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Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a horticulturii  

pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni  

privind implementarea acestuia 

------------------------------------------------------------ 
 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se aprobă:  

1) Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2021-2025, conform 

anexei nr. 1; 

2) Planul de acțiuni privind implementarea Programului de dezvoltare a 

horticulturii pentru anii 2021-2025, conform anexei nr. 2. 
 

2. Ministerele și autoritățile administrației publice centrale, conform 

competențelor, vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea în termenele 

stabilite a acțiunilor planificate în Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 

2021-2025. 
 

3.  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va asigura 

monitorizarea și coordonarea procesului de implementare a Programului de dezvoltare 

a horticulturii pentru anii 2021-2025 şi va prezenta Guvernului anual, până la data de 

31 martie, raportul cu privire la realizarea Programului sus-numit. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 
 

Contrasemnează: 
 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 
 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Anatol Usatîi 
 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 
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Anexa nr. 1  

la Hotărârea Guvernului nr.  
 

PROGRAM 

de dezvoltare a horticulturii 

pentru anii 2021-2025 
 

Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2021-2025 (în 

continuare – Program) este elaborat în vederea executării Planului de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 636/2019 și va contribui la atingerea Obiectivului „Orientarea investițiilor 

pentru fortificarea lanțului valoric și a infrastructurii de prelucrare a producției 

agricole și modernizarea industriei de prelucrare prin crearea unui sistem de 

întreprinderi mici şi mijlocii de procesare, păstrare şi ambalare a produselor 

agroalimentare”, stabilit de Planul nominalizat pentru sectorul agrar și industria 

alimentară. 

 

Capitolul I 

ANALIZA SITUAȚIEI 

 

Secțiunea 1 

Situația curentă 

 

1. Actualmente, sectorul horticol înregistrează o creștere atât a volumului 

de producție, cât și a exporturilor, în special, ca efect al eforturilor producătorilor 

agricoli, dar și a statului prin implementarea politicii de subvenționare.  

 

2. Datorită unor avantaje competitive, precum amplasarea geografică și 

condițiile climaterice favorabile, potențialul și avantajul relațiilor cu Uniunea 

Europeană pe care îl oferă Acordul de asociere dintre Republica Moldova și 

Uniunea Europeană, inclusiv componenta ce ține de Zona de liber Schimb 

Aprofundată și Cuprinzătoare, forța de muncă relativ ieftină, facilitățile acordate 

sectorului de Guvern prin intermediul politicilor de subvenționare, ritmul și 

volumul de producție horticolă a crescut semnificativ. 

 

3. În acest sens, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

își propune actualizarea politicilor de susținere a creșterii și diversificării 

sectorului horticol, axat pe o dezvoltare bazată pe inovații și înaltă 

competitivitate. 

 

4. Contextul intern de dezvoltare a sectorului horticol în Republica 

Moldova a înregistrat anumite tendințe pozitive, și anume:  

1) consolidarea un ecosistem de furnizori de mijloace de producere, 

producători agricoli, operatori de infrastructură post-recoltare, procesatori, 
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distribuitori-exportatori, companii de logistică care și-a demonstrat 

competitivitatea pe piețe cu grad intens de concurență, precum Federația Rusă și 

Uniunea Europeană; 

2) ca urmare a creșterii suprafețelor alocate producerii horticole și creșterii 

productivității la hectar, volumul de producere este în continuare creștere. 

Cantitativ, exportul producției horticole în stare proaspătă a fost motorul 

dezvoltării sectorului în ultimii ani; 

3) consumul pe locuitor în an de fructe și legume a crescut cu 16% în 

perioada anilor 2014-2018, atingând nivelul de 168,1 kg, peste minimul 

recomandat de Organizația Mondială a Sănătății de 144 kg. Totuși, consumul 

produselor horticole de către populație oferă anumite oportunități de creștere, în 

special prin disponibilitatea produselor în extra-sezon și creșterea prezenței 

produselor locale în rețelele de comerț cu amănuntul, care urmează a fi 

valorificate pentru o dezvoltare echilibrată a sectorului. 

 

 

Figura 1. Dinamica volumului și repartizării producției horticole în  

Republica Moldova, anii 2013-2018, mii tone 

Sursa: Biroul Național de Statistică (2019) 

 

4) horticultura rămâne un element structural important în economia 

națională, fiind evident efectul multiplicativ asupra altor sectoare ale economiei 

pe toată lungimea lanțului valoric, pornind de la cei care reprezintă furnizori de 

materii prime și resurse pentru producători horticoli, precum și partenerii care îi 

susțin ulterior în procesarea, ambalarea, distribuția, logistica, transportul și 

comercializarea produselor horticole pe piața internă și pe cea de export. Agenții 

economici din sectorul horticol sunt o sursă generatoare de locuri de muncă și 

respectiv venituri în zonele rurale. 

 

5. Contextul extern de dezvoltare a sectorului horticol în Republica 

Moldova are cele mai pronunțate efecte asupra dezvoltării durabile ale 

sectorului. Printre cele mai importante aspecte menționăm: 

1) valoarea exportului produselor horticole proaspete și procesate 

reprezintă o cotă semnificativă a exportului total al Republicii Moldova (12,4% 
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în 2017), atingând nivelul maxim de 300,3 milioane dolari SUA în anul 2017. 

Exportul nucilor și fructelor în stare proaspătă, principalele componente ale 

exporturilor de produse horticole, are o evoluție ascendentă a valorii sale, cu 

excepția perioadelor embargourilor impuse de Federația Rusă din anii 2014 – 

2016. 

 

 

Figura 2. Valoarea exportului producției horticole în stare proaspătă  

al Republicii Moldova pentru anii 2013-2018, mil. USD 

Sursa: Biroul Național de Statistică (2019) 

 

2) accesul preferențial la două piețe majore de produse horticole pe care îl 

are Republica Moldova și anume - Uniunea Europeană (56% din valoarea 

exporturilor produselor horticole în 2018) și Uniunea Economică Eurasiatică 

(36%);  

3) majoritatea produselor horticole sunt exportate preponderent pe piața 

Uniunii Economice Eurasiatice, în special Federația Rusă. cu excepția nucilor și 

sucului concentrat de mere,. Datorită creșterii considerabile a producerii proprii 

și stagnării veniturilor populației, importurile Uniunii Economice Eurasiatice 

care au crescut dinamic în anii 2000-2013 au întrat într-o fază de stagnare și 

uneori chiar scădere, începând cu anul 2014, în timp ce cerințele față de calitatea 

produselor horticole ajung la nivelul celor internaționale; 

4) Nucile și 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 țările Uniunii Europene este limitat, dar în creștere continuă în ultimii ani 

(de exemplu, cota Uniunii Europene în exportul prunelor și strugurilor de masă a 

ajuns la 28-31% față de 2-3% în anii 2010- 2013), ca urmare a creșterii 

competitivității produselor și abilităților exportatorilor moldovenești. 

5) posibilitatea facilitării de către stat a creșterii în continuare a 

exporturilor către aceste piețe prin eliminarea sau reducerea barierelor existente: 

pentru Uniunea Europeană – nivelul limitat a cotelor preferențiale (fără plata 

taxelor vamale) pentru unele produsele în stare proaspătă, iar pentru Federația 
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Rusă – evitarea embargourilor, eliminarea permanentă a taxelor temporare de 

import și eliminarea sau extinderea listei exportatorilor autorizați; 

6) inițierea, în ultimii ani a exporturilor către noi regiuni, precum Golful 

Persic, Asia de Sud-Est, Africa de Nord și America de Nord, destinații, care 

urmează a fi explorate în continuare ca piețe de export pentru produsele horticole 

moldovenești, deoarece exportul de produse horticole către Uniunea Europeană 

și Uniunea Economică Eurasiatică pentru următorii 10 ani prezintă perspective 

de creștere limitată, datorită stagnării consumului de culturi tradiționale. 

 

6. Sectorul horticol din Republica Moldova urmează să ia în considerație 

tendințele consumului la nivel global, și anume: 

1) se estimează că 75% din totalul fructelor și legumelor cultivate la nivel 

global sunt consumate în stare proaspătă, această tendință menținând-se în 

continuare. Pe piețele mature, precum SUA și Uniunea Europeană, consumul de 

produse horticole tradiționale, precum merele, prunele și roșiile, va stagna sau 

crește lent, cel mai dinamic dezvoltând-se produsele exotice sau cu caracteristici 

nutriționale sporite, precum fructele moi (fructele arbuștilor pomicoli); 

2) în ultimul deceniu, cererea mondială de fructe și legume congelate a 

crescut cu 5% pe an. În același timp, cererea mondială de fructe conservate (în 

cutii, pungi și sticle) a rămas stabilă pe plan mondial și a scăzut cu peste 1% pe 

an în Europa, Australia și SUA; 

3) produsele horticole ecologice sunt mai mult decât un element de lux, ele 

reprezentând deja o categorie separată pe piața internațională, cu oportunități 

care până în prezent practic nu au fost explorate de producătorii din țară. 

7. În acest context, cele mai mari 3 provocări care continuă să afecteze 

competitivitatea horticulturii din Republica Moldova în perspectivă pe termen 

mediu și lung, identificate de cele mai recente analize în domeniu, sunt: 

1) dificultăți în satisfacerea cerințelor cumpărătorilor de fructe și legume 

în stare proaspătă, care devin tot mai stringente pe partea ce ține de cantitatea, 

calitatea, ambalajul, siguranța alimentară și certificarea; 

2) infrastructură și deprinderi insuficiente pentru deservirea canalelor 

moderne de distribuție și efectuarea livrărilor conform unui orar stabilit; 

3) cunoștințe reduse legate de întregul diapazon al oportunităților 

internaționale existente, lipsa informației actualizate și coordonate despre cerere 

și ofertă din diverse piețe, cunoștințe și deprinderi insuficiente ale antreprenorilor 

din Republica Moldova in domeniul marketingului internațional și al vânzărilor. 
 

Secțiunea a 2-a  

Analiza producerii în sectorul horticol  
 

8. Conform datelor Biroului Național de Statistică pe toate formele de 

proprietate, în total pe țară la 1 ianuarie 2018 au fost înregistrate 2,50 mil. ha de 

terenuri agricole. Suprafața agricolă utilizată, în anul agricol 2017 a fost de 
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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, suprafața alocată culturilor horticole a crescut 

cu 20,5%. 

 

Tabelul 1 

Suprafața totală pe principalele culturi horticole în 2010-2018, mii ha 

Culturi  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pomicole, nuci, arbuști și căpșun 116,2 118,8 119,5 122,1 122,3 135,6 134,6 135,5 139,5 
Inclusiv sămânțoase 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 

Arbuști fructiferi și căpșun 1,0 1,3 1,1 1,1 2,7 3,0 3,1 3,5 3.8 

Legume 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 

Plantații de struguri de masă 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 Național de Statistică (2019) 

 

10. Recolta medie la culturile pomicole și struguri de masă este în creștere 

constantă, crescând cu peste 100% în perioada 2010-2018, datorită adoptării 

tehnologiilor îmbunătățite de producere și creșterii abilității producătorilor. La 

culturile legumicole, recolta medie a fost relativ constantă. 
 

Tabelul 2 

Recolta medie pe principalele culturi horticole în 2010-2018, t/ha 

Specii  2010  2011  2012 2013  2014  2015  2016 2017 2018 

Pomicole, nuci, arbuști și căpșune 3,34 3,97 3,94 4,6 5,34 4,34 5,34 5,72 7.41 

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

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

Sursa: Biroul Național de Statistică (2019) 

 

11. Volumul total de producție horticolă este în creștere, dar cu deosebiri 

între principalele culturi horticole. La speciile pomicole, nuci, arbuști fructiferi și 

căpșun acesta a fost în creștere continuă, în anul 2018 fiind de peste 150% față 

de anul 2010, la fel ca și strugurii de masă. În cazul culturilor legumicole 

volumul de producție s-a redus în perioada 2010-2013, dar este în creștere lentă 

către anul 2018, cu variații mari de la an la an, în dependență de nivelul 

precipitațiilor în sezonul respectiv. 
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Tabelul 3 

Volumul de producție pe principalele culturi horticole  

în 2010-2018, mii tone 

Specii  2010  2011  2012 2013  2014  2015  2016 2017 2018 

Pomicole, nuci, arbuști și căpșun 322,4 378,40 379,80 419,0 497,30 485,48 595,69 666,4 850.20 

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

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

TOTAL: 1.072.0        1,481.4 

Sursa: Biroul Național 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. Deși încă înregistrează un volum relativ mic de producere în 

comparație cu culturile tradiționale (15 mii tone), cel mai dinamic sub-sector 

horticol este cel al arbuștilor fructiferi și al căpșunilor. 

 

14. Factorii-cheie comuni care au contribuit la creșterea recoltelor medii și 

volumului de producere pentru unele culturi horticole, precum nucile, merele, 

strugurii de masă și căpșunile includ: 

1) cerere sporită pe piața internă și externă și perspective de creștere 

continuă, care a motivat producătorii să reinvestească profiturile în modernizarea 

exploatațiilor agricole; 

2) adoptarea practicilor și tehnologiilor îmbunătățite de producere, precum 

utilizarea unor soiuri și portaltoaie mai productive, utilizarea tehnologiilor 

intensive de producere, creșterea ponderii suprafețelor irigate, tehnică agricolă 

mai performantă și mai modernă.  

 

15. Tendințele negative de reducere a suprafețelor cultivate cu legume se 

explică printr-un complex de factori legați de piață, precum lipsa unor 

oportunități clare la export și dinamica lentă a pieței locale pentru legume în 

stare proaspătă din cauza reducerii numărului populației. Deși există cerere 

neacoperită pentru legume din partea procesatorilor, lipsa unor legături pe 

termen lung între procesatori și producători descurajează investițiile acestora în 

tehnologii îmbunătățite care ar aduce avantaje tuturor părților interesate, precum 

reducerea costurilor unitare prin creșterea recoltelor la hectar și mecanizarea 

lucrărilor, conformitatea cu cerințele de calitate specifice ale procesatorilor și 

garantarea unui grad înalt de utilizare a capacităților de procesare. 

 

16. Un rol important în transformarea sectorului horticol prin atragerea 

investițiilor sectorului privat îl are statul. Astfel, disponibilitatea programelor de 

creditare preferențiată cofinanțate de Banca Mondială, IFAD, BEI, Guvernul 
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Japoniei și Programul Compact al SUA, dar și măsurile de suport din cadrul 

Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural impulsionează 

investițiile producătorilor în tehnologii avansate. Mai mult, aceste programe 

parțial compensează deficiențele sistemului de finanțare agricolă, precum cerințe 

mari față de gaj și dobânzi bancare relativ înalte. 

 

 

Figura 3. Înființarea livezilor și subvențiile acordate la plantarea lor în 2013-2019, ha 

Sursa: Biroul Național de Statistică (2019) 

 

17. Pe parcursul perioadei 2013-2019, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului și Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, ca 

urmare a consultărilor cu sectorul privat au ajustat măsurile de suport pentru a 

permite unui număr cât mai mare de producători să beneficieze de suportul 

statului pentru realizarea investițiilor în înființarea plantațiilor pomicole. Astfel, 

în anul 2019 a fost acordat suport pentru un număr record de 559 de beneficiari. 

 

Tabelul 4 

Numărul de beneficiari, suma autorizată și valoarea investiției la înființarea 

plantațiilor pomicole, 2013-2019 

Anii Nr. de beneficiari Suma autorizată (lei) 
Valoarea investiției 

(lei) 
Suprafața 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: Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (2019) 

 

18. În ultimii cinci ani, suprafața viilor înființate cu soiuri de masă a 

depășit constant suprafața viilor noi înființate cu soiuri tehnice, fiind de circa 600 

ha/an. 
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Figura 4. Suprafața plantațiilor înființate cu viță de vie în 2013-2019, ha 

Sursa: Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (2019) 

 

19. Mărimea subvențiilor din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare 

a Agriculturii și Mediului Rural pentru înființarea unui plantațiilor viticole este 

de circa 25 milioane lei/an. 

 

Tabelul 5 

Numărul de beneficiari, suma autorizată și valoarea investiției  

la înființarea plantațiilor viticole, 2013-2019 
Anul Nr. de beneficiari Suma autorizată, (lei) Valoarea investiției (lei) Suprafața 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: Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (2019) 

 

20. În ultimii ani din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a 

Agriculturii și Mediului Rural se efectuează plăți și pentru montarea sistemelor 

antigrindină și anti-îngheț. 

 

Tabelul 6 

Numărul de beneficiari, suma autorizată și valoarea investițiilor la fondarea 

sistemelor antigrindină și anti-îngheț, 2013-2019  

Anii Nr. de beneficiari Suma autorizată (lei) Valoarea investițiilor (lei) Suprafața 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 
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Sursa: Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (2019) 

 

21. O pondere încă semnificativă în suprafețele plantațiilor pomicole și 

viticole o au plantațiile cu termenul de exploatare este depășit, acestea fiind 

ineficiente din punct de vedere economic și necesită a fi defrișate, în mod contrar 

ele fiind un „rezervor” de boli și dăunători pentru plantațiile din vecinătate.  

 

Tabelul 7 

Numărul de beneficiari, suma autorizată și valoarea investiției la defrișare, 

2015-2019 
Anii Nr. de beneficiari Suma autorizată (lei) Valoarea investițiilor (lei) Suprafața 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: Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (2019) 

 

22. Cu referire la suprafețele plantate cu arbuști fructiferi și căpșun în 

perioada anilor 2016-2019, anual în medie se plantează cca. 100 ha, în special 

fiind cultivate căpșunul, zmeurul și cătina albă, care sunt solicitate atât în stare 

proaspătă cât și pentru procesare. 
 

 

Figura 5. Suprafețele plantate cu arbuști fructiferi și căpșun în perioada anilor 2016-2019 

Sursa: Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (2019) 

 

23. În Republica Moldova legumele sunt cultivate preponderent în teren 

deschis, dar există deja și sectoare mari de producere pe teren protejat (sere, 

solarii) subvenționate din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a 

Agriculturii și Mediului Rural.  
 

Tabelul 8 

Suprafața terenului protejat propusă pentru subvenționare în 2013-2019, ha  
Tipul investiției 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Seră de iarnă 48 54 399 21 26 56 32 604 
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Solarii 10     3 4 13 16 30 

Tuneluri 14     1 6 6 3 27 

Câmp deschis -     8 22 12  42 

Sursa: Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (2019) 

 

Asigurarea cu semințe și material săditor 

24. Anual în țară se produc 10 – 13 milioane bucăți de material săditor 

pomicol și bacifer, în conformitate cu structura înființării plantațiilor noi a 

speciilor respective. 
 

Tabelul 9 

Producerea materialului săditor pomicol și bacifer în 2016-2019 

Specia 

Material săditor pomicol produs în RM, buc 
Producția 

medie 

anuală 

pentru 

2016-2019, 

buc  

Schema 

tradiți-

onală de 

plantare, 

m  

Suprafață 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 

necesa-

rului, (+ 

sau -) 

Agriș 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 

Căpșun 1 850,000 1 705,900 2 021,850 477,800 1 513,888 0,8x0,25 30,28 91,33 -61,05 

Cireș 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 roșu 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 

Măr 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 

Migdal 31,400 82,800 144,400 98,600 89,300 5,0x3,0 133,95 29,19 104,76 

Mur 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 

Vișin 922,415 704,097 728,500 705,040 765,013 5,0x3,0 1 147,52 165,80 981,72 

Zmeur 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         

Import 1 923,500 912,900 1 653,100 1 328,000 1 454,375         

Balanța 9 596,948 
10 

674,245 

11 

923,758 
8 573,130 10 192,020       

  

Sursa: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (2019) 

 

25. Din lipsa propriilor realizări majoritatea soiurilor de legume incluse în 

ultimii ani în Registrul Soiurilor de Plante sunt de proveniență străină, a căror 

multiplicare, în condițiile Republicii Moldova, este dificilă. Similară este situația 

cu materialul săditor viticol și bacifer. 

 

Tabelul 10 
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Importul și exportul de material săditor și semincer horticol în 2010-2019, 

mii bucăți 

Categoria 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Material săditor pomicol și bacifer 

Import 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 

Material săditor viticol 

Import 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 legumicole și bostănoase (tone) 

Import 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 

Cartof (tone) 

Import 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: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (2019) 

 

26. Deși cadrul regulator pentru certificarea materialului de multiplicare și 

săditor pomicol, bacifer, viticol și legumicol este aliniat la cele mai bune practici 

internaționale, în țară practic nu se mai produce material săditor de categorii 

biologice superioare („Prebază”, „Bază” și „Certificat”). Pentru majoritatea 

speciilor horticole, materialul săditor produs local este de categoria biologică 

„Obișnuit”, care nu satisface cerințele actuale ale producătorilor, ei fiind nevoiți 

să importe materialul săditor respectiv, fiind ratate oportunități de dezvoltare 

pentru economia națională, crescând riscurile fitosanitare asociate importului de 

material săditor. 

 

27. O prioritate în dezvoltarea durabilă a sectorului horticol rămâne 

stimularea obținerii și producerii materialului săditor autohton cu categorii 

biologice și stare fitosanitară conform standardelor naționale, precum și 

modernizarea infrastructurii aferente priorității respective.. Principalii parteneri 

la implementarea acestor activități trebuie să fie organizațiilor de drept public din 

domeniile cercetării și inovării (instituțiile de cercetări științifice în domeniile 

viticulturii, pomiculturii, biotehnologiilor), asociațiile de profil, partenerii de 

dezvoltare. 

 

28. Relansarea producerii materialului săditor de categorii biologice 

superioare necesită resurse semnificative și implicarea tuturor actorilor (instituții 

din domeniul cercetării și inovării , pepiniere, Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor), ca bază servind eventuale parteneriate mutual avantajoase între 

instituțiile din domeniul cercetării și inovării și pepinierele private. 

 

Accesul la soiuri și portaltoaie competitive 
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29. Asociația soi-portaltoi este baza unei afaceri horticole competitive prin 

corespunderea produsului la cerințele cumpărătorilor privind forma, 

dimensiunea, aspectul și gustul, asigurarea unei productivități înalte și adaptarea 

la factorii ecologici limitativi, inclusiv rezistenta la principalele boli și dăunători.  

 

30. Conform Legii Republicii Moldova nr. 39/2008 privind protecția 

soiurilor de plante, soiurile pot fi utilizate în procesul de producție numai după 

efectuarea testării oficiale de către Comisia de Stat pentru testarea Soiurilor de 

Plante. 

 

31. Dinamica testării și înregistrării în Catalogul soiurilor de plante a 

soiurilor noi de specii pomicole și bacifere nu corespunde necesităților reale ale 

sectorului horticol în perioada de implementare a acestui Program, din cauza 

interesului mic a amelioratorilor străini de a iniția testarea și înregistrarea 

soiurilor respective. 
 

Tabelul 11 

Dinamica înregistrării soiurilor de specii pomicole și bacifere în Catalogul 

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

Măr 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 

Cireș - - -  1 11/1 - - - 12/1* 

Vișini - - - 2 - 1 - - - 3 

Nuc - - - - -  6 6/3 7 19/3* 

Alun - - - - - 1 - 3 -/7 4/7* 

Migdal - - - - 1 - - - - 1 

Coacăz negru - - - - - - - 2 1 3 

Căpșun - - - - - - - - -/1 -/1* 

Cătină albă - - - - - - 2/5 6 5 13/5* 

Mur - - 1 - - - - - -/1 1/1* 

Afin - - - - - - - 4 - 4 

Goji - - - - - - - - 1 1 

Măcieș - - - - - - - - 2 2 

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

*soiuri de plante admise temporar pentru testare în condiții de producție. 

 

32. Admiterea, începând cu anul 2018, a importului pentru utilizare în 

scop de înființare a plantațiilor de producție-marfă a semințelor de soiuri 

înregistrate în cataloagele Uniunii Europene reprezintă o soluție parțială, 

deoarece defavorizează pepinierele locale, iar producătorii nu cunosc 

performanța soiurilor respective în condițiile specifice ale țării. Astfel, se impune 

crearea unui parteneriat între organizațiile producătorilor agricoli și instituțiile de 

cercetări, cum ar fi Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii 
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Alimentare, cu suportul Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului și Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante pentru 

accelerarea testării soiurilor de plante și eventuala lor înregistrare în Catalog. 

 

Accesul la surse de apă pentru irigare 

33. Infrastructura de irigare a Republicii Moldova include in componența sa 

sistemele centralizate de irigare și sistemele centralizate de desecare, administrate 

de Agenția „Apele Moldovei”. Sistemele centralizate de irigare și cele de desecare 

au fost construite în perioada anilor 70-80, fiind amplasate de-a lungul râurilor 

Nistru și Prut, afluenților acestora și lângă lacurile de acumulare.  

 

34. În perioada anilor 2010-2015 din resursele financiare ale Guvernului 

SUA în cadrul Programului „Compact” au fost reabilitate 10 sisteme centralizate 

de irigare și un sistem de desecare, pentru o suprafață totală de 15 mii ha. 

Sistemele reabilitate au fost transmise în comodat către 10 asociații ale 

utilizatorilor de apă pentru irigare, create în scopul administrării, exploatării și 

întreținerii, în interes public și în interesul membrilor săi, a sistemului de irigare, 

transmise lor în folosință gratuită (comodat) de către Agenția „Apele Moldovei”. 

 

35. Studiul diagnostic al infrastructurii de irigare administrată de Agenția 

„Apele Moldovei” efectuat în anul 2018 reliefează în mod pregnant situația în 

care se află stațiile de pompare din cadrul sistemelor de irigare evaluate, și 

anume: 47% - ruinate, 32% - nefuncționale și doar 21% rămân a fi funcționale.  

 

36. Guvernul, prin intermediul Agenției „Apele Moldovei” și a Fondul de 

Dezvoltare Durabilă, continuă să ofere asistență asociațiilor utilizatorilor de apă 

pentru irigare în vederea asigurării unui management eficace și fortificării 

capacităților instituționale, iar împreună cu instituțiile financiare și partenerii de 

dezvoltare, este în proces de identificare de soluții pentru atragerea resurselor 

financiare în îmbunătățirea infrastructurii de irigare.  

 

Secțiunea a 3-a  

Analiza infrastructurii post-recoltă pentru produsele în stare proaspătă  

 

37. Infrastructura post-recoltă dezvoltată, inclusiv asigurarea unui lanț 

continuu a frigului, este un factor-cheie pentru competitivitatea sectorului 

horticol. Ea asigură extinderea duratei de viață a produselor în urma pre-răcirii 

lor imediat după recoltare, extinderea perioadei de comercializare a produselor și 

posibilitatea de a sorta și ambala produsul conform cerințelor specifice ale 

cumpărătorilor. 

 

38. Evaluarea infrastructurii post-recoltă pentru produsele horticole în 

stare proaspătă efectuată în luna mai 2019 a identificat 633 depozite frigorifice 
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cu o capacitate totală de stocare de 412 mii tone, ceea ce reprezintă o creștere 

impresionantă față de 143 mii tone în 2009 și doar 86 mii tone în 2004. În cadrul 

acestor unități sunt instalate 46 linii de sortare, preponderent pentru mere, dar și 

pentru struguri de masă, prune și cireșe, aproape toate fiind instalate în ultimii 7 

ani. 

 

39. Totuși, doar 40% din cererea pentru servicii de pre-răcire și depozitare 

la rece este satisfăcută. Deși depozite frigorifice sunt prezente în toate raioanele 

țării, doar câteva dispun de capacități de depozitare care acoperă producția locală 

horticolă. 

 

40. Accesul limitat la resurse financiare pe termen lung este principala 

constrângere pentru dezvoltarea infrastructurii post-recoltă. Din cauza 

dimensiunilor relativ reduse a exploatațiilor agricole, pentru majoritatea 

producătorilor efectuarea investițiilor în infrastructura proprie post-recoltă nu 

este justificată, soluția fiind utilizarea unei infrastructuri comune cu alți 

producători din localitate/regiune, pe bază de asociere.  

 

41. Cu toate acestea, pe lângă mijloacele prevăzute în Fondul National de 

Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, în vederea susținerii dezvoltării 

durabile a sectoarelor fitotehnie și horticultură, sectorului horticol i se alocă 

anual circa 311,8 mil. lei (an de referință – 2019), inclusiv din proiecte finanțate 

din surse externe - 290,6 mil. lei. 

 

42. La moment, fenomenul asocierii este încă slab dezvoltat, dat fiind 

experiența limitată de cooperare, deși există mecanisme specifice de finanțare 

(Fondul Național de Dezvoltarea a Agriculturii și Mediului Rural și Proiectul 

Agricultura Competitivă, finanțat de Banca Mondială).  

 

Secțiunea a 4-a  

Analiza procesării în sectorul horticol  

 

43. Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor este efectuată de 132 

unități de procesare, inclusiv 14 unități pentru producerea sucurilor, 24 de unități 

de uscare a fructelor, legumelor și altor produse vegetale și 7 unități de congelare 

rapidă a fructelor și legumelor. 

 

44. În 2018 cantitatea materiei prime colectate pentru procesare a depășit 

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 și 

conserve din leguminoase pentru boabe.  

 

Tabelul 12 
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Analiza producerii de sucuri și 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 

 

45. Creșterea volumului de produse horticole procesate (fructe, 

pomușoare, legume) depinde în mod esențial de stabilirea activităților de 

procesare, de stabilirea unor legături contractuale pe termen lung între 

procesatori și producători pentru a încuraja investițiile acestora în tehnologii 

îmbunătățite, care ar aduce avantaje tuturor părților interesate, precum și 

reducerea costurilor unitare prin creșterea recoltei la hectar și mecanizarea 

lucrărilor, conformitatea cu cerințele de calitate specifice ale procesatorilor și 

garantarea unui grad înalt de utilizare a capacităților de procesare. Ajustarea 

măsurilor de suport prin intermediul Fondului Național de Dezvoltare a 

Agriculturii și Mediului Rural pentru susținerea acestor parteneriate este una din 

prioritățile acestui Program. 

 

Secțiunea a 5-a  

Analiza piețelor 
 

Tendințe la nivel global 

46. Preferințele consumatorilor de astăzi sunt deja diverse și complexe. 

Lanțul valoric pentru producția horticolă se dezvoltă mult mai repede decât poate 

satisface sectorul horticol. 
 

Tabelul 13 

Retrospectiva istorică de dezvoltare a lanțului valoric pentru producția 

horticolă 

Specificare Trecut Prezent Viitor 

Producere 

Nivel ridicat de 

autosuficiență în propriile 

grădini 

Nivel scăzut de autosuficiență Producerea din ce în ce mai regională 

/ urbană 

Agricultura locală Tendință spre grădinăritul urban Noi concepte în agricultura urbană / 

fermieri pe verticală 

În primul rând mecanizare Agricultura globalizată Producătorii non-industrie 

Producție pe scară largă, parțial 

automatizată 

Producție de cultivare mixtă complet 

automatizată 

Distribuție 

Primele importuri de fructe 

exotice 

Comercializarea online Autonom 

Piețe săptămânale în orașe Revenirea parțială pe piețele stradale Servicii de livrare urbană mai mici 

Bunuri colonizabile Disponibilitatea continuă a produselor 

proaspete, sezonalitatea mai puțin 

importantă 

La cerere / livrare instantanee 

Sezonalitate puternică a 

producției 

În primul rând prin intermediul 

comercianților cu amănuntul: 

consumatorii vin la magazin 

O mulțime de surse de livrare 

Locații cheie: consumatorii 

vin la producători 

Creșterea platformelor: Producătorul 

vine la consumatori 

Comporta- Gospodinele: Comercializarea originilor produselor Comercializarea caracteristicilor 
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mentul 

consuma-

torului 

Responsabilitatea pentru 

nutriția familiei 

alimentare produsului 

Cerință primară: Satisfacerea 

foametei 

Sănătate Produse proaspete prelucrate / Rețete 

sănătoase gata preparate 

Cunoștințe limitate despre 

nutriție 

Boom organic și multiple diete Transparența / cerința de a cunoaște 

ingredientele și originea produselor 

Alimentele sunt consumate 

în principal la domiciliu 

Rapid Bine: Rapid, convenabil și 

sănătos 

Stil de viață controlat 

Flexibilitate, mâncare oricând și oriunde Ofertă rapidă în mișcare, sănătoasă și 

aliniată la valorile nutriționale 

individuale 

Sursa: GDI Gottlieb Duttweiler Institute 

 

47. În comerțul internațional cu fructe și legume se constată două scenarii 

distinctive: 

1) piețe cu grad de maturitate (Europa, America de Nord), în care accent se 

va pune pe produse de calitate, naturiste, inofensive și în majoritate cazurilor 

procurate în retail și 

2) piețe în dezvoltare (America Latină, Africa și Asia), în care comerțul va 

fi diversificat și mult mai simplu de penetrat, în cazul asigurării logisticii și 

calității solicitate. 

 

Exportul produselor horticole 

48. Exportul a fost motorul dezvoltării sectorului horticol moldovenesc în 

ultimii 20 ani și este activitatea prioritară pentru dezvoltarea durabilă a 

sectorului. Valoarea exportului produselor horticole proaspete și procesate este în 

trend ascendent, atingând nivelul maxim de 300.3 milioane dolari SUA în anul 

2017. Există variații semnificative de la an la an, cauzate de factori climaterici 

(secetă, ploi abundente, grindină) în țară sau în alte regiuni – mari producători de 

produse horticole și factori politici (embargouri, impunerea de taxe de import 

disruptive). 

 

49. 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 și conservele din legume și fructe, inclusiv 

sucurile, au o balanță pozitivă a comerțului internațional, dar pentru legume în 

stare proaspătă țara este un importator net, în special datorită importurilor în 

extra-sezon. 

 

Tabelul 14 

Analiza importurilor și exporturilor de producție horticolă 

în Republica Moldova în 2005-2018, USD 
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Sursa: Biroul Național de Statistică 

 

50. Un aspect important în comerțul cu producție horticolă din Republica 

Moldova este diversificarea continuă a piețelor, atât pentru a comercializa 

produsele pe piețele ce oferă recompense maxime, dar și pentru a crește 

reziliența sectorului la influența factorilor geopolitici.  

 

Tabelul 15 

Principalele piețe pentru unele produse horticole în 2018, % din volum 
Specificarea producției 

horticole 

Top piață 

1 

Top piață 

2 

Top piață 

3 

Top 

piață 4 

Top piață 

5 

Grad de 

concentrare 

Mere 
Federația Rusă 

(98%) 

România 

(1%) 

Turcia 

(0.1%) 

 Belarus 

(0.1%) 

Bangladesh 

(0.1%) 

Dependent de o 

țară 

Prune, caise, cireșe și 

persici 

Federația Rusă 

(68%) 

România 

(14%) 

Belarus 

(8%) 

Polonia 

(3%) 

Ucraina 

(2%) 

Dependent spre 

diversificare 

Struguri de masă 
Federația Rusă 

(57%) 

România 

(24%) 

Ucraina 

(7%) 

Belarus 

(6%) 

Polonia 

(3%) 

Dependent spre 

diversificare 

Nuci 
Franța 

(29%) 

Germania 

(19%) 

Austria 

(11%) 

Olanda 

(10%) 

Italia 

(6%) 
Diversificat 

Sursa: Biroul Național de Statistică  

 

51. Problemele-cheie pentru exportul fructelor și legumelor proaspete 

din Republica Moldova sunt: 

1) calitatea necorespunzătoare a produselor horticole, care rezultă din 

lipsa infrastructurii de pre-răcire, refrigerare, sortare și ambalare; soiuri de plante 

învechite, specialiști agricoli insuficienți; 

Specificare 2005 2010 2015

Structura, 

% (în 

mediu 

2005-

2015)

2016 2017 2018

Structura, 

% (în 

mediu 

2016-

2018)

Abateri, % 

(în mediu 

2016-2018 

față de 2005-

2015)

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 și 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 și 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, cireșe și 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 și 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%

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 și 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 și 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, cireșe și 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 și 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%

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 și 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 și 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, cireșe și 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 și 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%

Import producție horticolă

Export producție horticolă

Balanța comercială producție horticolă (difirența export-import)
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2) cantitatea insuficientă a produselor horticole, care rezultă din 

fragmentarea producției, gama sortimentală ne fiind adaptată cerințelor 

consumatorilor finali de pe piețele de desfacere, și o cotă mică a livezilor 

intensive; 

3) inabilitatea de efectuare a livrărilor planificate anul împrejur, care 

rezultă din lipsa depozitelor cu răcire și cooperare limitată dintre producători; 

4) lipsa cooperării dintre producători, preponderent din cauza unei 

combinații de factori istorici dar și din cauza lipsei stimulentelor juridice și 

financiare și a ‘modelelor exemple’ – adică grupuri de producători de succes; 

5) accesul limitat la informația despre piețele internaționale, din 

cauza aptitudinilor lingvistice și de marketing reduse, contactelor limitate cu 

cumpărătorii străini, “inerției” în orientarea afacerilor aproape exclusiv spre CSI; 

6) activități de marketing insuficiente din partea asociaților 

profesioniste, producătorilor agricole și exportatorilor; 

7) lipsa brandului, strategiei de marketing și atragere a investițiilor 

pentru dezvoltare, ceea ce condiționează o lipsă de sincronizare în promovarea 

și vizibilitatea produselor, sectorul horticol din Republica Moldova fiind eclipsat 

de țările – producătoare de produse horticole – competitori, cu un sector horticol 

mult mai mare și diversificat etc.  

 

52. Ca rezultat, deși sunt recunoscute calitățile organoleptice excepționale 

ale produselor horticole moldovenești, ele sunt poziționate în segmentul mediu-

jos al pieței. Creșterea valorii produselor este o provocare strategică pentru 

sector, care este abordată în mod sistemic de acest Program. 

 

Tabelul 16 

Analiza prețului mediu de export pentru principalele  

produse horticole din Republica Moldova  

Specificare Analiza indicatorilor economici ale exportului 
 

Piețe alternative 

pentru export 

Import, 

mil. USD 

Import, 

mii tone 

Mere în stare 

proaspătă 

Export anul 2017  46 mil. USD 
 

India 308 331 

Preț export MD 208 USD/tonă 
 

Egipt 218 211 

Preț export global 810 USD/tonă 
 

Emiratele Arabe 213 209 

Fructe sâmburoase în 

stare proaspătă 

Export anul 2017  25 mil. USD 
 

Germania 764 522 

Preț export MD 381 USD/tonă 
 

Franța 277 217 

Preț export global 1450 USD/tonă 
 

Polonia 162 179 

Struguri de masă în 

stare proaspătă 

Export anul 2017  39 mil. USD 
 

Germania 721 338 

Preț export MD 481 USD/tonă 
 

Polonia 170 115 

Preț export global 1830 USD/tonă 
 

Cehia 81 54 

 

53. Republica Moldova are acces preferențial la două piețe majore pentru 

produsele horticole - Uniunea Europeană (56% din valoarea exporturilor 

produselor horticole în 2018) și Uniunea Economică Eurasiatică (36%). Accesul 

la ambele piețe este condiționat de respectarea anumitor clauze din acordurile 
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respective, precum asigurarea trasabilității țării de origine a mărfii. Guvernul 

împreună cu organizațiile producătorilor va implementa sisteme de monitorizare 

a fluxurilor comerciale pentru a preveni re-exportul fraudulos de produse 

horticole, pentru a garanta accesul produselor moldovenești la aceste piețe 

strategice. 

 

54. Statul poate facilita creșterea în continuare a exporturilor către aceste 

piețe 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 Federația Rusă – evitarea embargourilor, eliminarea 

permanentă a taxelor temporare de import și eliminarea sau extinderea listei 

exportatorilor autorizați. 

 

55. Se prognozează că până în anul 2030 piața Europei și Americii de 

Nord de produse horticole va crește în general cu un ritm de 3% anual, pe când 

piețele emergente, precum Asia și Africa de Nord vor înregistra ritmuri de 

creștere considerabil mai mari (5-6%). În prezent accesul la multe din aceste 

piețe este restricționat pentru produsele moldovenești din motive fitosanitare. 

Odată cu creșterea calității produselor și abilităților exportatorilor, instituțiile 

competente urmează să conlucreze cu organizațiile producătorilor pentru 

identificarea țărilor-țintă și eliminarea barierelor non-tarifare prin semnarea 

acordurilor de cooperare în domeniul fitosanitar, elaborarea analizelor de risc 

fitosanitar etc. 

 

Piața internă pentru produse horticole 

56. Problemele majore ale pieței interne de produse horticole țin de 

asigurarea calității și inofensivității produselor în contextul fragmentării 

puternice a sectorului de producere. 

 

57. Conform datelor BNS, consumul pe locuitor în an de fructe și legume 

a crescut cu 16% în perioada anilor 2014-2018, atingând nivelul de 168.1 kg, 

peste minimul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății de 144 kg. 

Totuși, consumul produselor horticole de către populație oferă anumite 

oportunități de creștere, în special prin educarea populației în domeniul nutriției 

sănătoase (de exemplu, după modelul Schemei UE de Fructe pentru Școli), 

creșterea disponibilității produselor în extra-sezon și creșterea prezenței 

produselor locale în rețelele de comerț cu amănuntul, care urmează a fi 

valorificate pentru o dezvoltare echilibrată a sectorului. 

 

58. Infrastructura de piață slab dezvoltată (depozitele frigorifice, piețe 

angro, servicii de logistică la rece) cauzează deseori preferința rețelelor de 

comerț cu amănuntul pentru produsele de import. Principalul loc de procurare a 

produselor horticole sunt piețele în aer liber, aprovizionate prin intermediul 
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piețelor angro. Marea majoritate a piețelor existente asigură condiții minime 

pentru menținerea calității și inofensivității produselor. Pentru a îmbunătăți 

situația în acest domeniu, prin Hotărârea Guvernului nr, 741/2010 a fost aprobat 

Programul de dezvoltare a infrastructurii de piață pentru produsele 

agroalimentare, care prevede crearea Centrului Agroalimentar Chișinău, a 

piețelor agricole regionale și centrelor de logistică horticolă în principalele zone 

de producere și consum. Planul de acțiuni stipulat în Program nu a fost realizat în 

termenii specificați, la moment fiind necesară revizuirea lui.  

 

Secțiunea a 6-a  

Educația, cercetarea și forța de muncă în sectorul horticol 
 

Educația 

59. Educația continuă a fi un pivot în dezvoltarea sectorului horticol din 

Republica Moldova, iar calitatea procesului educațional și a cunoștințelor 

obținute în cadrul instituțiilor de învățământ, cu competențe de formare a 

specialiștilor pentru sectorul horticol produce un impact semnificativ asupra 

dinamicii de dezvoltare a sectorului agricol în întregime. 

 

60. Racordarea procesului educațional din sectorul horticol la tendințele de 

dezvoltare a sistemului de învățământ din Republica Moldova este o prioritate 

pentru Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în contextul 

consolidării reformelor din învățământ, inițiate de Guvern. 

 

61. Actualmente, procesul educațional în sectorul horticol se confruntă cu 

un șir de constrângeri în partea ce ține de asigurarea și oferirea unor studii și 

cunoștințe accesibile, relevante și calitative în sectorul horticol, condiționate de: 

1) Necorespunderea competențelor profesionale dezvoltate 

solicitărilor pieței de muncă 

 

62. Lipsa unei sincronizări dintre cunoștințele și calificările oferite de 

instituțiile de învățământ din sectorul horticol și cerințele pieței muncii devine o 

constrângere importantă pentru dezvoltarea sectorului, acest fapt creând un 

dezechilibru dintre oferta și cererea pe piața muncii, accentuând irelevanța 

cunoștințelor profesionale și a competențelor absolvenților instituțiilor de 

învățământ în raport cu necesitățile sectorului privat.  

 

63. Urmare a acestei necorespunderi dintre competențele profesionale 

dezvoltate și solicitările pieței de muncă, absolvenții instituțiilor de învățământ 

fie că se angajează în domenii diferite de domeniile absolvite, fie că devin 

șomeri. 

 

2) Neatractivitatea studiilor în domeniul agricol a condiționat reducerea 

semnificativă a numărului de elevi/studenți în instituțiile de învățământ.  
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64. Dinamica absolvenților la învățământul cu frecvență și cu frecvență 

redusă la specialitățile Horticultură, Viticultură și vinificație, Protecția plantelor 

în ultimii ani s-a redus considerabil, tendința fiind către o descreștere continuă. 

 

 

Figura 6. Dinamica absolvenților (Facultatea de Horticultură, UASM) la învățământul cu 

frecvență și cu frecvență redusă, 2013-2018 

 

3) Infrastructură depășită a instituțiilor de învățământ sub aspect fizic 

și funcțional 

 

65. Actuala bază tehnico-materială a instituțiilor de învățământ din 

sectorul agricol continuă să nu corespundă necesităților de dezvoltare a 

competențelor profesionale solicitate de piața muncii, iar echipamentele, utilajele 

și tehnologiile aplicate la pregătirea elevilor/studenților sunt învechite, 

insuficiente și ineficiente, ceea ce rămâne a fi un mare impediment în obținerea 

unor studii relevante și calitative. 

 

66. Identificarea investițiilor necesare pentru modernizarea infrastructurii 

instituțiilor de învățământ din sectorul horticol, dar și a modalităților de 

colaborate dintre aceste instituții și mediul de afaceri în vederea 

descongestionării studiilor și asigurării aplicabilității practice a conținuturilor 

curriculare continuă să fie o necesitate acută a sistemului educațional din sectorul 

horticol. 

 

4) Interacțiune ineficientă a instituțiilor de învățământ din sectorul 

horticol cu sfera de cercetare-dezvoltare, cu mediul de afaceri și cu piața 

muncii 

 

67. Colaborarea dintre instituțiile de învățământ din sectorul horticol cu 

cele din domeniul cercetării și inovării, cu mediul de afaceri și cu piața muncii 
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este încă slab dezvoltată. Astfel, chiar dacă acestea au încheiate cu mediul de 

afaceri acorduri/contracte de colaborare sau parteneriate, acestea nu totdeauna 

sunt eficiente, deseori transformând unele stagii de practică în vizite de 

familiarizare/excursii. 

 

Forța de muncă 

68. Lipsa crescândă a forței de muncă calificată, a tehnicienilor care 

gestionează plantațiile horticole, a coordonării între producători a tehnologiilor 

de producere, nu permite de a obține un produs calitativ, cu valori optime a 

limitei admisibile de reziduuri pentru țara exportatoare, un potențial mai înalt de 

păstrare, ce atrage după sine loturi neomogene de producție în cantități 

insuficiente solicitate de diverse rețele de comercializare. 

 

69. Transferul elementelor inovative este foarte lent, producătorilor din 

sectorul horticol le lipsesc abilitățile profesionale privind tehnologiile moderne și 

cunoștințele în domeniul logisticii și marketingului pieței, iar costurile de 

producție nu întotdeauna sunt corelate cu factorii de producere care în final 

influențează în mod diferit asupra profitului înregistrat. 

 

70. Lipsa unei conlucrări eficiente a producătorilor de culturi horticole cu 

cei din industria prelucrătoare, care ar corespunde condițiilor reale de producție 

și de prelucrare pentru a diminua decalajul crescând între prețurile produselor 

industrializate și cel a fructelor.  

 

71. Nivelul scăzut al activităților de prestare a serviciilor tehnologice și 

mecanizate contra plată (ex. Italia, Germania, Elveția) pentru deținătorii de 

terenuri ce cultivă culturi horticole pe suprafețe relativ mici ( gospodării 

țărănești). 

 

72. Raportat la forța de muncă tot mai deficitară, atât a specialiștilor 

calificați, cât și a muncitorilor zilieri, producătorii agricoli din domeniul horticol 

urmează să creeze locuri de muncă atractive, înalt tehnologizate și bine 

remunerate. Producătorii agricoli trebuie să contribuie direct și interesat la 

dezvoltarea învățământului de specialitate și la dezvoltarea domeniului cercetării 

și inovării. 

 

Cercetarea  

73. Interacțiunea, conlucrarea și comunicarea slabă dintre cei din domeniul 

cercetării – dezvoltării - inovării și producători la nivel național, implicarea 

limitată a institutelor de cercetare din sectorul horticol face mai dificilă 

implementarea cercetările aplicative în producere. Proiectele de cercetare – 
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dezvoltare și inovare trebuie să fie implementate în parteneriate cu asociațiile 

specializate și mediul antreprenorial horticol pentru a avea un impact scontat al 

aplicabilității rezultatelor.  

 

74. Finanțarea cercetărilor în domeniul horticulturii urmează a fi efectuată 

în baza concursului de proiecte din domeniile cercetării și inovării, conform 

Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023, 

precum și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 381/2019. 

 

75. Insuficienta informare a horticultorilor și lipsa programelor/modulelor 

de instruire complexă în domeniile specifice sectorului horticol nu permite 

asigurarea dezvoltării competențelor și abilităților horticultorilor în gestionarea 

eficientă și durabilă a afacerilor. 

 

Secțiunea a 7-a 

Cadrul legal și instituțional 

Cadrul legal 

76. Cadrul legal și instituțional existent necesită o evaluare și o analiză 

complexă a performanțelor pentru a fi reformat. Reformele legale și 

instituționale scontate ar urma să conducă spre implementarea de noi prevederi, 

instrumente de intervenție și instituții care vor susține în continuare dezvoltarea 

sectorului horticol. Reformele urmează a fi implementate prin prisma 

orientării/reorientării rapide spre necesitățile pieței și ale sectorului horticol.  

 

77. Astfel, cadrul legal și instituțional reformat va avea obiective creșterea 

competitivității, eficiența și inovațiile, transpuse din domeniul cercetării și 

inovării de către specialiști instruiți cu viziuni progresive. Un domeniu distinct 

care necesită abordare sistemică este crearea unor instrumente legale de 

intervenții promite și măsuri de sprijin echilibrate în scopul atenuării șocurilor 

legate de specificul anului agricol respectiv și condițiile climaterice cu efecte 

antagoniste: recoltă scăzută versus supraproducție (exemplul anului 2018). 

Totodată, se constată o implementare incompletă a cadrului legal îmbunătățit. 

Acest fapt este condiționat inclusiv de dificultăți în finanțarea volumului mare de 

investiții necesare pentru dezvoltarea sectorului horticol. 

 

Cadrul instituțional 

78. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este 

responsabil pentru coordonarea implementării Programului și a Planului de 

acțiuni. Alte ministere si autorități administrative centrale precum și o serie de 

alte autorități publice au responsabilitatea implementării unor acțiuni ale 

Programului.  
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79. Mediul de afaceri se confruntă cu o serie de probleme, printre care 

accesul confuz și costisitor la mijloacele de producție, precum soiuri noi și 

performante, fertilizanți și produse de uz fitosanitar, dar și problema irigării din 

surse de apă subterană.  

 

80. Reticența producătorilor agricoli la asociere prin diverse forme de 

cooperare este un alt impediment sever cu care se confruntă sectorul horticol la 

moment, astfel orice inițiativă de asociere a producătorilor de produse agricole 

necesită a fi susținută prin măsuri de subvenționare net mai avantajoase decât în 

cazul producătorilor agricoli individuali, fapt ce va contribui la formarea unor 

loturi omogene de produse, identificării mai ușoare a unor piețe noi de desfacere, 

unui marketing și unei logistici corespunzătoare. 

 

Capitolul II 

ANALIZA SWOT A SECTORULUI HORTICOL  
 

81. Puncte tari: 

1) tradiții și experiență istorică în producerea horticolă;  

2) soluri și condiții climatice prielnice pentru producerea horticolă;  

3) avantaje logistice dat fiind proximitatea geografică de piețele UE și 

CSI;  

4) recunoașterea produselor horticole moldovenești pe piețele CSI;  

5) suport financiar și tehnic substanțial din partea Guvernului și a 

partenerilor de dezvoltare; 

6) comerț liberalizat cu UE, Turcia, Europa de Sud-Est și țările CSI. 

 

82. Puncte slabe: 

1) acces limitat la inovații și la mijloace financiare;  

2) acces limitat la surse durabile de apă pentru irigare;  

3) slabă cooperare a producătorilor ori lipsa acesteia;  

4) coordonare slabă a activităților de marketing dintre autorități publice, 

asociații ale producătorilor și exportatori;  

5) dificultăți în asigurarea cu forță de muncă calificată și sezonieră;  

6) lipsa brandului și a strategiei de promovare a produselor horticole. 

 

83. Oportunități: 

1) creșterea cererii globale și regionale de produse horticole cu ritmuri 

lente pe piețe tradiționale și cu ritmuri majorate pe piețe asiatice și ale UE; 

2) creșterea cererii pentru produse horticole ecologice. 

 

84. Riscuri: 

1) dependența sectorului de piețe tradiționale; 

2) reducerea disponibilității resurselor de apă pentru irigare condiționată 

de schimbările climatice și gestionarea inechitabilă a apelor transfrontaliere; 
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3) pierderi de la variațiile extreme a condițiilor climaterice; 

4) reducerea disponibilității forței de muncă în sectorul horticol dat fiind 

competiția cu alte sectoare ale economiei, emigrarea. 

 

Capitolul III 

OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE ALE PROGRAMULUI 
 

85. Programul are scopul de a spori competitivitatea și reziliența sectorului 

horticol prin creșterea valorii producției și aprofundarea integrării lanțului 

valoric pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a mediului rural. 

 

86. Obiectivele generale ale dezvoltării sectorului horticol până în anul 

2025 sunt: 

1) îmbunătățirea accesului la piețe; 

2) accelerarea dezvoltării prin investiții și inovare; 

3) competitivitatea forței de muncă; 

4) competitivitatea mediului de afaceri. 
 

87. Obiectivele specifice privind dezvoltarea sectorului horticol și 

atingerea obiectivelor generale sunt: 

1) la Obiectivul general 1. Îmbunătățirea accesului la piețe: 

a) eliminarea sau reducerea barierelor tarifare și netarifare pentru exportul 

de produse horticole, ajungând ca până în 2025 să fie semnate cel puțin 3 

acorduri de liber schimb sau de reducere a barierelor tarifare și netarifare;   

b) dezvoltarea instrumentelor de sprijin financiar și informațional pentru 

exportatori, astfel ca în următorii 5 ani exporturile de produse horticole să 

crească cu circa 64%; 

c) promovarea consumului intern de produse horticole, astfel încât până în 

2025 prezența pe piața locală a produselor horticole autohtone să crească cu 45 

% (832 mii tone); 

d) dezvoltarea horticulturii ecologice, asigurând o creștere a suprafețelor 

cultivare cu produse horticole în sistem ecologic cu circa 10 % până în 2025. 

2) la Obiectivul general 2. Accelerarea dezvoltării prin investiții și 

inovare: 
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a) facilitarea accesului la inputuri de calitate, ajungând ca ponderea 

suprafețelor horticole să constituie cel puțin 15% din totalul suprafețelor 

însămânțate (223,4 mii hectare) cultivate cu culturi horticole până în 2025; 

b) dezvoltarea și diversificarea infrastructurii de producere, astfel ca în 

următorii 5 ani profitul sectorului horticol să crească cu circa 50%; 

c) modernizarea și eficientizarea tehnologiilor de producere pentru 

atenuarea rezilienței  climatice asupra sectorului horticol, astfel încât până în 

2025 suprafața terenurilor irigate pentru horticultură să crească până la 91,1 mii 

ha și până la 241,8 ha – suprafața terenurilor protejate; 

d) facilitatea integrării lanțurilor valorice pentru produsele horticole, 

asigurând o creștere a capacităților de depozitare frigorifică și legumicolă cu 338 

mii tone și a capacităților de sortare și ambalare – cu 45 mii tone până în 2025. 

3) la Obiectivul general 3. Competitivitatea forței de muncă: 

a) racordarea sistemului educațional și de extensiune rurală la prioritățile 

sectorului horticol, ajungând ca până în 2025 rata de angajare în sector să atingă 

cel puțin 50% din totalul de specialiști, iar gradul de formare continuă a 

specialiștilor în sectorul horticol să crească anual cu cel puțin 200 specialiști; 

b) racordarea sistemului de cercetare la prioritățile sectorului, astfel încât 

în următorii 5 ani să fie create cel puțin 10 parteneriate în măsură să asigure o 

colaborare participativă a sectorului de cercetare cu cel privat. 

4) la Obiectivul general 4. Competitivitatea mediului de afaceri: 

a) perfecționarea cadrului legal prin revizuirea și îmbunătățirea acestuia, 

astfel încât până în 2025 sectorul horticol să fie pliat pe reglementări pertinente, 

transparente și racordate la legislația Uniunii Europene; 

b) modernizarea și consolidarea cadrului instituțional, care în următorii 5 

ani să devină un liant durabil dintre sectorul public și privat, în special în 

procesul de luare a deciziilor strategice pentru sectorul horticol. 

 

Capitolul IV 

ACȚIUNIULE NECESARE A FI ÎNTREPRINSE PENTRU 

REALIZAREA  OBIECTIVELOR 

 

Secțiunea 1 

Îmbunătățirea accesului la piețe 

(Obiectivul general 1) 

 

88. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 

Europene, prin programele de diplomație economică, urmează să întreprindă 

acțiuni comune în vederea semnării de acorduri comerciale noi, inclusiv cu India, 

Irak, Egipt, China etc.) 
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89. Darea în exploatare la începutul anului 2012 a Terminalului de Mărfuri 

Generale și Containere din cadrul Portului Internațional Liber Giurgiulești a creat 

posibilitatea organizării exporturilor de produse horticole moldovenești în stare 

proaspătă și procesată către noi destinații care sunt greu accesibile până în 

prezent pentru exportatorii noștri, precum Africa de Nord, Golful Persic, 

Orientul Mijlociu, Asia etc. 

 

90. Prin intermediul Programului, Guvernul își propune să faciliteze și să 

încurajeze diversificarea piețelor de export pentru produsele horticole, precum și 

promovarea consumului intern al acestora. Astfel: 

1) accentul se va pune pe dezvoltarea comerțului cu fructe și legume în 

stare proaspătă (82,9% din volumul total), deoarece piețele sunt mult mai 

receptive față de producția proaspătă și consumul crește pentru această direcție. 

Raportul de repartizare a utilizării producției horticole în stare proaspătă include 

35,2% comercializate pe piețele locale (în special majoritatea legumelor 

autohtone) și 47,7% din volum sunt destinate exportului; 

2) până în anul 2025 se estimează un consum intern al producției horticole 

mai mare cu 46,7% (832 mii tone) și exportul va crește de 1,93 ori (1,299 mii 

tone) în comparație cu anul 2017. 

 

91. În context, promovarea pe piețele externe a produselor horticole 

autohtone este condiționată de: 

1) coordonarea eforturilor tuturor actorilor în procesul de identificarea ș 

stabilire a priorităților, dar și planificării resurselor financiare necesare 

promovării produselor horticole pe piețele-țintă;  

2) dezvoltare capacităților în domeniul exporturilor (Academia 

exportatorilor); 

3) continuarea stimulării activităților de promovare pe piețele externe a 

produselor horticole. 

 

92. Consumului intern de produse horticole rămâne o prioritate pentru 

Guvern, astfel, prin aprobarea de programe naționale de promovare a consumului 

de produse horticole autohtone va fi susținut atât consumul de produse horticole 

autohtone, cât și stimulată participarea producătorilor horticoli la realizarea 

acestor programe. 

 

Secțiunea a 2-a 

Accelerarea dezvoltării prin investiții și inovare 

(Obiectivul general 2) 

 

93. Accesul limitat la mijloace de producție în agricultură (inputuri 

agricole) cu eficiență înaltă, în măsură să sporească calitatea și cantitatea 

produselor agricole, dar și competitivitatea acestora în comparație cu produsele 
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similare, obținute de producătorii din alte state (spre exemplu – din Comunitatea 

Europeană), continuă să fie o provocare pentru producătorii agricoli autohtoni, 

aceștia fiind vădit dezavantajați în comparație cu cei din Uniunea Europeană. 

 

94. Astfel, reabilitarea sistemului de producere a materialului săditor 

pomicol și bacifer cu valori biologice superioare, dar și extinderea domeniului de 

înregistrare a produselor de uz fitosanitar deja înscrise în Registrul de Stat al 

produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților pentru a corespunde cu domeniul 

de înregistrare în Uniunii Europene (după modelul procedurii de recunoaștere), 

precum și a produselor biologice de protecție a plantelor și a fertilizanților bio, 

dar și alte măsuri relevante, reprezintă o prioritate pentru Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului în vederea facilitării accesului producătorilor 

autohtoni la inputuri agricole de calitate, dar și de dezvoltare a infrastructurii de 

producere.  

 

95. Așa cum un risc major pentru sectorul horticol autohton rămâne 

grindina, îmbunătățirea funcționării Serviciului Special pentru Influențe Active 

asupra Proceselor Hidrometeorologice, precum și alocarea resurselor financiare 

necesare funcționării corespunzătoare a Serviciului sunt măsuri eminente care 

urmează a fi întreprinse.  

 

96. În acest context, este necesară: 

1) intensificarea acțiunilor de negociere cu țările limitrofe în vederea 

încheierii unor acorduri de colaborare internațională în domeniul realizării 

acțiunilor de prevenire a fenomenelor meteorologice periculoase, ceea ce ar 

reduce daunele cauzate din căderile de grindină în localitățile amplasate în 

perimetrul frontierei de stat; 

2) asigurarea transparenței și interacțiunii cu mediul extern privind 

măsurile întreprinse la realizarea activităților de combatere a căderilor de 

grindină, prin intermediul lansării paginii electronice, în scopul promovării unui 

grad înalt de încredere din partea societății; 

3) elaborarea metodologiei unice de constatare și evaluare a pagubelor 

materiale produse în rezultatul calamităților naturale, pentru a genera date 

credibile privind mărimea daunelor cauzate de căderile de grindină; 

4) consolidarea capacității de acumulare a mijloacelor speciale prin 

contractarea cu agenții economici cointeresați în serviciile de protecție 

antigrindină. 

 

Secțiunea a 3-a 

Competitivitatea forței de muncă  

(Obiectivul general 3) 

 

97. Relevanța educației în sectorul horticol va fi atinsă prin intermediul: 
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1) implementării unui sistem de studii superioare integrate în domeniul 

științelor agricole; 

2) adaptării Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al 

specialităților în învățământul superior, precum și a Cadrului Național al 

calificărilor privind matricele competențelor profesionale la cererea pieței 

muncii; 

3) stimulării creării de parteneriate educaționale instituție de învățământ-

companie privată pentru actualizarea curriculumului horticol. 

 

98. Un sistem de cercetare racordat la prioritățile sectorului va fi 

funcțional odată cu asigurarea unei colaborări participative a acestuia cu sectorul 

privat, astfel încât procesul de cercetare să ofere acel spectru de soluții inovative, 

în măsură să contribuie la atingerea obiectivelor generale în dezvoltarea 

sectorului horticol.  

 

Secțiunea a 4-a 

Competitivitatea mediului de afaceri 

(Obiectivul general 4) 

99. Cooperarea și crearea unor grupuri de producători bine organizate va 

permite realizarea Programului mult mai rapid în ceea ce privește exportul și 

diversificarea piețelor. Atunci când producătorii horticoli prin intermediul 

grupurilor de producători vor fi conectați la piețe, mai rapid le vor diversifica, 

astfel diminuându-și riscurile la exportul producției horticole (în special 

sămânțoasele), cu condiția: 

1) revizuirii și perfecționării cadrului legal privind grupurile de 

producători și extinderii conceptului de grup de producători; 

2) revizuirii modului de subvenționare a grupurilor de producători în 

dependență de numărul de membri prin plafonarea mărimii subvențiilor reieșind 

din plafoanele acceptate pentru un producător ordinar; 

3) revizuirii mărimii subvențiilor la comercializarea producției horticole 

prin intermediul grupului de producători.  

 

100. Totodată, pentru a asigura în continuare o creștere constantă și 

dinamică a sectorului horticol, este necesară: 

1) modernizarea și consolidarea cadrului legal prin efectuarea unei analize 

ex-ante a Legii horticulturii;  

2) efectuarea unei analize în vederea relevării necesității creării Oficiului 

horticol și a Fondului de dezvoltare a horticulturii;  

3) perfecționarea cadrul de reglementare privind reziliența la efectele 

climatice și la șocuri (grindina, seceta, infrastructura post-recolta, asigurări). 

 

Crearea Oficiului horticol și a Fondului de dezvoltare a horticulturii 



32 

 

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\19612\19612-redactat-ro.docx 

101. Deși domeniul horticulturii a avut o dinamică ascendentă în ultimii 

ani, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului s-a aflat deseori în 

situația de a nu avea suficiente instrumente de implementare și finanțare a 

politicilor elaborate. Crearea unei entități de implementare și 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 îmbunătăți situația și ar servi drept un bun liant între 

deținătorii de interese din sector.  

 

102. Crearea Oficiului Horticulturii și 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 și implementată cu succes în sectorul vitivinicol și se 

bucură de suport din partea sectorului privat și a comunității donatorilor, care 

contribuie la fortificarea instituției. Ar fi pretabil ca Oficiul să fie o structură cu 

un număr minim de personal și, respectiv, cu un impact bugetar minim, dar cu 

capacități suficiente de a organiza sectorul și de a promova și implementa 

eficient politica de dezvoltare a sectorului horticol. 

 

Capitolul V 

IMPACTUL ȘI ESTIMAREA COSTURILOR  

 

103. Prognoza de dezvoltare a sectorului horticol al Republicii Moldova 

indică un trend pozitiv de creștere a volumului producției horticole, dat fiind 

modernizarea tehnologiilor moderne de producere și sporirea productivității 

sectorului la o unitate de suprafață (informații detaliate pentru fiecare ramură se 

anexează – Anexele nr. 1-6). 

 

Tabelul 17 

Prognoza dezvoltării sectorului horticol în Republica Moldova în 2014-2025 

Specificare 

Anii A. 2025 

față de 

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

Suprafața - specii sămânțoase, mii ha 59.2 65.3 62.1 60.4 61.7 62.0 59.7 57.3 54.8 52.4 50.2 48.1 77.6% 

Producția - specii sămânțoase, mii t 377 316 419 496 674 603 682 726 765 804 845 887 147.2% 

Recolta sămânțoase, t/ha 7.9 5.5 7.5 8.8 12.0 10.9 12.8 14.3 15.8 17.6 19.4 21.4 195.6% 

Suprafața - specii sâmburoase, mii ha 36.2 42.0 42.2 42.5 43.2 42.8 42.7 42.7 42.9 43.2 43.5 43.9 102.5% 

Producția - specii sâmburoase, mii t 102 154 153 143 143 168 180 205 218 242 267 294 175.7% 

Recolta sâmburoase, t/ha 3.5 4.3 4.2 3.8 3.8 4.7 5.0 5.5 5.8 6.4 7.0 7.7 164.3% 

Suprafața - struguri de masă, mii ha 20.5 19.9 19.9 19.5 19.3 19.4 19.5 19.6 19.8 20.0 20.4 20.7 106.9% 

Producția - struguri de masă, mii t 94 85 87 109 126 120 146 150 161 171 183 195 162.6% 

Recolta struguri de masă, t/ha 5.1 4.7 4.7 5.9 6.9 7.0 7.8 8.2 8.7 9.2 9.6 10.1 145.0% 

Suprafața - culturi nucifere, mii ha 24.2 25.2 27.2 29.0 30.8 31.2 32.2 33.1 34.2 35.2 36.3 37.4 119.8% 

Producția - culturi nucifere, mii t 13.1 11.0 13.8 18.5 20.2 20.0 22.8 24.9 26.9 29.6 31.7 34.1 170.3% 

Recolta nucilor, t/ha 0.9 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 131.2% 

Suprafața - culturi bacifere, mii ha 2.7 3.0 3.1 3.6 3.8 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 101.3% 

Producția - culturi bacifere, mii t 5.4 4.7 9.5 10.0 13.3 15.5 17.3 18.6 20.0 21.6 23.3 25.1 162.0% 

Recolta culturi bacifere, t/ha 2.2 1.8 3.4 3.5 3.8 4.2 4.8 5.2 5.7 6.2 6.7 7.4 175.5% 

Suprafața - legume, mii ha 116.1 123.2 95.7 88.1 66.6 68.7 68.7 68.8 68.8 68.8 68.9 68.9 100.4% 
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Producția - legume, mii ha 467 334 597 587 505 525 653 705 761 821 887 958 182.5% 

Recolta legume, t/ha 4.0 2.7 6.2 6.7 7.6 7.6 9.5 10.2 11.1 11.9 12.9 13.9 181.8% 

Suprafața total - horticultura, mii ha 259 279 250 243 225 228 227 226 225 224 223 223 97.8% 

Producția total - horticultura, mii t 1,059 905 1,279 1,363 1,481 1,451 1,701 1,829 1,951 2,090 2,237 2,394 165.0% 

Recolta la hectar - horticultura, t/ha 4.7 3.6 5.7 6.2 7.5 7.3 8.5 9.2 9.8 10.5 11.3 12.2 167.7% 

 

104. La baza tendințelor pozitive de dezvoltare a sectorului horticol stau 

rezultatele prognozate pentru fiecare componentă a sectorului horticol și anume: 

1) Fructele sămânțoase – suprafața cultivată va continua să se reducă și 

până în anul 2025 va constitui cca. 48,1 mii hectare, care este dominat de ramura 

de producere a merelor ceea ce constituie 93% (la bază vor fi tehnologiile 

intensive și super-intensive). Schimbările calitative, precum modernizarea 

tehnologiilor, a gamei sortimentale și sporirea gradului de intensitate vor permite 

sporirea constantă a recoltelor și în final se estimează, că volumul producerii de 

fructe sămânțoase va crește până în anul 2025 cu 47,2% (284,5 mii tone), 

comparativ cu anul 2019. Important este faptul, că ramura perelor nu este 

dezvoltată în modul cuvenit, iar piața de comercializare a perelor este una de 

perspectivă și cu un consum în creștere constant. (Anexa nr. 1). 

2) Fructele sâmburoase – suprafața cultivată va continua să se mărească 

nesemnificativ și până în 2025 va constitui cca. 43,9 mii hectare, care este 

dominat de ramura de producere a prunelor (53%). Fructele sâmburoase se 

bucură de o cerere mai sporită pe piețele regionale și consumul anual este în 

creștere. Astfel, este indicată intensificarea producerii cireșelor, vișinelor și 

caiselor, deoarece piața de comercializare pentru fructele date este una de 

perspectivă și cu un consum în creștere constant. (Anexa nr. 2). 

3) Strugurii de masă – suprafața plantațiilor de struguri de masă va crește 

neesențial, astfel încât către anul 2025 va constitui cca. 20,7 mii hectare. 

Strugurii de masă autohtoni se bucură de o cerere sporită și consumul anual este 

în creștere. Dat fiind că în perioada 2012-2018 în Republica Moldova s-au 

plantat suprafețe considerabile de struguri de masă, acest fapt va facilita creșterea 

în anul 2025 a producției de struguri de masă cu 62,6% (75,1 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 piață. (Anexa 3). 

4) Culturile nucifere – cunoaște o dezvoltare rapidă reieșind din tendințele 

pe piața mondială, iar suprafața plantațiilor de culturi nucifere crește rapid și 

către anul 2025 va constitui cca. 37,4 mii hectare (inclusiv pe rod 25,31 ha, ori 

mai mare cu 29,8% decât în anul 2019). Producția de nuci se bucură de o cerere 

sporită și consumul anual este în creștere. În perioada 2014-2018 în Republica 

Moldova au fost plantate suprafețe considerabile de culturi nucifere (anual cca. o 

mie de hectare), ceea ce va condiționa creșterea până în anul 2025 a producției 

de nuci cu 70,3% (14,1 mii tone), în comparație cu anul 2019. Totodată, pe piețe 

este solicitat alunul, iar Republica Moldova dispune de condițiile necesare pentru 

cultivarea acestuia și este necesară diversificarea producerii în cazul asigurării 

tuturor factorilor necesari pentru cultivare. (Anexa 4). 
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5) Culturile bacifere – tendințele globale privind piața pomușoarelor au 

favorizat dezvoltarea rapidă a cultivării arbuștilor fructiferi și căpșunului. 

Culturile bacifere de bază sunt căpșunul, zmeură/mure, precum și alte culturi de 

nișă (cătina, măcieșul, aronia). Pomușoarele se bucură de o cerere sporită, fiind 

primele fructe, consumul anual al acestora fiind în creștere (piața se dezvoltă 

dinamic). Modernizarea tehnologiilor și sporirea intensității sunt măsurile 

necesare a fi implementat în acest sector, ceea ce va condiționa creșterea, până în 

anul 2025 a producției de bacifere cu 62% (9.6 mii tone), comparativ cu anul 

2019. Dezvoltarea sectorului poate fi extinsă și implementată mult mai rapid, dar 

sunt necesare soiuri performante, care permit o manipulare post-recoltare mai 

eficientă, o dezvoltare a infrastructurii post-recoltare și o diversificare a 

piețelor/canalelor de utilizare, deoarece sunt ușor alterabile și necesită 

dezvoltarea în complex al lanțului valoric. Totodată, este oportună dezvoltarea 

producerii fructelor moi cu recoltarea mecanizată și congelarea lor, pentru 

comercializarea lor la export la prețuri avantajoase, astfel reducându-se 

considerabil costurile de salarizare a forței de muncă și necesarul de brațe de 

muncă în special la recoltare. (Anexa 5). 

6) Legumele – includ două componente de bază: 

- legume produse în câmp deschis, destinat preponderent pentru procesare 

și comercializare pe piețele locale și  

- legume produse în spații protejate (retail și export). Legumele se bucură 

de o cerere sporită și consumul anual este în creștere (piața se dezvoltă dinamic).  

Un lucru important este asigurarea competitivității sectorului prin 

modernizarea tehnologiilor ce vor asigura sporirea recoltelor la hectar și calității 

recoltei. Totodată, se estimează intensificarea producerii și a roadei la hectar, 

ceea ce va contribui la creșterea, până în anul 2025 a producției de legume cu 

82,5% (432 mii tone), comparativ cu anul 2019. Această va permite să exportăm 

mai mult producției de legume și ca rezultat să avem o balanță comercială 

pozitivă. (Anexa nr. 6). 
 

105. Un imperativ în dezvoltarea durabilă a sectorului fructelor este 

asigurarea trendului în creștere a capacităților de depozitare și păstrare a 

producției horticole.  

Tabelul 18 

Dinamica dezvoltării capacităților de depozitare a producției 

de fructe în frigidere în Republica Moldova în 2017-2025 

Specificare 
Anii În mediu 

anii 2021-

2025, mii t 

Stru-

ctura, % 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Păstrarea fructelor sâmburoase în frigidere, mii t 165 188 217 258 289 319 344 370 405 284.0 71.5% 

Acoperire fructe sâmburoase cu frigidere din volum total, % 33% 28% 36% 38% 40% 42% 43% 44% 46% 38.8% X 

Păstrarea fructelor sâmburoase în frigidere, mii t 32 35 40 45 50 55 60 65 70 50.2 12.6% 

Acoperire fructe sâmburoase cu frigidere din volum total, % 22% 24% 24% 25% 24% 25% 25% 24% 24% 24.2% X 

Păstrarea struguri de masă în frigidere, mii t 32 44 45 57 62 69 73 80 89 61.3 15.4% 

Acoperire struguri de masă cu frigidere din volum total, % 30% 35% 38% 39% 41% 43% 43% 44% 46% 39.7% 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 1.6 0.4% 
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Acoperire fructe bacifere cu frigidere din volum total, % 3% 3% 5% 6% 8% 9% 11% 12% 13% 7.8% X 

Total păstrat producție horticolă în frigidere, mii 

tone 230 267 303 362 402 445 480 517 568 397.1 100.0% 

 

106. Dezvoltarea armonioasă a sectorului de fructe în Republica 

Moldova pentru perioada 2017-2025 se referă și la sporirea capacității frigorifice 

adiționale în cantitate de 338 mii tone. Acest volum este o necesitate minimă 

pentru o dezvoltare durabilă când piețele sunt supra-încărcate cu fructe și este 

necesar de reeșalonat exporturile pentru lunile reci ale anului. Aceste aspecte 

sunt în special pronunțate pentru sub-sectorul de producere a merelor, strugurilor 

și prunelor, care necesită a fi depozitate în spații frigorifice și devine o necesitate 

vitală pentru a putea fi competitivi pe piețele de export. 

 

107. Impactul Programului asupra sectorului horticol este estimat și 

cuantificat în tabelul de mai jos: 

 

Tabelul nr. 19 

Estimarea impactului pentru horticultură în Republica Moldova în 2021-2025 

Specificare 
Anii Total – anii 

2021-2025 

În mediu 

pe an 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Fondul salarizare operații manuale în horticultură, 

mln. MDL 

 

5,113.8 5,086.1 5,078.3 5,061.3 5,068.2 5,066.1 25,360.0 5,072.0 

Profitul brut comercializare producției horticole - 

total, mln. MDL 

 

5,623.4 6,119.3 6,592.7 7,032.0 7,535.3 8,035.6 35,314.8 7,063.0 

în stare proaspătă din câmp 

 

1,876.3 2,042.6 2,114.3 2,186.1 2,291.6 2,388.4 11,023.0 2,204.6 

în stare proaspătă din depozite / frigidere 

 

3,478.0 3,789.1 4,169.3 4,510.9 4,877.1 5,240.9 22,587.5 4,517.5 

la procesare 
 

269.0 287.5 309.1 335.0 366.5 406.2 1,704.3 340.9 

Valoarea exporturilor producției horticole, mln. USD 

 

330.1 361.1 393.9 433.4 474.0 518.5 2,180.9 436.2 

Profitul generat la un leu de investiții, lei 
 

3.08 3.44 3.57 3.82 3.89 3.75 3.70 3.70 

Profitul generat la un leu de subvenții, lei 

 

10.27 11.63 12.08 13.05 13.33 12.80 12.60 12.60 

 

108. Prognoza investițiilor necesare pentru modernizarea infrastructurii 

din sectorul horticol pentru anii 2021-2025 este prezentată în tabelul de mai jos: 

Tabelul nr. 20 

Investițiile în dezvoltarea infrastructurii de producere a sectorului horticol 

Specificare 

Anii Total, 

anii 2021-

2025 

În 

mediu 

pe an 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Investiții la procurarea tehnicii agricole, mln. MDL 60.3 62.5 64.6 66.8 69.1 71.3 334.3 66.9 

Subvenționarea investițiilor în tehnică, mln. MDL 15.1 15.6 16.2 16.7 17.3 17.8 83.6 16.7 

Costuri pentru defrișarea plantațiilor multianuale bătrâne, mln. MDL 88.5 88.3 83.0 78.0 73.0 68.2 390.5 78.1 

Subvenționarea defrișării plantațiilor multianuale bătrâne, mln. MDL 40.2 40.1 37.7 35.4 33.2 31.0 177.5 35.5 

Investiții modernizare infrastructură producere (drumuri, rețele), mln. 

MDL 182.7 177.6 184.8 184.2 193.7 214.1 954.4 190.9 

Subvenționarea investițiilor infrastructurii de producere (rețele, 

drumuri), mln. MDL 76.1 74.0 77.0 76.7 80.7 89.2 397.7 79.5 

Total Investiții infrastructura de business - sector horticol, mln. MDL 331.5 328.4 332.5 329.0 335.8 353.6 1,679.2 335.8 
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Total subvenții infrastructura de business - sector horticol, mln. MDL 131.4 129.7 130.9 128.9 131.2 138.0 658.7 131.7 

 

109. Pentru modernizarea infrastructurii în sectorului horticol pentru anii 

2021-2025 sunt necesare estimativ 1 679 milioane lei, dintre care 658,7 milioane 

lei vor constitui subvențiile la compensarea unei părți a investițiilor. 
 

110. Pentru dezvoltarea durabilă a sectorului horticol și a lanțurilor 

valorice pentru anii 2021-2025 sunt necesare estimativ 9 543,8 mil. lei, dintre 

care 2 803,5 mil. lei vor constitui subvențiile la compensarea unei părți a 

investițiilor. 

Tabelul nr. 21 

Dezvoltarea sectorului horticol prin intermediul investițiilor în 2021-2025 

Specificare 
Anii Total, 

anii 2021-

2025 

În 

mediu 

pe an 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Necesarul de investiții în sectorul horticol 

(producere), mln. MDL 753.7 785.2 818.7 852.9 887.8 923.5 960.0 997.3 4,621.6 924.3 

Subvenționarea investițiilor în plantații 

multianuale, mln. MDL 205.7 213.7 221.9 230.4 239.1 248.1 257.3 266.7 1,241.6 248.3 

Total investiții în infrastructura post-recoltare 

proaspătă, mln. MDL 524.0 641.4 892.1 790.9 809.1 745.5 778.9 914.6 4,038.9 807.8 

Subvenționarea investițiilor în frigidere și 

case de ambalare, mln. MDL 174.1 213.0 296.5 262.7 268.7 247.4 258.5 303.7 1,341.1 268.2 

Necesarul de investiții în capacitatea de 

procesare, mln. MDL 16.3 53.3 116.7 132.5 151.0 172.7 198.4 228.7 883.3 176.7 

Subvenționarea investițiilor în unități de 

procesare, mln. MDL 4.1 13.3 29.2 33.1 37.7 43.2 49.6 57.2 220.8 44.2 

Valoarea totală a investițiilor sector 

horticol, mln. MDL 1,294.0 1,480.0 1,827.5 1,776.3 1,847.9 1,841.7 1,937.2 2,140.6 9,543.8 1,908.8 

Subvenționarea investițiilor în sector 

horticol, mln. MDL 383.8 440.0 547.6 526.2 545.6 538.7 565.4 627.6 2,803.5 560.7 

 

111. Pentru dezvoltarea sectorului horticol pentru perioada anilor 2021-

2025 mediul de afaceri va investi cca. 11 223 mil. lei, 69,2% din care vor fi 

asigurate de antreprenori (capitalizarea profitului și atragerea împrumuturilor din 

liniile de creditare internaționale) și 30,8% vor fi compensate din subvenții (3 

461 mil. lei). 

Tabelul nr. 23 

Direcțiile de investiții pentru dezvoltarea sectorului horticol în 20120-2025 

Specificare 

Total finanțare pe sector 

Investiții Subvenții 

Suma % Suma % 

p
ro

d
u
ce

re
 

Înființarea plantațiilor multianuale (21.8 mii ha), mln. MDL 3,026 27.0% 651 18.8% 

Investiții în irigare (91.1 mii ha), mln. MDL 889 7.9% 296 8.6% 

Investiții la procurarea tehnicii agricole, mln. MDL 334 3.0% 84 2.4% 

Costuri pentru defrișarea plantațiilor multianuale bătrâne, mln. MDL 391 3.5% 178 5.1% 

Investiții modernizare infrastructură producere (drumuri, rețele), mln. MDL 954 8.5% 398 11.5% 

Crearea spațiilor protejate pentru producerea legumelor (241.8 ha), mln. MDL 707 6.3% 295 8.5% 

in
fr

as
tr

u
ct

u
ra

 

p
o
st

-r
ec

o
lt

ar
e 

Investiții în infrastructura post-recoltare, mln. MDL 4,922 43.9% 1,561 45.1% 

depozite frigorifice noi (338 mii tone), mln. MDL 2,498 22.3% 828 23.9% 

asamblarea de case pentru ambalare (45 mii tone), mln. MDL 326 2.9% 109 3.1% 

modernizarea depozitelor frigorifice vechi (83.3 mii tone), mln. MDL 442 3.9% 147 4.3% 
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depozite specializate pentru producția horticolă (125.3 mii tone), mln. MDL 773 6.9% 256 7.4% 

investiții în procesare și diversificare produselor derivate, mln. MDL 883 7.9% 221 6.4% 

Total - sector horticol 11,223 100.0% 3,461 100.0% 

 

112. Impactul rezultat din implementarea Programului: 

1) profitul brut cumulativ a sectorului horticol pentru anii 2021-2025 se 

estimează la 35 314,8 mil. lei, ceea ce va constitui o creștere cu 71,4% în anul 

2025 în comparație cu anul 2019, acesta fiind din contul modernizării 

tehnologiilor, marketingul produselor horticole și diversificării exporturilor. 

Aceasta corespunde unei creșteri medii de 5,9% a valorii adăugate în sector, ceea 

ce va depăși ritmul prognozat a creșterii PIB-ului național; 

2) horticultura este sectorul care creează locuri de muncă în zonele rurale, 

iar fondul estimativ de salarizare a muncitorilor zilieri este de 35,545 mil. lei 

pentru perioada anilor 2021-2025;  

3) sectorul horticol va permite diversificarea producerii și va crește 

considerabil exporturile;   

4) eficiența economică a sectorului horticol – la un leu de subvenții pentru 

perioada anilor 2021-2025 se vor obține suplimentar 12,6 lei.  

 

Capitolul VI 

ETAPELE ȘI TERMENELE DE IMPLEMENTARE  

 

Procedura de implementare și monitorizare 

113. Perioada de implementare a Programului este de până la 2025, 

conform prevederilor Regulamentului cu privire la planificarea, elaborarea, 

aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici 

publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 386/2020. 

 

114. Cadrul de dezvoltare a sectorului horticol este constituit din două 

instrumente interdependente:  

a) Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2021 – 2025, care 

stabilește viziunea, direcțiile strategice și obiectivele specifice în dezvoltarea 

sectorului dat;  

b) Planul de acțiuni privind implementarea Programului, care stabilește 

activitățile și/sau acțiunile, responsabilitățile, termenele și resursele necesare 

pentru realizarea acesteia. Fiecare autoritate antrenată în implementarea 

prezentului Program va aloca din bugetul propriu mijloacele necesare pentru 

finanțarea tuturor măsurilor și intervențiilor particulare planificate spre realizare, 

conform Planului de acțiuni menționat. 

 

115. 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, 
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care au fost elaborate în faza de prevedere a acțiunilor, atunci când aprecierea 

volumului finanțării nu era posibilă din motive justificate.  

 

116. Fiind imperativă realizarea unor măsuri ce nu au acoperire financiară, 

urmează a fi inițiată identificarea surselor de finanțare suplimentară, inclusiv prin 

suportul partenerilor de dezvoltare.  

 

Capitolul VII 

RISCURI DE IMPLEMENTARE 
 

117. Principalele riscuri privind implementarea prezentei Programe sunt: 

1) neîndeplinirea acțiunilor din Plan și/sau nerespectarea termenelor – va 

fi monitorizată evoluția situației, vor fi identificate și evaluate motivele; vor fi 

luate măsuri de repunere în grafic a activităților și de înlăturare a consecințelor 

negative, vor fi intensificate acțiunile de cooperare cu misiunile, organizațiile, 

agențiile europene, în vederea obținerii de asistență pentru gestionarea situației; 

2) întârzierea finanțărilor – va fi monitorizată permanent situația; vor fi 

revizuite măsurile și identificate soluțiile financiare de alternativă, vor fi 

intensificate acțiunile de cooperare cu organizațiile, agențiile europene, 

donatorii, în vederea obținerii de finanțare pentru gestionarea situației; 

3) Asigurarea unui mediu stimulativ pentru investiții pe termen lung, 

unde un rol important revine fortificării și asigurării integrității instituțiilor de 

bază care asigură securitatea investițiilor private și facilitarea atragerii 

investițiilor la dezvoltarea spațiului rural. 

 

Capitolul VIII 

RESPONSABILI PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR 

 

118. În mare parte, responsabili de implementarea programului sunt: 

1) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; 

2) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; 

3) Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură; 

4) Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante; 

5) Instituția Publică „Agenția de Investiții”; 

6) Universitatea Agrară de Stat din Moldova; 

7) Institutul Științifico-practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare; 

8) autoritățile publice locale; 

9) instituții de învățământ profesional tehnic; 

10) asociațiile de profil. 

 

Capitolul IX 

PROCEDURI DE RAPORTARE 
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119. Responsabil pentru monitorizarea implementării Programului este 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care va colecta, 

analiza și sistematiza datele cu privire la indicatorii de monitorizare și rezultatele 

la sfârșitul fiecărui semestru. 

 

120.  Ministerele și alte autorități administrative centrale, instituțiile 

publice, asociațiile de profil, în limitele competențelor atribuite, vor asigura 

realizarea prezentului Program și a Planului de acțiuni pentru implementarea 

acestuia, raportând semestrial, până la data de 10 iulie și, respectiv, 10 ianuarie, 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.  

 

121. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în baza 

rapoartelor autorităților responsabile, va generaliza și va prezenta Guvernului 

anual, până la data de 15 februarie, raportul integral privind realizarea Planului 

de acțiuni. 
 

 

  



40 

 

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\19612\19612-redactat-ro.docx 

Anexa nr. 1 

la Programul de dezvoltare a 

horticulturii pentru anii 2021-2025 
 

Prognoza dezvoltării sectorului fructe sămânțoase în Republica Moldova în 2019-2025 

Specificare 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Suprafața totală cu fructe sămânțoase, mii ha 62.02 59.71 57.29 54.75 52.38 50.17 48.11 

Suprafața pe rod, mii ha 55.08 53.18 50.81 48.25 45.83 43.57 41.44 

Recolta globală de fructe sămânțoase, mii tone 602.8 682.2 725.8 764.6 804.5 845.5 887.3 

Productivitatea culturilor fructe sămânțoase, t/ha 10.94 12.83 14.28 15.85 17.55 19.41 21.41 

Înființarea livezilor noi extensive, mii ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Înființarea livezilor noi semi-intensive, mii ha 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 

Înființarea livezilor noi intensive, mii ha 0.17 0.19 0.22 0.24 0.27 0.29 0.32 
Defrișarea livezilor bătrâne, mii ha 2.59 2.72 2.86 2.71 2.58 2.45 2.33 

Soldul plantării livezilor -2.31 -2.42 -2.53 -2.37 -2.21 -2.06 -1.92 

Sursa: în baza datelor BNS și calculelor grupului de autori 
 

Prognoza balanței de utilizare pentru fructe sămânțoase în Republica Moldova în 2019-

2025 

Elementele balanței 
Fructe sămânțoase, mii tone 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Resurse 

Producție 602.8 682.2 725.8 764.6 804.5 845.5 887.3 

Import 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 

Total resurse 603.7 683.1 726.6 765.4 805.3 846.2 888.1 

Utilizări 

Export 331.9 399.3 429.9 455.0 480.3 505.8 531.1 
din câmp 115.0 140.8 140.9 135.5 136.4 136.2 125.8 

din depozite frigorifice 217.0 258.4 289.1 319.5 343.9 369.6 405.3 
Prelucrarea  156.2 167.2 178.9 191.4 204.8 219.1 234.4 

Pierderi 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Consumul personal al populației 113.6 114.7 115.9 117.0 118.2 119.4 120.6 
inclusiv din depozite frigorifice 48.2 48.7 49.1 49.6 50.1 50.6 51.1 

Total utilizări 603.7 683.1 726.6 765.4 805.3 846.2 888.1 

Balanța comercială - export față import 331.0 398.4 429.1 454.2 479.5 505.0 530.3 

Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 
 

Dezvoltarea sectorului pentru fructe sămânțoase în Republica Moldova în 2019-

2025 
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Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 

 

Estimarea impactului pentru fructe sămânțoase în Republica Moldova în 2019-2025 

 
Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 

 

 

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fondarea plantațiilor cu fructe sămânțoase extensive, ha 279.70 301.20 322.70 344.20 365.70 387.20 408.70 1,828.50 365.70

Necesarul de investiții în plantații extensive, mln. MDL 117.95 131.77 145.60 159.42 173.24 187.06 200.89 866.20 173.24

Subvenționarea investițiilor în plantații multianuale, mln. MDL 18.59 20.93 23.27 25.60 27.94 30.28 32.62 139.71 27.94

Fondarea plantațiilor cu fructe sămânțoase extensive, ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Necesarul de investiții în plantații extensive, mln. MDL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subvenționarea investițiilor în plantații extensive, mln. MDL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fondarea plantațiilor cu fructe sămânțoase intensive, ha 114.70 111.20 107.70 104.20 100.70 97.20 93.70 503.50 100.70

Necesarul de investiții în plantații intensive, mln. MDL 22.24 21.56 20.89 20.21 19.53 18.85 18.17 97.64 19.53

Subvenționarea investițiilor în plantații intensive, mln. MDL 2.64 2.56 2.48 2.40 2.32 2.24 2.16 11.58 2.32

Fondarea plantațiilor cu fructe sămânțoase super-intensive, ha 165.00 190.00 215.00 240.00 265.00 290.00 315.00 1,325.00 265.00

Necesarul de investiții în plantații super-intensive, mln. MDL 95.71 110.21 124.71 139.21 153.71 168.21 182.71 768.56 153.71

Subvenționarea investițiilor în plantații super-intensive, mln. MDL 15.96 18.37 20.79 23.21 25.63 28.04 30.46 128.13 25.63

Capacitatea frigiderelor utilizată pentru fructe sămânțoase, mii tone 210.98 252.42 283.05 313.48 337.88 363.55 399.30 X 339.45

Capacitatea nouă necesară de construit, mii tone 29.08 41.44 30.63 30.43 24.40 25.67 35.75 146.88 29.38

Necesarul de investiții în capacități noi de frigidere, mln. MDL 340.25 484.86 358.38 355.98 285.52 300.38 418.22 1,718.47 343.69

Capacitatea caselor de ambalare dotate cu linii, etc., mii tone 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 30.00 6.00

Capacitatea caselor de ambalare dotate cu linii, etc., mln. MDL 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 234.00 46.80

Capacitatea necesară de modernizat, mii tone 5.46 6.33 7.57 8.49 9.40 10.14 10.91 46.51 9.30

Capacitatea necesară de modernizat, mln. MDL 26.60 30.86 36.92 41.40 45.85 49.41 53.17 226.74 45.35

Total investiții în infrastructura post-recoltare proaspătă, mln. MDL 413.65 562.51 442.10 444.17 378.17 396.59 518.19 2,179.2 435.84

Subvenționarea investițiilor în frigidere și case de ambalare, mln. MDL 137.88 187.50 147.37 148.06 126.06 132.20 172.73 726.41 145.28

Utilizare pentru procesare, mii tone 156.22 167.16 178.86 191.38 204.77 219.11 234.44 1028.56 205.71

Capacitatea nouă necesară de construit, mii tone 10.94 11.70 12.52 13.40 14.33 15.34 67.29 13.46

Necesarul de investiții în capacitatea de procesare, mln. MDL 53.31 57.04 61.03 65.31 69.88 74.77 328.03 65.61

Subvenționarea investițiilor în unități de procesare, mln. MDL 13.33 14.26 15.26 16.33 17.47 18.69 82.01 16.40

Valoarea totală a investițiilor în sub-sectorul fructelor, mln. MDL 531.6 747.6 644.7 664.6 616.7 653.5 793.8 3,373.5 674.7

Subvenționarea investițiilor în sub-sectorul fructelor, mln. MDL 156.5 221.8 184.9 188.9 170.3 179.9 224.0 948.1 189.6

Specificare
Anii Total - anii 

2021-2025

În mediu 

pe an

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fondul salarizare operații manuale prod. fructelor sămânțoase, mln. MDL 1,276.6 1,229.0 1,179.2 1,132.6 1,083.6 1,042.9 1,000.1 5,438.30 1,087.66

Profitul brut de la comercializarea fructelor sămânțoase - total, mln. MDL 1,299.8 1,650.7 1,845.3 1,958.2 2,026.0 2,128.1 2,251.5 10,209.0 2,041.8

în stare proaspătă din câmp 408.2 620.8 712.1 716.3 700.2 707.4 709.0 3,545.0 709.0

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 6,458.3 1,291.7

la procesare 31.2 33.4 35.8 38.3 41.0 43.8 46.9 205.7 41.1

Valoarea exporturilor fructelor sămâțoase, mln. USD 50.7 57.9 62.2 66.5 71.1 76.2 81.5 357.6 71.5

Raportul de comercializare cantității de fructe din frigidere și câmp, % 44.0% 45.0% 46.6% 48.3% 49.0% 49.7% 51.4%

Profitul generat la un leu de investiții, lei 2.45 2.21 2.86 2.95 3.29 3.26 2.84 3.03 3.03

Profitul generat la un leu de subvenții, lei 8.31 7.44 9.98 10.37 11.89 11.83 10.05 10.77 10.77

Specificare
Anii Total - anii 

2021-2025

În mediu 

pe an
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Anexa nr. 2 

la Programul de dezvoltare a 

horticulturii pentru anii 2021-2025 

 

Prognoza dezvoltării sectorului fructelor sâmburoase în Republica Moldova în 2019-

2025 

 
Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 

 

Prognoza balanței de utilizare pentru fructe sâmburoase Republica Moldova în 2019-

2025 

Elementele balanței 
Fructe sâmburoase, mii tone 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Resurse 

Producție 167.6 180.5 204.8 218.4 241.7 266.9 294.4 

Import 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 

Variația stocurilor 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 

Total resurse 169.1 182.0 206.3 219.9 243.1 268.3 295.8 

Utilizări 

Export 68.1 72.8 88.1 91.6 103.5 116.2 129.7 

din câmp 23.1 22.8 33.1 31.6 38.5 46.2 54.7 

din depozite frigorifice 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 

Prelucrarea  32.4 37.3 42.9 49.3 56.7 65.2 75.0 

Pierderi 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Consumul personal al populației 66.5 69.8 73.3 77.0 80.9 84.9 89.1 

Total utilizări 169.1 182.0 206.3 219.9 243.1 268.3 295.8 

Balanța comercială - export față import 67.1 71.9 87.2 90.7 102.7 115.4 128.9 

Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 

 

Dezvoltarea sectorului pentru fructe sâmburoase Republica Moldova în 2019-2025 

 
Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 

Specificare 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Suprafața totală a fructelor sâmburoase, mii ha 42.81 42.67 42.75 42.94 43.19 43.51 43.89

Suprafața pe rod, mii ha 35.93 36.28 37.03 37.63 37.83 38.10 38.42

Recolta globală fructe sâmburoase, mii tone 167.6 180.5 204.8 218.4 241.7 266.9 294.4

Productivitatea fructe sâmburoase, tone/ha 4.66 4.97 5.53 5.80 6.39 7.01 7.66

Înființarea livezilor noi, mii ha 0.66 0.68 0.69 0.70 0.72 0.73 0.75

Defrișarea livezilor bătrâne, mii ha 0.80 0.60 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30

Soldul plantării  de fructe sâmburoase -0.14 0.08 0.19 0.25 0.32 0.38 0.45

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fondarea plantațiilor cu fructe sâmburoase, ha 663.0 676.3 689.8 703.6 717.7 732.0 746.6 3,589.7 717.93

Necesarul de investiții în plantații multianuale, mln. MDL 99.62 101.61 103.65 105.72 107.83 109.99 112.19 539.38 107.88

Subvenționarea investițiilor în plantații multianuale, mln. MDL 30.50 31.11 31.73 32.36 33.01 33.67 34.35 165.12 33.02

Capacitatea frigiderelor utilizată pentru sâmburoase, mii tone 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 X 60.00

Capacitatea nouă necesară de construit, mii tone 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 5.00

Necesarul de investiții în capacități noi de frigidere, mln. MDL 68.25 68.25 68.25 68.25 68.25 68.25 68.25 341.25 68.25

Capacitatea necesară de modernizat, mii tone 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 13.75 2.75

Capacitatea necesară de modernizat, mln. MDL 10.24 11.70 13.16 14.63 16.09 17.55 19.01 80.44 16.09

Total investiții în infrastructura post-recoltare proaspătă, mln. MDL 78.49 79.95 81.41 82.88 84.34 85.80 87.26 421.69 84.34

Subvenționarea investițiilor în frigidere și case de ambalare, mln. MDL 26.16 26.65 27.14 27.63 28.11 28.60 29.09 140.56 28.11
0

Utilizare pentru procesare, mii tone 32.43 37.29 42.89 49.32 56.72 65.23 75.01 289.17 57.83

Capacitatea nouă necesară de construit, mii tone 4.23 4.86 5.59 6.43 7.40 8.51 9.78 37.72 7.54

Necesarul de investiții în capacitatea de procesare, mln. MDL 32.99 37.94 43.63 50.18 57.71 66.36 76.32 294.20 58.84

Subvenționarea investițiilor în unități de procesare, mln. MDL 8.25 9.49 10.91 12.54 14.43 16.59 19.08 73.55 14.71

Valoarea totală a investițiilor în sub-sectorul fructelor, mln. MDL 211.1 219.5 228.7 238.8 249.9 262.2 275.8 1,255.3 251.1

Subvenționarea investițiilor în sub-sectorul fructelor, mln. MDL 64.9 67.2 69.8 72.5 75.6 78.9 82.5 379.2 75.8

Total - anii 

2021-2025

În mediu pe 

an

Anii
Specificare
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Estimarea impactului pentru sectorul fructe sâmburoase Republica Moldova în 2019-

2025 

 
Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 

 

 

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fondul salarizare operații 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 6,146.5 1,229.3

Profitul brut de la comercializarea fructelor sâmburoase - total, mln. MDL 379.1 407.8 458.6 488.6 534.6 585.7 636.9 2,704.3 540.9

în stare proaspătă din câmp 181.1 187.2 215.0 220.4 242.3 267.4 293.4 1,238.5 247.7

în stare proaspătă din depozite frigorifice 181.8 202.0 222.2 243.6 263.9 285.6 306.0 1,321.3 264.3

la procesare 16.2 18.6 21.4 24.7 28.4 32.6 37.5 144.6 28.9

Valoarea exporturilor fructelor sâmburoase, mln. USD 29.8 32.4 37.1 40.2 45.1 50.8 57.2 230.5 46.1

Raportul de comercializare cantității de fructe din frigidere și câmp, % 42.4% 42.8% 40.9% 41.3% 40.0% 38.7% 37.4%

Profitul generat la un leu de investiții, lei 1.80 1.86 2.01 2.05 2.14 2.23 2.31 2.15 2.15

Profitul generat la un leu de subvenții, lei 5.84 6.07 6.57 6.74 7.08 7.43 7.72 7.13 7.13

Specificare
Total - anii 

2021-2025

În mediu pe 

an

Anii
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Anexa nr. 3 

la Programul de dezvoltare a 

horticulturii pentru anii 2021-2025 

 

Prognoza dezvoltării sectorului struguri de masă în Republica Moldova în 2019-2025 

 
Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 

 

Prognoza balanței de utilizare pentru struguri de masă în Republica Moldova în 2019-

2025 

Elementele balanței 
Struguri soiuri de masă, mii tone 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Resurse 

Producție 120.0 146.0 150.4 160.6 171.3 182.8 195.1 

Import 5.7 5.5 5.3 5.0 4.8 4.6 4.5 
Variația stocurilor 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Total resurse 125.9 151.7 155.9 165.9 176.4 187.7 199.8 

Utilizări 

Export 91.7 116.7 120.2 129.4 139.1 149.6 160.9 

din câmp 56.2 62.6 60.2 61.7 64.7 68.1 69.8 
din depozite frigorifice 35.5 54.2 59.9 67.7 74.4 81.5 91.1 
Prelucrarea  8.2 8.5 8.7 9.0 9.3 9.6 9.8 
Pierderi 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Consumul personal al populației 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.6 28.1 
inclusiv din depozite frigorifice 7.5 7.7 7.8 8.0 8.1 8.3 8.5 
Total utilizări 125.9 151.7 155.9 165.9 176.4 187.7 199.8 

Balanța comercială - export față import 86.0 111.2 114.9 124.3 134.2 144.9 156.4 

Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 
 

Dezvoltarea sectorului pentru struguri de masă în Republica Moldova în 2019-2025 

 
Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 

 

Estimarea impactului pentru sector struguri de masă în Republica Moldova în 2019-2025 

Specificare 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Suprafața totală a viilor struguri de masă, mii ha 19.40 19.46 19.59 19.78 20.03 20.35 20.73

Suprafața pe rod, mii ha 17.20 18.60 18.34 18.50 18.70 18.96 19.28

Recolta globală struguri de masă, mii tone 120.0 146.0 150.4 160.6 171.3 182.8 195.1

Productivitatea struguri de masă, tone/ha 6.98 7.85 8.20 8.68 9.16 9.64 10.12

Înființarea viilor noi, mii ha 0.66 0.68 0.69 0.70 0.72 0.73 0.75

Defrișarea viilor bătrâne, mii ha 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30

Soldul plantării viilor cu struguri de masă 0.06 0.13 0.19 0.25 0.32 0.38 0.45

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fondarea plantațiilor cu vie struguri de masă, ha 663.00 676.26 689.79 703.58 717.65 732.01 746.65 3,589.7 717.93

Necesarul de investiții în plantații multianuale, mln. MDL 127.64 130.19 132.80 135.45 138.16 140.93 143.74 691.1 138.22

Subvenționarea investițiilor în plantații multianuale, mln. MDL 26.52 27.05 27.59 28.14 28.71 29.28 29.87 143.59 28.72

Capacitatea frigiderelor utilizată pentru struguri, mii tone 42.00 54.02 58.66 65.84 71.95 78.60 87.81 X 72.57

Capacitatea nouă necesară de construit, mii tone -2.07 4.86 5.29 5.68 5.93 6.14 6.24 29.28 5.86

Necesarul de investiții în capacități noi de frigidere, mln. MDL -28.19 66.34 72.21 77.53 80.94 83.81 85.18 399.67 79.93

Capacitatea caselor de ambalare dotate cu linii, etc., mii tone 3.00 3.00 3.00 3.00 1.50 1.50 1.50 10.50 2.10

Capacitatea caselor de ambalare dotate cu linii, etc., mln. MDL 26.33 26.33 26.33 26.33 13.16 13.16 13.16 92.14 18.43

Capacitatea necesară de modernizat, mii tone 3.08 2.94 3.78 4.11 4.61 5.04 5.50 23.03 4.61

Capacitatea necesară de modernizat, mln. MDL 18.04 17.20 22.12 24.02 26.96 29.46 32.19 134.75 26.95

Total investiții în infrastructura post-recoltare proaspătă, mln. MDL 16.18 109.86 120.65 127.88 121.07 126.44 130.53 626.56 125.31

Subvenționarea investițiilor în frigidere și case de ambalare, mln. MDL 5.39 36.62 40.22 42.63 40.36 42.15 43.51 208.85 41.77

Valoarea totală a investițiilor în sub-sectorul fructelor, mln. MDL 143.8 240.1 253.4 263.3 259.2 267.4 274.3 1,317.6 263.5

Subvenționarea investițiilor în sub-sectorul fructelor, mln. MDL 31.9 63.7 67.8 70.8 69.1 71.4 73.4 352.4 70.5

Specificare
Total - anii 

2021-2025

În mediu 

pe an

Anii
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Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 

 

 

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fondul salarizare operații manuale producerea strugurilor de masă, mln. MDL 469.5 471.0 474.1 481.1 487.2 497.4 506.7 2,446.5 489.31

Profitul brut de la comercializarea strugurilor de masă - total, mln. MDL 453.7 580.3 611.3 665.9 715.1 771.4 835.2 3,599.1 719.8

în stare proaspătă din câmp 170.9 186.5 182.0 187.1 195.0 204.7 209.6 978.4 195.7

în stare proaspătă din depozite frigorifice 251.9 362.0 396.6 445.0 485.4 530.9 588.7 2,446.7 489.3

la procesare 30.9 31.8 32.8 33.8 34.8 35.8 36.9 174.0 34.8

Valoarea exporturilor strugurilor de masă, mln. USD 43.1 52.9 55.1 59.7 64.6 70.3 76.6 326.3 65.3

Raportul de comercializare cantității de struguri din frigidere și câmp, % 35.8% 42.3% 45.0% 47.1% 48.2% 49.1% 51.0%

Profitul generat la un leu de investiții, lei 3.15 2.42 2.41 2.53 2.76 2.89 3.05 2.73 2.73

Profitul generat la un leu de subvenții, lei 14.22 9.11 9.02 9.41 10.36 10.80 11.38 10.21 10.21

Specificare
Total - anii 

2021-2025

În mediu 

pe an

Anii
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Anexa nr. 4 

la Programul de dezvoltare a 

horticulturii pentru anii 2021-2025 
 

Prognoza dezvoltării sectorului culturi nucifere în Republica Moldova în 2019-2025 

Specificare 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Suprafața totală cu culturi nucifere, mii ha 31.20 32.15 33.14 34.15 35.20 36.28 37.39 

Suprafața pe rod, mii ha 19.50 20.05 21.17 22.19 23.48 24.39 25.31 

Recolta globală nuci, mii tone 20.00 22.76 24.90 26.95 29.60 31.71 34.06 

Productivitatea culturilor nucifere, tone/ha 1.03 1.14 1.18 1.21 1.26 1.30 1.35 

Înființarea livezilor noi, mii ha 0.97 1.00 1.04 1.07 1.10 1.13 1.17 

Defrișarea livezilor bătrâne, mii ha 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
Soldul plantării livezilor 0.95 0.98 1.02 1.05 1.08 1.11 1.15 

Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 

 

Prognoza balanței de utilizare pentru nuci în Republica Moldova în 2019-2025 

Elementele balanței 
Nuci, mii tone 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Resurse 

Producție 20.00 22.76 24.90 26.95 29.60 31.71 34.06 

Import 3.35 3.48 3.01 3.13 2.71 2.82 2.44 
Variația stocurilor               
Total resurse 23.35 26.24 27.92 30.08 32.31 34.53 36.50 

Utilizări 

Export 15.04 17.73 19.19 21.13 23.13 25.12 26.85 

Prelucrarea  4.37 4.50 4.63 4.77 4.92 5.06 5.21 
Consumul personal al populației 3.94 4.02 4.10 4.18 4.26 4.35 4.43 
Total utilizări 23.35 26.24 27.92 30.08 32.31 34.53 36.50 

Balanța comercială - export față import 11.70 14.25 16.17 18.00 20.42 22.30 24.41 

 

Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 

Dezvoltarea sectorului pentru nuc în Republica Moldova în 2019-2025 

 
Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 

 

Estimarea impactului pentru sectorul nucilor în Republica Moldova în 2019-2025 

 
Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fondarea plantațiilor cu nuci, ha 974.3 1,004.3 1,035.2 1,066.9 1,099.5 1,133.0 1,167.5 5,502.1 1,100.42

Necesarul de investiții în plantații multianuale, mln. MDL 131.2 135.3 139.4 143.7 148.1 152.6 157.3 741.1 148.21

Subvenționarea investițiilor în plantații multianuale, mln. MDL 29.85 30.77 31.72 32.69 33.69 34.72 35.77 168.58 33.72

Capacitatea necesară de modernizat, mii tone 0.90 0.92 0.95 0.97 1.00 1.03 1.06 5.00 1.00

Capacitatea necesară de modernizat, mln. MDL 4.37 4.49 4.61 4.74 4.87 5.01 5.15 24.38 4.88

Subvenționarea investițiilor în case de ambalare, mln. MDL 1.09 1.12 1.15 1.18 1.22 1.25 1.29 6.10 1.22

Valoarea totală a investițiilor în sub-sectorul nucilor, mln. MDL 135.6 139.8 144.0 148.4 153.0 157.6 162.4 765.4 153.1

Subvenționarea investițiilor în sub-sectorul nucilor, mln. MDL 30.9 31.9 32.9 33.9 34.9 36.0 37.1 174.7 34.9

Specificare
Anii Total - anii 

2021-2025

În mediu 

pe an

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fondul salarizare operații manuale producerea nucilor, mln. MDL 505.2 520.6 536.5 555.7 572.7 593.2 611.4 2,870 573.9

Profitul brut de la comercializarea nucilor - total, mln. MDL 1,627 1,854 1,981 2,158 2,331 2,515 2,668 11,654 2,331

comerț piața locală 258.5 263.7 268.9 275.7 281.2 288.2 294.0 1,408 281.6

comerț la export 1,215.5 1,432.5 1,550.3 1,715.8 1,878.2 2,050.0 2,191.1 9,385 1,877.1

la procesare 152.9 157.4 162.2 167.0 172.0 177.2 182.5 861 172.2

Valoarea exporturilor nucilor, mln. USD 107.7 123.8 136.8 150.3 167.5 183.1 200.5 838 167.6

Profitul generat la un leu de investiții, lei 12.00 13.26 13.76 14.54 15.24 15.96 16.43 15.23 15.23

Profitul generat la un leu de subvenții, lei 52.58 58.12 60.28 63.72 66.79 69.93 71.98 66.72 66.72

Specificare
Anii Total - anii 

2021-2025

În mediu 

pe an
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Anexa nr. 5 

la Programul de dezvoltare a 

horticulturii pentru anii 2021-2025 

 

Prognoza dezvoltării sectorului culturi bacifere în Republica Moldova în 2019-2025 

Specificare 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Suprafața totală cu culturi bacifere, mii ha 4.10 4.10 4.10 4.11 4.12 4.13 4.16 

Suprafața pe rod, mii ha 3.70 3.64 3.59 3.53 3.48 3.45 3.41 

Recolta globală de pomușoare, mii tone 15.50 17.34 18.64 20.05 21.57 23.28 25.11 

Productivitatea culturilor bacifere, tone/ha 4.19 4.76 5.20 5.67 6.19 6.75 7.35 

Înființarea plantațiilor de arbuști fructiferi noi, mii ha 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 

Defrișarea plantațiilor de arbuști fructiferi bătrâne, mii ha 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 

Soldul plantării arbuștilor fructiferi 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 

Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 
 

 

Prognoza balanței de utilizare pentru bacifere în Republica Moldova în 2019-2025 

Elementele balanței 
Pomușoare, mii tone 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Resurse 

Producție 15.50 17.34 18.64 20.05 21.57 23.28 25.11 

Import 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 
Total resurse 15.60 17.43 18.73 20.13 21.65 23.36 25.18 

Utilizări 

Export 4.17 5.20 5.56 5.82 5.89 5.65 4.69 

Prelucrarea  0.19 0.32 0.54 0.93 1.57 2.68 4.55 
Consumul personal al populației 11.24 11.91 12.62 13.38 14.19 15.04 15.94 
Total utilizări 15.60 17.43 18.73 20.13 21.65 23.36 25.18 

Balanța comercială - export față import 4.08 5.11 5.47 5.74 5.81 5.57 4.62 

Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 
 

Dezvoltarea sectorului pentru culturi bacifere în Republica Moldova în 2019-2025 

 
Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 
 

Estimarea impactului pentru sectorul bacifer în Republica Moldova în 2019-2025 

 
Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fondarea plantațiilor cu arbuști fructiferi, ha 123.1 131.7 140.9 150.7 161.3 172.6 184.7 810.2 162.0

Necesarul de investiții în plantații multianuale, mln. MDL 28.6 30.6 32.7 35.0 37.4 40.0 42.9 188.0 37.6

Subvenționarea investițiilor în plantații multianuale, mln. MDL 5.12 5.48 5.86 6.27 6.71 7.18 7.68 33.70 6.74

Capacitatea necesară de congelare a fructelor, mii tone 0.33 0.36 0.38 0.41 0.44 0.47 0.50 2.20 0.44

Capacitatea necesară de congelare a fructelor, mln. MDL 5.88 6.29 6.73 7.20 7.70 8.24 8.82 38.70 7.74

Subvenționarea investițiilor în frigidere și case de ambalare, mln. MDL 1.47 1.57 1.68 1.80 1.93 2.06 2.21 9.67 1.93

Valoarea totală a investițiilor în sub-sectorul fructelor, mln. MDL 34.4 36.8 39.4 42.2 45.1 48.3 51.7 226.7 45.3

Subvenționarea investițiilor în sub-sectorul fructelor, mln. MDL 6.6 7.0 7.5 8.1 8.6 9.2 9.9 43.4 8.7

Total - anii 

2021-2025

În mediu 

pe an
Specificare

Anii

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fondul salarizare operații manuale producerea pomușoarelor, mln. MDL 220 220 220 220 221 221 223 1,105 221

Profitul brut de la comercializarea pomușoarelor - total, mln. MDL 178 201 214 229 242 253 257 1,195 239

comerț piața locală 113.5 120.3 127.5 135.8 144.0 153.4 162.6 723 144.7

comerț la export 63.2 78.7 84.2 88.7 89.7 86.4 71.8 421 84.2

la procesare 0.9 1.6 2.7 4.6 7.9 13.4 22.7 51 10.3

Valoarea exporturilor fructelor bacifere, mln. USD 10.2 11.5 12.5 13.6 14.9 16.4 18.0 75.4 15.1

Profitul generat la un leu de investiții, lei 5.16 5.45 5.44 5.43 5.35 5.24 4.98 5.27 5.27

Profitul generat la un leu de subvenții, lei 26.96 28.46 28.43 28.39 27.97 27.40 26.01 27.56 27.56

Specificare
Anii Total - anii 

2021-2025

În mediu 

pe an
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Anexa nr. 6 

la Programul de dezvoltare a 

horticulturii pentru anii 2021-2025 

 

Prognoza dezvoltării sectorului de legume în Republica Moldova în 2013-2025 

Specificare 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Suprafața totală cu legume, mii ha 68.67 68.71 68.75 68.80 68.84 68.89 68.94 

Recolta globală de legume, mii tone 524.8 652.5 704.6 760.8 821.5 886.9 957.6 

Productivitatea culturilor legumicole, tone/ha 7.64 9.50 10.25 11.06 11.93 12.87 13.89 

Înființarea de spații protejate, mii ha 0.040 0.042 0.044 0.046 0.048 0.051 0.053 

Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 
 

Prognoza balanței de utilizare pentru legume în Republica Moldova în 2013-2025 

Elementele balanței 
Legume, mii tone 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Resurse 

Producție 524.8 652.5 704.6 760.8 821.5 886.9 957.6 

Import 40.9 39.2 37.6 36.1 34.7 33.3 32.0 
Variația stocurilor               
Total resurse 565.6 691.7 742.3 797.0 856.2 920.3 989.6 

Utilizări 

Export 133.3 235.1 259.0 284.4 311.1 339.0 367.6 

Prelucrarea  20.9 26.1 32.6 40.8 51.0 63.7 79.6 
Pierderi 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 
Consumul personal al populației 402.4 422.5 443.7 465.8 489.1 513.6 539.3 
Total utilizări 565.6 691.7 742.3 797.0 856.2 920.3 989.6 

Balanța comercială - export față import 92.5 195.9 221.3 248.2 276.4 305.6 335.7 

Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 
 

Dezvoltarea sectorului pentru legume în Republica Moldova în 2019-2025 

 
Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 

 

Estimarea impactului pentru sectorul legume în Republica Moldova în 2019-2025 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Necesarul de investiții în legumicultură, mln. MDL 280.22 289.31 298.75 308.57 318.77 329.38 340.41 1,595.87 319.17

Subvenționarea investițiilor în legumicultură, mln. MDL 103.08 106.59 110.25 114.05 118.02 122.14 126.43 590.89 118.18

Investiții pentru sisteme de irigare, mii ha 16.83 17.17 17.51 17.86 18.22 18.59 18.96 91.14 18.23

Necesarul de investiții în irigare, mln. MDL 164.13 167.41 170.76 174.17 177.66 181.21 184.83 888.63 177.73

Subvenționarea de stat a investițiilor în irigare, mln. MDL 54.71 55.80 56.92 58.06 59.22 60.40 61.61 296.21 59.24

Fondarea spațiilor protejate, ha 39.69 41.67 43.76 45.95 48.24 50.66 53.19 241.79 48.36

Necesarul de investiții în spații protejate, mln. MDL 116.09 121.90 127.99 134.39 141.11 148.17 155.58 707.24 141.45

Subvenționarea investițiilor în spații protejate, mln. MDL 48.37 50.79 53.33 56.00 58.80 61.74 64.82 294.68 58.94

Capacitatea depozitelor + linii de ambalare, etc., mii tone 15.75 16.54 17.36 18.23 19.14 20.10 21.11 95.95 19.19

Capacitatea depozitelor + linii de ambalare, etc., miln. MDL 122.85 128.99 135.44 142.21 149.32 156.79 164.63 748.40 149.68

Subvenționarea investițiilor depozite și case ambalare, mln. MDL 40.95 43.00 45.15 47.40 49.77 52.26 54.88 249.47 49.890

Utilizare pentru procesare, mii tone 20.88 26.10 32.62 40.77 50.97 63.71 79.64 267.71 53.54

Capacitatea nouă necesară de construit, mii tone 4.18 5.22 6.52 8.15 10.19 12.74 15.93 53.54 10.71

Necesarul de investiții în capacitatea de procesare, mln. MDL 20.35 25.44 31.80 39.76 49.69 62.12 77.65 261.02 52.20

Subvenționarea investițiilor în unități de procesare, mln. MDL 5.09 6.36 7.95 9.94 12.42 15.53 19.41 65.25 13.05

Valoarea totală a investițiilor în legumicultură, mln. MDL 300.6 314.8 330.6 348.3 368.5 391.5 418.1 1,856.9 371.4

Subvenționarea investițiilor în legumicultură, mln. MDL 149.1 156.0 163.3 171.4 180.2 189.9 200.7 905.6 181.1

Total - anii 

2021-2025

În mediu 

pe an

Anii
Specificare
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Sursa: în baza datelor Biroului Național de Statistică și calculelor grupului de autori 

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fondul salarizare operații manuale producerea legumelor, mln. MDL 1,467 1,468 1,469 1,470 1,471 1,472 1,473 8,823 1,260

Profitul brut de la comercializarea legumelor - total, mln. MDL 750 930 1,008 1,092 1,183 1,282 1,387 6,883 983

în stare proaspătă din câmp 401.6 497.9 537.1 579.0 623.4 670.5 719.9 3,627.8 518.3

în stare proaspătă din depozite 327.9 406.4 438.4 472.6 508.9 547.3 587.7 2,961.4 423.1

la procesare 20.9 26.1 32.6 40.8 51.0 63.7 79.6 293.8 42.0

Valoarea exporturilor legumelor, mln. USD 29.0 51.6 57.4 63.6 70.2 77.3 84.6 404.6 57.8

Profitul generat la un leu de investiții, lei 2.50 2.96 3.05 3.14 3.21 3.27 3.32 3.71 2.65

Profitul generat la un leu de subvenții, lei 5.03 5.97 6.17 6.37 6.57 6.75 6.91 7.60 5.43

Specificare
Anii Total - anii 

2021-2025

În mediu 

pe an
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Anexa nr. 2  

la Hotărârea Guvernului nr.    

 

PLAN DE ACŢIUNI  

privind implementarea Programului de dezvoltare a horticulturii în Republica Moldova pentru anii 2021-2025 

 

Nr. 

crt. 

Obiective generale/obiective 

specifice/acțiuni 

Termene 

de 

realizare 

Responsabili de 

executare 
Parteneri 

Costurile estimate, MDL 

Indicatorii de monitorizare 
Total  

Inclusiv din  

bugetul de stat 

Obiectiv general 1. Îmbunătățirea accesului la piețe  

Obiectiv specific 1.1. Eliminarea sau reducerea barierelor tarifare și netarifare pentru exportul de produse horticole, ajungînd ca pînă în 2025 să fie semnate cel puțin 5 acorduri de 

liber schimb sau de reducere a barierelor tarifare și netarifare 

1.  Reducerea barierelor tarifare pentru 

exportul de produse horticole 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

Ministerul Economiei 

și Infrastructurii 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Volumul produselor horticole 

exportate 

Numărul țărilor unde se exportă 

1.1. Negocierea cotelor majorate pentru 

exportul către UE a produselor horticole 

în stare proaspătă (prune, struguri de 

masă) și altor noi specii (cireșe, caise) 

2023 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Cote majorate pentru produse 

horticole 

Extinderea listei de fructe care 

beneficiază de cote 

1.2. Negocierea cotelor majorate pentru 

exportul de nuci în regim preferențial 

către Turcia 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

Ministerul Economiei 

și Infrastructurii 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Cote majorate pentru nuci 

1.3. Semnarea acordurilor de facilitare a 

comerțului cu produse horticole cu 

Egipt (mere, nuci), etc. 

2023 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Numărul de acorduri semnate 

Volumul de fructe exportate 
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2. Reducerea barierelor netarifare pentru 

exportul de produse horticole 

2023 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Numărul de acorduri semnate 

Volumul de fructe exportate 

2.1.Semnarea cu țările din Asia (India, 

Vietnam, Venezuela) și Extremul Orient 

(Irak, Arabia Saudită) a acordurilor de 

cooperare în domeniul fitosanitar, 

inclusiv efectuarea analizei riscului 

fitosanitar pentru principalele grupe de 

produse horticole  

2023 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Numărul de acorduri semnate 

Numărul de țări în care se exportă 

fructele 

2.2. Extinderea numărului de 

producători și a grupurilor de 

producători de produse de origine 

vegetală acceptați pentru exportul în 

Federația Rusă.  

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Lista exportatorilor anulată sau 

completată cu exportatori noi 

Număr de exportatori 

2.3. Efectuarea Analizei Riscului 

Fitosanitar pentru principalele categorii 

de material săditor exportat (Malus, 

Juglans, Prunus) pentru menținerea 

accesului la piețele de export  

2023 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Numărul analizelor efectuate 

Riscuri identificate/Măsuri de 

tratare a riscurilor implementate 

2.4. Negocierea accesului la piața UE 

pentru materialul de înmulțire și săditor 

viticol 

2023 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Acord semnat (acces obținut) 

3. Elaborarea foilor de parcurs pentru 

exportul de produse horticole pentru 

piețe noi (India, Egipt, China, Irak, 

Vietnam) 

2025 

Trimestrul 

III 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de Investiții 

Asociațiile de profil 

Programe de asistență 

tehnică 

0,15 mil  În limitele bugetului 

aprobat 

3 Foi de parcurs elaborate 

4. Analiza periodică a barierelor tarifare și 

netarifare pentru exportul produselor 

horticole  

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

Agenția de Investiții 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Analiză a barierelor tarifare 

efectuată anual 

Acțiuni pentru reducerea 

barierelor revizuite după caz 
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Obiectiv specific 1.2. Dezvoltarea instrumentelor de sprijin financiar și informațional pentru exportatori, astfel ca în următorii 5 ani exporturile de produse horticole să crească cu 

circa 64% 

5. Elaborarea unui plan multianual de 

promovare a produselor horticole pe 

piețe-țintă pentru coordonarea 

priorităților și planificării resurselor 

bugetare  

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de Investiții 

Asociații de profil 

Programe de asistență 

tehnică 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Plan elaborat 

6. Elaborarea și implementarea 

programului permanent de dezvoltare a 

capacităților de management în 

domeniul exporturilor (Academia 

exportatorilor) 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Camera de Comerț și 

Industrie 

Agenția de Investiții 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

Organizația pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii 

Asociațiile de profil 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Program elaborat și implementat 

Număr de beneficiari 

7. Organizarea cursurilor anuale pentru 

reprezentanții corpului diplomatic 

moldovenesc de peste hotare în 

domeniul economic / comercial pentru a 

oferi informații despre avantajele 

comparative ale Republicii Moldova în 

sectorul horticol și asigurarea serviciilor 

de mediere cu materiale promoționale 

corespunzătoare 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Afacerilor Externe 

și Integrării 

Europene 

Agenția de Investiții 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

Misiuni diplomatice 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Cursuri anuale de instruire 

organizate 

Număr de reprezentanți ai 

corpului diplomatic instruiți 

8. Organizarea și participarea la activități 

de promovare a produselor horticole pe 

piețele externe  

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

Agenția de Investiții 

Parteneri de dezvoltare 

Asociațiile de profil 

10 mil  2 mil Număr de beneficiari susținuți 

Numărul de participări la 

expoziții / târguri 

Numărul țărilor în care se exportă 

fructele 

9. Elaborarea studiilor sectoriale pentru 

sub-sectoarele horticole pentru a 

informa rapid sectorul despre tendințele 

piețelor de export și diversificarea 

exportului 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Parteneri de dezvoltare 

Asociațiile de profil 

0,5 mil În limitele bugetului 

aprobat 

Număr de studii elaborate 
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10. Elaborarea conceptului de utilizare în 

sinergie a brandului de țară „Pomul 

Vieții” și brandului ”Moldova – un gust 

deosebit” pentru toate activitățile de 

promovare a produselor horticole 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de Investiții 

Parteneri de dezvoltare 

Asociațiile de profil 

0,2 mil În limitele bugetului 

aprobat 

Brand actualizat 

Caiet de sarcini pentru utilizarea 

brandului elaborat și aprobat 

11. Îmbunătățirea schimbului de date dintre 

Ministerul Agriculturii Dezvoltării 

Regionale și Mediului, Agenția pentru 

Intervenții și Plăți în Agricultură, Biroul 

Național de Statistică și Agenția Servicii 

Publice (Componenta/Departamentul 

Cadastru) 

2023 

Trimestrul 

II 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

Biroul Național de 

Statistică 

Agenția Servicii Publice 

Asociații de profil 

În limitele bugetului 

aprobat 

- Număr de acorduri de colaborare 

încheiate 

12. Facilitarea unui schimb de date mai 

amplu și rapid de indicatori statistici 

relevanți domeniului horticol în vederea 

eficientizării monitorizării 

implementării politicilor din domeniu 

2023 

Trimestrul 

II 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Biroul Național de 

Statistică 

Serviciul vamal 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor Agenția de 

Intervenții și Plăți în 

Agricultură 

În limitele bugetului 

aprobat 

- Memorandumuri de cooperare 

semnate 

Date statistice dezvoltate 

Obiectiv specific 1.3. Promovarea consumului intern de produse horticole, astfel încît pînă în 2025 prezența pe piața locală a produselor horticole autohtone să crească cu 45 % (832 

mii tone) 

13. Elaborarea cadrului normativ pentru 

implementarea Legii nr. 237/2018 cu 

privire la controlul de conformitate cu 

cerințele de calitate pentru fructele și 

legumele proaspete  

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

0,1 mil În limitele bugetului 

aprobat 

Acte normative/cadru de 

implementare elaborat 

 

14. Crearea bazei de date cu privire la 

agenții economici din lanțul comercial 

2023 

Trimestrul 

IV 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Baza de date a agenților 

economici din lanțul comercial 

elaborată și funcțională 

Numărul 

producătorilor/exportatorilor/altor 

agenți economici implicați în 

lanțul comercial incluși în baza 

de date 
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15. Aprobarea programelor naționale de 

promovare a consumului de produse 

horticole autohtone  

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

Agenția Națională 

pentru Sănătate Publică 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

1 mil În limitele bugetului 

aprobat 

Programe naționale aprobate 

16. Stimularea participării producătorilor 

horticoli la realizarea programelor 

naționale de promovare a consumului de 

produse horticole autohtone 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

Agenția Națională 

pentru Sănătate Publică 

2 mil În limitele bugetului 

aprobat 

Mecanisme de stimulare a 

producătorilor autohtoni 

identificate și aplicate 

Numărul de producători implicați 

în realizarea programelor 

17. Implementarea în instituțiile de 

învățământ a Programului ”Un fruct pe 

zi” 

2022 

Trimestrul 

IV 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Program implementat 

18. Implementarea Programului ”Consumă 

produse horticole autohtone” în vederea 

promovării nutriției sănătoase și 

promovarea micilor producători 

2025 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

Agenția Națională 

pentru Sănătate Publică 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

 

Ponderea produselor horticole 

autohtone consumate 

19. Monitorizarea permanentă a 

capacităților și stocurilor de producție în 

vederea satisfacerii pieței interne de 

consum cu produse horticole autohtone 

cu înaintarea, după caz, a propunerilor 

privind echilibrarea cererii și ofertei pe 

piață 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Volumul producției disponibile în 

stocuri 

20. Promovarea „lanțurilor alimentare 

scurte” și a „vânzărilor directe” prin 

consolidarea parteneriatelor dintre 

producătorii,  procesatorii locali și 

lanțurile de magazine, inclusiv prin 

intermediul platformei consiliilor pe 

produs 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

Agenția Națională 

pentru Sănătate Publică 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 
Numărul de parteneriate 

create/consolidate dintre 

producătorii/procesatorii locali și 

lanțurile de magazine 

Obiectiv specific 1.4.  Dezvoltarea horticulturii ecologice, asigurînd o creștere a suprafețelor cultivare cu produse horticole în sistem ecologic cu circa 10 % pînă în 2025 
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21. Aprobarea proiectului de lege privind 

producția agroalimentară ecologică și 

etichetarea produselor ecologice 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

Costuri suplimentare nu 

vor fi suportate 

În limitele bugetului 

aprobat 

Lege aprobată 

22. Elaborarea și aprobarea de către Guvern 

a Programului Național de dezvoltare a 

sectorului agriculturii ecologice, 

inclusiv a produselor horticole 

ecologice 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

0,25 mil În limitele bugetului 

aprobat 

Program elaborat și aprobat 

23. Elaborarea unui studiu privind 

fezabilitatea tehnică și economică a 

producerii culturilor horticole prin 

metode de agricultură ecologică și 

promovarea acestuia către toate părțile 

interesate 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Parteneri de dezvoltare 0,2 mil În limitele bugetului 

aprobat 

Studiu de fezabilitate elaborat 

24. Recunoașterea certificatelor emise de 

autoritățile competente din Uniunea 

Europeană producătorilor autohtoni de 

produse ecologice în vederea stimulării 

agriculturii ecologice  

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Numărul certificatelor 

recunoscute 

  Obiectiv general 2. ACCELERAREA DEZVOLTĂRII PRIN INVESTIȚII ȘI INOVARE 

   Obiectiv specific 2.1. Facilitarea accesului la inputuri de calitate, ajungînd ca ponderea suprafețelor horticole să constituie cel puțin 15% din totalul suprafețelor însămânțate (223,4 

mii hectare) cultivate cu culturi horticole pînă în 2025 

25. Crearea unui parteneriat dintre Institutul 

Științifico-Practic de Horticultură și 

Tehnologii Alimentare (IȘPHTA) și 

asociațiile de profil privind facilitarea 

testării în condițiile țării a soiurilor noi 

de plante specii horticole, asociațiilor 

soi/portaltoi și diferitor hibrizi 

2023 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

Comisia de Stat pentru 

Testarea Soiurilor de 

Plante 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Parteneriate create 
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26. Crearea parteneriatelor între IȘPHTA și 

pepiniere pentru obținerea și producerea 

materialului săditor viticol, pomicol și 

bacifer de categoriile “Prebază”, “Bază” 

și “Certificat”  

2023 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

Comisia de Stat pentru 

Testarea Soiurilor de 

Plante 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Parteneriate create, material 

săditor obținut (mii bucăți) 

27. Extinderea domeniului de înregistrare a 

produselor de uz fitosanitar deja înscrise 

în Registrul de Stat al produselor de uz 

fitosanitar și al fertilizanților pentru a 

corespunde cu domeniul de înregistrare 

în Uniunii Europene (după modelul 

procedurii de recunoaștere) 

2022 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Registru actualizat, publicat de 

pagina web oficială 

28. Modificarea Legii nr. 119/2004 cu 

privire la produsele de uz fitosanitar și 

la fertilizanți pentru operaționalizarea 

aplicării noțiunii de „utilizare minoră” 

după modelul Uniunii Europene  

2021 

Trimestrul 

III 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

0,1 mil În limitele bugetului 

aprobat 

Proiect de modificare a cadrului 

normativ elaborat și aprobat 

 Obiectiv specific 2.2. Dezvoltarea și diversificarea infrastructurii de producere, astfel ca în următorii 5 ani profitul sectorului horticol să crească cu circa 50% 

29. Elaborarea studiilor de fezabilitate a 

reabilitării sistemelor centralizate de 

irigare, inclusiv identificarea 

modalităților de atragere a fondurilor 

publice și private 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Asociațiile de profil 

Fondul de Dezvoltare 

Durabilă 

Agenția “Apele 

Moldovei” 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Studii de fezabilitate elaborate 

30. Oferirea suportului producătorilor la 

efectuarea investițiilor în infrastructura 

fizică aferentă exploatațiilor agricole 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Mediul de afaceri 

Asociațiile de profil 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

954 mil  398 mil Numărul beneficiarilor în raport 

cu numărul solicitărilor 

recepționate 

Valoarea sumelor alocate 

anual/semestrial pe genuri de 

activitate 

Obiectiv specific 2.3. Modernizarea și eficientizarea tehnologiilor de producere pentru atenuarea rezilienței  climatice asupra sectorului horticol, astfel încît pînă în 2025 suprafața 

terenurilor irigate pentru horticultură să crească până la 91,1 mii ha și pînă la 241,8 ha – suprafața terenurilor protejate 
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31. Modernizarea și asigurarea activității 

sistemului de antigrindină și extinderea 

lui pe toată suprafața republicii. 

Semnarea acordurilor de permisiune 

pentru utilizarea în comun a sistemului 

antigrindină în aria de la hotare 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Serviciul Special pentru 

Influențe Active asupra 

Proceselor 

Hidrometeorologice 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Suprafața protejată contra 

grindinei acoperită cu sistem 

antigrindină 

Acorduri semnate cu țările vecine 

32. Stimularea irigării terenurilor noi pentru 

culturi horticole în vederea atenuării 

efectelor negative ale secetei 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

Asociațiile utilizatorilor 

de apă pentru irigație 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

889 mil  296 mil Creșterea suprafeței terenurilor 

irigate pentru horticultură până la 

91,1 mii ha terenuri noi și 

investițiile implementate 

33. Stimularea înființării plantațiilor 

multianuale intensive cu gama 

sortimentală solicitată pe piețele 

regionale  

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

3026 mil  651 mil  21.8 mii ha de plantații înființate 

și investițiile implementate 

34. Stimularea obținerii și producerii 

materialului săditor autohton cu 

categorii biologice și stare fitosanitară 

conform standardelor naționale, precum 

și modernizării infrastructurii aferente 

acestui obiectiv 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Organizații de drept 

public din domeniile 

cercetării și inovării 

(Instituții de cercetări 

științifice în domeniile 

viticulturii, pomiculturii, 

biotehnologiilor), 

Asociații de profil, 

Parteneri de dezvoltare. 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Nr de material săditor autohton 

produs de categorii biologice și 

stare fitosanitară conform 

standardelor naționale; 

Nr infrastructurii aferente acestui 

obiectiv modernizate și construite 

35. Stimularea defrișării plantațiilor 

multianuale îmbătrânite pentru 

prevenirea răspândirii bolilor și 

dăunătorilor 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

391 mil 178 mil Suprafețe defrișate (estimativ 

sunt prevăzute 21 mii ha, inclusiv 

livezile și viile cu termenul de 

exploatare depășit) 

37. Stimularea creării spațiilor protejate 

(sere, solarii) pentru producerea 

legumelor 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

707 mil  295 mil 241,8 ha de spații protejate și 

investițiile implementate 
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38. Stimularea modernizării bazei tehnico-

materiale prin continuarea 

subvenționării tehnicii agricole 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

334 mil  84 mil Baza tehnico-materială 

modernizată 

Numărul întreprinderi ce au 

investit în tehnică agricolă 

39. Susținerea în continuare a implementării 

și certificării sistemelor de management 

a fermelor și unităților de procesare 

conform standardelor internaționale 

GLOBALGAP, ISO 22000, etc. 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

Parteneri de dezvoltare 

Asociațiile de profil 

 

5 mil 1,5 mil Numărul companiilor certificate 

în baza standardelor 

internaționale GLOBALGAP, 

ISO 22000, etc. 

40. Crearea unui parteneriat între ANSA și 

fermierii deținători de stații meteo 

pentru facilitarea schimbului de date 

privind prognozarea mai eficientă a 

dezvoltării bolilor și detectarea timpurie 

a obiectelor de carantină  

Anual 

Trimestrul 

IV 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

Parteneri de dezvoltare 

Asociațiile de profil 

0,5 mil  În limitele bugetului 

aprobat 

Platformă pentru informarea 

operativă și calitativă privind 

bolile și dăunătorii în 

horticultorilor 

41. Implementarea Registrului digital 

horticol 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

Parteneri de dezvoltare 

Asociațiile de profil 

2 mil În limitele bugetului 

aprobat 

Registrul digital creat și 

funcțional 

Numărul schimburilor directe 

comerciale între antreprenori pe 

lanțurile valorice 

42. Monitorizarea continuă a eficienței și 

perfecționarea mecanismului de 

asigurare subvenționată a riscurilor de 

producție în agricultură  

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

Comisia Națională a 

Pieței Financiare 

Asociațiile de profil 

Partenerii de dezvoltare 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Studiu elaborat 

Proiect de perfecționare elaborat 

și aprobat 

Obiectiv specific 2.4.  Facilitatea integrării lanțurilor valorice pentru produsele horticole, asigurînd o creștere a capacităților de depozitare frigorifică și legumicolă cu 338 mii tone și 

a capacităților de sortare și ambalare – cu 45 mii tone pînă în 2025 
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43. Stimularea dezvoltării infrastructurii 

post-recoltare a produselor horticole 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Numărul beneficiarilor susținuți 

Proiecte de infrastructura 

implementate 

43.1. Sporirea capacităților de 

depozitare frigorifică și legumicolă  

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

Mediul de afaceri 

4922 mil  1561 mil Frigidere noi cu capacitatea de 

338 mii tone 

Depozite legumicole cu 

capacitatea de 125 mii tone 

43.2. Sporirea capacităților de sortare și 

ambalare 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

Mediul de afaceri 

326 mil lei  

 

109 mil  45 mii tone pentru case de 

ambalare 

44. Crearea unor modele de afaceri de 

producere a fructelor pentru procesare 

2023 

Trimestrul 

II 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

IȘPHTA 

Universitatea Agrară 

Asociațiile de profil 

883 mil 221 mil  Afaceri create, implementate și 

posibile pentru replicare 

45. Crearea unor modele de afaceri de 

producere a pomușoarelor pentru 

procesare (în special congelarea rapidă) 

2023 

Trimestrul 

II 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Asociațiile de profil 

IȘPHTA 

Universitatea Agrară 

Parteneri de dezvoltare 

5 mil  În limitele bugetului 

aprobat 

Model de afaceri create, 

implementate și posibile pentru 

replicare 

46. Crearea unor modele de afaceri de 

producere a legumelor pentru procesare 

2023 

Trimestrul 

II 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Asociațiile de profil 

IȘPHTA 

Universitatea Agrară 

Parteneri de dezvoltare 

5 mil  În limitele bugetului 

aprobat 

Model de afaceri create, 

implementate și posibile pentru 

replicare 
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47. Îmbunătățirea măsurilor de sprijin din 

Fondul Național de Dezvoltare a 

Agriculturii și a Mediului Rural în 

vederea includerii sistemelor de 

producere în bază de contract în calitate 

de beneficiari eligibili de subvenții  

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

Asociațiile utilizatorilor 

de apă pentru irigație 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Act normativ aprobat  

48. Integrarea serviciilor de extensiune în 

sistemele de producere în bază de 

contract 

2021 Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Asociațiile de profil 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Număr de beneficiari și contracte 

semnate 

49. Extinderea măsurilor eligibile pentru 

Măsura 5. „Servicii de consultanță și 

formare”, prevăzută de Regulamentul 

privind condițiile, ordinea și procedura 

de acordare a mijloacelor Fondului 

Național de Dezvoltare a Agriculturii și 

Mediului Rural, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 455/2017 în vederea 

dezvoltării grupurilor de producători și 

parteneriatelor pe lanțul valoric al 

produselor horticole  

2022 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Numărul beneficiarilor susținuți 

50. Ajustarea asistenței și facilitarea 

cooperării (instrumente economice, 

fiscale, legale) prin introducerea pentru 

grupurile de producători a unor 

mecanisme de stimulare mai accentuate  

2022 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

Asociațiile de profil 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Numărul beneficiarilor susținuți 

  Obiectiv general 3. COMPETITIVITATEA FORȚEI DE MUNCĂ  

Obiectiv specific 3.1. racordarea sistemului educațional și de extensiune rurală la prioritățile sectorului horticol, ajungînd ca pînă în 2025 rata de angajare în sector să atingă cel 

puțin 50% din totalul de specialiști, iar gradul de formare continuă a specialiștilor în sectorul horticol să crească anual cu cel puțin 200 specialiști  

51. Introducerea sistemului de studii 

superioare integrate în domeniul științe 

agricole prin modificarea Codului 

Educației nr. 152/2014  

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Studii integrate la specialitățile 

profil științe agricole 

Numărul de persoane instruite 
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52. Actualizarea Nomenclatorului 

domeniilor de formare profesională și al 

specialităților în învățământul superior, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

482/2017 în funcție de cererea pieței 

muncii 

Anual 

Trimestrul 

IV 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova 

Comitetul Sectorial 

pentru Formarea 

Profesională din 

Agricultură și Industria 

Alimentară 

Asociațiile de profil 

Partenerii de dezvoltare 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Nomenclatorul domeniilor de 

formare profesională și al 

specialităților în învățământul 

superior actualizat 

53. Actualizarea Cadrului Național al 

calificărilor privind matricele 

competențelor profesionale în funcție de 

cererea pieței muncii 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova 

Comitetul Sectorial 

pentru Formarea 

Profesională din 

Agricultură și Industria 

Alimentară 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Cadrul Național al calificărilor 

actualizat 

54. Ajustarea matricelor competențelor 

profesionale din planurile de învățământ 

și programelor analitice  

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova 

Instituții de învățământ 

profesional tehnic  

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Competențe profesionale ajustate 

55. Actualizarea și coordonarea Planurilor 

Strategice de Dezvoltare a instituțiilor 

din domeniul educației, științei și 

inovării în concordanță cu necesitățile 

pieței muncii, inclusiv prin implicarea 

asociațiilor de profil și sectorului privat  

2022 

Trimestrul 

IV 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova 

Instituții de învățământ 

profesional tehnic 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Planuri Strategice de Dezvoltare 

a instituțiilor din domeniul 

educației, științei și inovării 

actualizate 
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56. Stimularea parteneriatelor educaționale 

instituție de învățământ-companie 

privată pentru actualizarea 

curriculumului horticol, organizarea și 

implementarea stagiilor eficiente de 

practică și alte forme de instruire care 

promovează conceptul “instruirii la 

locul de muncă” a viitorilor specialiști 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova 

Instituții de învățământ 

profesional tehnic  

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Planuri Strategice de Dezvoltare 

a instituțiilor din domeniul 

educației, științei și inovării 

actualizate 

57. Modernizarea bazei tehnico-materiale și 

de instruire din cadrul instituțiilor 

educaționale relevante sectorului 

horticol 

2023 

Trimestrul 

III 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Instituții de învățământ 

profesional tehnic 

Parteneri de dezvoltare 

(Livada Moldovei) 

50 mil  În limitele bugetului 

aprobat 

Planuri Strategice de Dezvoltare 

a instituțiilor din domeniul 

educației, științei și inovării 

actualizate 

58. Calificarea continuă a cadrelor didactice 

care ar duce la implementarea 

metodelor moderne de instruire 

participative, implicarea tehnologiilor 

informaționale, digitale 

2023 

Trimestrul 

III 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova 

Instituții de învățământ 

profesional tehnic 

Parteneri de dezvoltare 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Planuri Strategice de Dezvoltare 

a instituțiilor din domeniul 

educației, științei și inovării 

actualizate 

59. Dezvoltarea serviciilor de formare 

continuă a specialiștilor angajați în 

sectorul horticol prin elaborarea și 

implementarea cursurilor de scurtă 

durată, de formare continuă 

2022 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova 

Instituții de învățământ 

profesional tehnic 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Servicii de formare continuă 

prestate 

60. Reconceptualizarea sistemului de 

extensiune rurală prin orientarea la 

cerințele specifice ale fiecărui sub-

sector în parte 

2021 

Trimestrul 

II 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova 

Instituții de învățământ 

profesional tehnic 

Parteneri de dezvoltare 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Calitatea înaltă a serviciilor de 

extensiune 

Obiectiv specific 3.2. Racordarea sistemului de cercetare la prioritățile sectorului 

61. Ajustarea activităților din sfera științei 

și inovării finanțate din contul 

mijloacelor bugetului de stat la 

prioritățile sectorului horticol 

2021 

Trimestrul 

IV 

Agenția Națională 

pentru Cercetare și 

Dezvoltare 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Activități din sfera științei și 

inovării ajustate 
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62. Elaborarea studiului cu participarea 

sectorului privat în activitățile din sfera 

științei și inovării în sectorul horticol  

2021 

Trimestrul 

IV 

Agenția Națională 

pentru Cercetare și 

Dezvoltare 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

Asociațiile de profil 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Studiu elaborat 

63. Crearea unei platforme digitale pentru 

diseminarea rezultatelor activităților de 

extensiune rurală și din sfera științei și 

inovării finanțate din contul mijloacelor 

bugetului de stat 

2021 

Trimestrul 

IV 

Agenția Națională 

pentru Cercetare și 

Dezvoltare 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Platformă creată și funcțională 

64. Crearea și înregistrarea în Catalogul 

soiurilor de Plante al Republicii 

Moldova de noi soiuri ale culturilor 

horticole 

Anual 

Trimetrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Institutul Științifico-

Practic de Horticultură 

și Tehnologii 

Alimentare, 

Comisia de Stat pentru 

Testarea Soiurilor de 

Plante, 

Parteneri de Dezvoltare 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Soiuri noi create și/sau 

înregistrate în Catalogul Soiurilor 

de Plante al Republicii Moldova 

  Obiectiv general 4. COMPETITIVITATEA MEDIULUI DE AFACERI  

Obiectiv specific 4.1. Perfecționarea cadrului legal prin revizuirea și îmbunătățirea acestuia, astfel încît pînă în 2025 sectorul horticol să fie pliat pe reglementări pertinente, 

transparente și racordate la legislația Uniunii Europene 

65. Analiza post-ante a cadrului legal 

privind utilizarea în comun a resurselor 

de apă de suprafață 

2024 

Trimestrul 

IV 

Agenția de mediu Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Propuneri de îmbunătățire a Legii 

nr. 171/2020 privind asociațiile 

utilizatorilor de apă pentru irigații 

și a cadrului normativ conex 

66. Actualizarea Regulamentului sanitar 

privind limitele maxime admise de 

reziduuri ale produselor de uz fitosanitar 

din sau de pe produse alimentare și 

hrană de origine vegetală și animală 

pentru animale, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1191/2010 

2025 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Regulament actualizat 

67. Elaborarea unui sistem informațional 

pentru informarea operativă a 

exportatorilor privind modificările 

limitelor maxime admise în principalele 

piețe-ținte 

2025 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

Parteneri de dezvoltare 

5 mil În limitele bugetului 

aprobat 

Sistem informațional creat și 

funcțional 
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    Obiectiv specific 4.2. Modernizarea și consolidarea cadrului instituțional 

68. Analiza impactului la Legea nr. 

728/1996 cu privire la pomicultură în 

vederea relevării necesității creării 

Oficiului Horticol și a Fondului de 

dezvoltare a Horticulturii 

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Cancelaria de Stat 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

0,3 mil În limitele bugetului 

aprobat 

Analiza ex-ante elaborată 

69. Îmbunătățirea măsurilor de sprijin din 

Fondul Național de Dezvoltare a 

Agriculturii și a Mediului Rural în 

vederea includerii Asociațiilor 

utilizatorilor de apă în calitate de 

beneficiari eligibili de subvenții  

2021 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

Asociațiile utilizatorilor 

de apă pentru irigație 

În limitele bugetului 

aprobat 

În limitele bugetului 

aprobat 

Act aprobat 

70. Modificarea Legii nr. 312/2013 privind 

grupurile de producători și asociațiile 

acestor în vederea extinderii conceptului 

de grup de producători 

2022 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

0,2 mil  În limitele bugetului 

aprobat 

Lege modificată 

71. Îmbunătățirea măsurilor de sprijin din 

Fondul Național de Dezvoltare a 

Agriculturii și a Mediului Rural în 

vederea stimulării asocierii 

producătorilor agricoli 

2022 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură 

Asociațiile de profil 

Parteneri de dezvoltare 

0,2 mil În limitele bugetului 

aprobat 

Act aprobat 

* Notă – mijloacele financiare incluse în Planul de acțiuni vor fi planificate/alocate de către autoritățile/instituțiile responsabile în legile bugetare anuale, în dependență de posibilitățile 

financiare și evoluția indicatorilor macroeconomici. 

 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Programului 

de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2021-2025  

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Programului a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și 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 și cu pondere considerabilă 

în export. 

Programul este elaborat în vederea executării Planului de acțiuni al Guvernului pentru 

anii 2020-2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 636/2019 și va contribui la 

atingerea Obiectivului “Orientarea investițiilor pentru fortificarea lanțului valoric și a 

infrastructurii de prelucrare a producției agricole și modernizarea industriei de 

prelucrare prin crearea unui sistem de întreprinderi mici şi mijlocii de procesare, 

păstrare şi ambalare a produselor agroalimentare”, stabilit de Planul nominalizat pentru 

sectorul agrar și industria alimentară. 

Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2021-2025 este documentul de 

politici cu privire la eforturile și intervenţiile Guvernului în sectorul horticol, 

direcţionate spre dezvoltarea sustenabilă a acestuia.  

Rolul statului în dezvoltarea domeniului horticol constă în: 

- perfecționarea cadrului legal și instituțional orientat spre inovare și 

competitivitatea sectorului; 

- facilitarea penetrării piețelor noi de perspectivă, prin semnarea de acorduri 

comerciale noi cu state și organizații din domeniul comerțului internațional; 

- facilitatea apariției unor ecosisteme dinamice de colaborare reciproc avantajoasă 

între producătorii agricoli, furnizorii de inputuri, companii de transport/logistică, 

comercianți profesioniști și alți actori interesați; 

- susținerea creării Oficiului horticol după modelul celor mai bune practici. Oficiul 

trebuie să-și asume inclusiv rolul de multiplicare a modelelor fezabile pe orizontală în 

cadrul sectorului; 

- ajustarea politicilor de subvenții și intervenție, pentru a sprijini companiile 

competitive de perspectivă și pentru reziliență la șoc; 

- susținerea creării fondului de dezvoltare a horticulturii (gestionat de Oficiul 

Horticulturii), finanțat din bani publici din bugetul de stat și prin contribuții directe ale 

producătorilor agricoli, inclusiv pentru a susține interesat domeniul de cercetare-

dezvoltare; 

- fortificarea stării de sănătate a populației prin promovarea produselor sănătoase. 

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 evidențierea elementelor noi 

Scopul prezentului Program constă în sporirea competitivității și rezilienței sectorului 

horticol prin creșterea valorii producției și aprofundarea integrării lanțului valoric pentru 

a contribui la dezvoltarea durabilă a mediului rural. 

Implementarea prezentului Program până în anul 2025 prevede realizarea următoarelor 

obiective generale: 

1) acces îmbunătățit la piețe; 

2) dezvoltarea accelerată prin investiții și inovare; 

3) forța de muncă competitivă; 

4) mediu de afaceri competitiv. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Pentru implementarea Programului de Dezvoltare a Horticulturii pentru anii 2021-2025 

sunt necesare circa 11 223 mil. lei, 69,2% din care vor fi asigurate de antreprenori 

(capitalizarea profitului și atragerea împrumuturilor din liniile de creditare 

internaționale) și 30,8% vor fi finanțate din contul resurselor prevăzute pentru Fondul 

național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în limita alocațiilor aprobate în 

bugetul de stat pentru anul respectiv precum și în conformitate cu prevederile legislației 

în vigoare în domeniul subvenționării producătorilor agricoli. 

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  

Anunțul privind inițiativa de elaborare a proiectului este plasat pe portalul 

guvernamental: particip.gov.md. 

Proiectul a fost înregistrat la Guvern cu Nr. unic 89/MADRM/2020 și a fost supus 

avizării. Toate avizele au fost incluse în tabelul de divergențe. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul prenotat este un document de politici, în sensul Hotărârii Guvernului nr. 

386/2020 și acesta nu se supune expertizei anticorupţie. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul nu necesită efectuarea expertizei de compatibilitate 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul conține avizul Ministerului Justiției pentru expertiza juridică. 

11. Constatările altor expertize 

 

 

Ministru         Ion PERJU 
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