, a fost finalizată etapa 

de colectare a ofertelor pentru crearea a 12 şcoli de cîmp pentru fermieri 

în domeniul agriculturii conservative, iar în viitorul proxim va avea loc 

selectarea şi aprobarea acestora. 

 

 În cadrul Programului Compact au fost aprobate pentru finanţare cereri 

ale 11 producători agricoli care doresc să achiziţioneze echipament de 

irigare în leasing. Suma solicitată este de 10,475,422 MDL şi urmează a 

fi destinată procurării echipamentului pentru irigare şi altor utilaje pentru 

agricultura performantă. Producătorii au achitat, deja, prima rată de 25% 

din investiţie, în conformitate cu procedurile stabilite; restul sumei 

urmînd a fi achitată, în tranşe, pe parcursul următorilor 3 ani. 

Banii sunt oferiţi de Programul Compact al Guvernului SUA prin 

intermediul Proiectului 2KR.  

Totodată, la finele lunii mai 2015, prin prisma Componentei Programului 

Compact „Reabilitarea sistemelor centralizate de irigare”, urmează a fi 

finalizate lucrările de reconstrucţie a 3 sisteme centralizate de irigare (Jora 

de Jos, Puhărniceni şi Roşcani). 
Sporirea accesului la pieţe, prin: 

 Modernizarea ciclurilor de producere şi 

comercializare a produselor agroalimentare în 

scopul completării integrale a acestora și al 

Programul Guvernului  

2015-2018 

 

Notele informative  

 

 Pentru asigurarea conformităţii cerinţelor fitosanitare naţionale cu cele 

ale UE, pe parcursul ultimilor ani au fost elaborate peste 25 de acte 

legislative şi normative în domeniul fitosanitar, armonizate la cerințele 



eliminării deficientelor existente, în special, la 

etapele de postrecoltare, procesare, păstrare şi 

comercializare conform cerinţelor Uniunii 

Europene privind siguranța alimentelor și 

standardelor de calitate. 

 

 

 

 

 

 susţinerea instituirii grupurilor de producători 

pentru facilitarea accesului micilor producători 

la pieţe; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 consolidarea serviciilor de consultanţă în 

afaceri pentru stimularea unor investiţii mai 

mari în dezvoltarea lanţului valoric, în special 

pentru agricultura de valoare înaltă. 

din partea partenerilor 

de dezvoltare 
europene. 

În special, pentru alinierea normelor de inofensivitate a alimentelor de 

origine vegetală la cerinţele internaţionale şi europene au fost aprobate de 

Guvern 3 acte normative, care stabilesc limite maxime admisibile (LMA) 

privind reziduurile de pesticide și conținutul de nitraţi şi metodele de 

prelevare a probelor. 

Iar întru asigurarea controlului sănătăţii plantelor a fost creat, dotat şi 

acreditat Laboratorul Î.S. “Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de 

Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei”; 

  
 Prin Ordinul MAIA nr 76 din 28 aprilie 2015, a fost instituită Comisia de 

recunoaştere a grupurilor de producători de nivel ministerial şi aprobat 

Regulamentul privind procedura de recunoaştere a grupurilor de 

producători, care stabileşte expres condiţiile şi etapele de examinare a 

dosarelor. În viitorul proxim, acesta va fi remis spre publicare în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi promovat prin prisma 

reprezentanţelor teritoriale ale AIPA şi ACSA.  

Totodată, prin intermediul Proiectului „Agricultura Competitivă MAC-P” al 

Băncii Mondiale, pe parcursul primului trimestru al anului curent, au fost 

înregistrate 8 grupuri de producători şi organizate 6 activităţi de outreach cu 

participarea a 103 fermieri, în cadrul Campaniei naţionale de sensibilizare şi 

mobilizare pentru crearea grupurilor de producători. 

 

 În conformitate cu Acordul Adiţional şi Contractul de achiziţie nr.29 din 

22.04.2013, încheiat între MAIA și ACSA, pentru serviciile de 

extensiune rurală în anul 2015 a fost aprobată suma de 18 mln lei, 

direcţionată spre prestarea serviciilor de extensiune rurală în volum de 

peste 365 mii ore.   

Totodată, în ultimele 2 luni, prin prisma ACSA au fost preste servicii de 

extensiune rurală în număr de 66208 ore/30800 servicii, de care au 

beneficiat 57 mii producători agricoli. Acestea au vizat 4 domenii prioritare: 

tehnologice, economico-financiare, juridice şi de marketing. 
Îmbunătăţirea direcţionării pentru echitate prin: 

extinderea acoperirii programului pentru 

includerea mai multe potenţiale gospodării 
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Pentru acoperirea mai multor entităţi economice beneficiare de subvenţii şi 

luînd în considerare limita Fondului de subvenţionare, în proiectul 

Regulamentului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015, 



agricole mici, grupuri de gospodării agricole şi 

agricultori tineri; evizuirea plafonului pentru 

sumele de subvenţii disponibile pentru fiecare 

beneficiar în parte şi reducerea ratelor subvenţiilor 

ar putea contribui la obţinerea unei incluziuni mai 

mari. 

Notele informative  

din partea partenerilor 

de dezvoltare 

s-a propus stabilirea unor plafoane per beneficiar şi per Masură de sprijin. 

Astfel, numărul de beneficiari va creşte considerabil, inclusiv a 

producătorilor agricoli de talie mică şi mijlocie. 

Stimularea agriculturii ecologice şi acordarea 

asistenţei în promovarea produselor ecologice pe 

pieţele internaţionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea gestionării durabile a resurselor 

naturale şi anume a terenurilor agricole şi a apei, 

precum şi sprijinirea adaptării la condiţiile 

climatice specifice. 

 

 Potrivit prevederilor proiectului Regulamentului privind modul de 

repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli 

pe anul 2015, stabileşte măsurile de sprijin din mijloacele fondului de 

subvenţionare a producătorilor agricoli: 

 la înfiinţarea plantaţiilor pomicole destinate obţinerii producţiei 

ecologice, de culturi nucifere, de arbuşti fructiferi şi căpşun, sprijinul 

financiar se majorează pentru plantaţiile înfiinţate cu – 5 mii lei/ha; 

 în scopul obţinerii producţiei ecologice de culturi aromatice (trandafir de 

ulei, levănţică, isop şi jaleş) sprijinul financiar se majorează pentru 

plantaţiile înfiinţate cu – 2 mii lei/ha. 

 

Întru reducerea nivelului de fragmentare a terenurilor agricole, optimizarea 

dimensiunilor şi majorarea suprafețelor exploataţiilor agricole, subvenţia 

acordată constituie 50% din - costul lucrărilor cadastrale în cazul comasării, 

în vederea formării unui singur bun imobil, dar nu mai mult de 100 mii lei 

per beneficiar. 

Întru asigurarea managementul durabil al terenurilor agricole, mărimea 

sprijinului acordat în 2015, se va calcula sub formă de compensaţie în 

proporţie de 25% din cost per unitate la utilajul agricol, procurat nou, de tip 

No-Till şi Mini -Till, dar nu mai mult de 400 000 lei per beneficiar, pentru 

utilajul agricol nou, cu anul producerii îcepînd cu 2013. 

Asigurarea implementării Strategiei Naţionale de 

Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural 

(SDAMR) 2014-2020 prin fortificarea 

capacităţilor instituţionale ale agenţiilor de 

implementare şi alocarea oportună a surselor 

financiare necesare. 
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Notele informative  

din partea partenerilor 

de dezvoltare 

Potrivit bunelor practici în procesul de implementare a politicilor sectoriale, 

precum şi în conformitate cu prevederile HG nr. 33 din 11.01.07 cu privire 

la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici, 

s-a impus necesitatea aprobării unui Plan de acţiuni minuţios, care să vizeze 

termene exacte şi surse de finanţare concrete în vederea realizării Strategiei 

nominalizate. 

În acest context, este la etapa finală de promovare proiectul Planului de 

acţiuni citat, ce urmează a fi aprobat în trimestrul II al anului curent.  



Realizarea parţială a Strategiei este vizată în prezentul raport, iar pentru 

implementarea integrală a acesteia sunt planificate surse financiare în 

mărime de  38 mlrd lei, inclusiv 11,4 mlrd din bugetul de stat, iar restul - din 

sursele partenerilor externi de dezvoltare.  

În acest context, trebuie de menţionat că, în ultimele 2 luni ale anului curent, 

au fost ratificate: 

 Proiectul “Livada Moldovei”, finanţat de BEI, buget - 120 mln Euro; 

 Acordul de finanţare (grant danez) al Programului rural de rezilienţă 

economico-climatică incluzivă dintre RM şi IFAD, buget – 5,27 mln 

USD. 

Şi semnate: 

 Programul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală pentru 

ţările din vecinătatea Uniunii Europene (ENPARD), 2015-2017, buget - 

53 mln Euro; 
 Acordul de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia 

Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului 

„Agricultura Competitivă”, buget – 12 mln USD. 

Continuarea sprijinului pentru edificarea unui 

sistem domestic robust, sigur şi eficace pentru 

siguranţa alimentelor, urmînd ca scop cuprinderea 

elementelor fundamentale: 

(i) alinierea normelor şi exigenţelor de siguranţă 

alimentară la practicile acceptate 

internaţional;  

 

 

 

(ii) optimizarea configuraţiei de laborator, 

îmbunătăţind fiabilitatea testării de laborator 

şi obţinerea acreditării laboratoarelor;  

 

(iii) tranziţia spre inspecţii şi controale pe bază de 

riscuri. 

 

Notele informative  

din partea partenerilor 

de dezvoltare 

 

 

 

 

i) Pentru alinierea normelor de inofensivitate a alimentelor de origine 

vegetală la cerinţele internaţionale şi europene au fost aprobate de 

Guvern 3 acte normative, care stabilesc limite maxime admisibile vizînd 

reziduurile de pesticide şi conţinutul de nitraţi şi metodele de prelevare a 

probelor. 

 

ii) intru asigurarea controlului sănătţii plantelor a fost creat, dotat şi acreditat 

Laboratorul Î.S. “Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj 

şi Dezinfectare a Producţiei”;  

 

iii) Inspecţiile şi controalele pe baza de riscuri se exercită conform 

Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de 

întreprinzător din domeniile siguranţei produselor alimentare, sanitar-



 

 
veterinar, fitosanitar, semincer, managementului produselor de uz 

fitosanitar şi fertilizanţilor în baza analizei criteriilor de risc, aprobată 

prin HG nr. 370 din 27.05.2014. 

Refromarea instituţiilor de cercetări în domeniul 

agriculturii şi a instituţiilor de învăţămînt cu profil 

agrar pentru a asigura o conexiune strînsă cu piaţa 

muncii şi nevoile sectorului privat în aspect de 

cercetări aplicative, transfer de tehnologii, 

dezvoltarea competenţelor, etc. în contextul 

eforturilor continue de retenţie a tinerilor în 

agrobusiness, o prioritate esenţială va fi 

elaborarea şi implementarea curricumului 

exhaustiv pentru educaţia agriculturilor 

antreprenori angajaţi pe cont propriu. 
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Notele informative  

din partea partenerilor 

de dezvoltare 

Prin Ordinul  MAIA nr. 78 din 29.04.15 a fost instituit grupul de lucru 

pentru elaborarea şi definitivarea Conceptului de reformare al sistemului de 

cercetare-inovare şi învăţămînt din sectorul agroalimentar, menit să asigure 

o planificare eficientă a procesului de reformare a sistemului de cercetare-

inovare şi învăţămînt în sectorul agroalimentar, prin reorganizarea resurselor 

existente de cercetare şi educaţie, precum şi în scopul corelării acesteia cu 

prevederile stipulate în Codul cu privire la Ştiinţă şi Inovare nr. 259-XI din 

15.07.2004 şi alte documente de politici de profil. 

Asigurarea valorificării plenare a oportunităţilor 

oferite de Acordul de Comerţ Liber, Aprofundat şi 

Cuprinzător în domeniul exportului de produse 

agroalimentare autohtone. 
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Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în baza evaluării gradului 

de acoperire a contigentelor tarifare la exportul pe piaţa UE, a supus 

examinării (în cadrul şedinţei Sub-comitetului RM-UE Comerţ şi Investiţii, 

din 05.05.15) posibilităţii de majorare/menţinere a cuantumului 

contingentelor tarifare stabilite, ţinînd cont de faptul că, Regulamentul 

581/2011 care prevedea prelungirea aplicării regimului ATP şi majorarea 

cotelor stabilite pentru unele produse - expiră la 31.12.15.  

În cadrul şedinţei Sub-comitetului SPS RM-UE ce a avut loc la 12.03.15, 

Partea moldavă a prezentat Comisiei Europene spre examinare şi aprobare 

lista legislaţiei SPS revizuită în conformitate cu cerinţele agreate cu Comisia 

Europeană  (nivelul de prioritate actul normativ naţional corespondent, 

termenii de aproximare şi relevanţa pentru RM). Totodată, lista a fost 

perfectată în baza evaluării stadiului de transpunere a prevederilor legislaţiei 

UE în domeniul SPS în legislaţia naţională.  

S-a convenit, cu partea europeană, beneficierea de asistenţă consultativă 

adiţională din partea experţilor europeni prin intermediul instrumentului de 

asistenţă TAIEX al Comisiei Europene. Astfel, în perioada 19-21 mai 2015 

în incinta Ministerului au fost organizate ateliere de lucru în cadrul cărora, 

cu asistenţa experţilor europeni a fost revizuită lista legislaţiei, în 

conformitate cu priorităţile comerciale ale ţării.  

 


