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DIRECŢIILE PRIORITARE ALE 
REGLEMENTĂRII DE STAT ÎN 

SCOPUL SUSŢINERII 
DEZVOLTĂRII SECTORULUI 

AGRICOL AL RM 
 

Drd. Liliana CIMPOIEŞ, UASM
 
Datorită transformărilor esenţiale, care au avut loc 

la începutul anilor 90 în cadrul economiei naţionale, a fost 
puternic influenţat sectorul agricol, caracterizându-se 
printr-o reducere a eficienţei producţiei agricole, precum şi 
a diminuării cantităţii ei. Una din posibilele cauze ale 
acesteia este lipsa unei politici agricole echilibrate şi stabile 
din partea statului. În condiţiile actuale ale economiei de 
piaţă, agricultura ţării nu este în stare să menţină o 
funcţionare normală şi să se dezvolte fără implicarea activă 
a statului. Astfel, este necesară o politică agricolă a statului, 
orientată spre stabilizarea producţiei agricole, incluzând 
aşa elemente primordiale ca: reglementarea sistemului de 
marketing agricol, dezvoltarea pieţei de resurse tehnico-
materiale, dezvoltarea infrastructurii sociale, susţinerea 
financiară a întreprinderilor agricole, reglementarea 
preţurilor, stimularea investiţională a producătorilor 
agricoli etc. 

Cuvinte-cheie: reglementare de stat, sector agrar, 
subvenţionare, investiţii, impozite, comerţ exterior, 
producţie agicolă, întreprindere agricolă. 

 
Pe parcursul ultimului deceniu au fost întreprinse o 

serie de reforme în sectorul agricol, fiind realizate 
transformările social-economice necesare, care au contribuit 
la schimbarea radicală a condiţiilor de gospodărire pentru 
producătorii agricoli. Cu părere de rău, ca urmare a 
procesului de tranziţie la economia de piaţă, agricultura a 
ajuns într-o stare de criză, caracteristică prin diminuarea 
considerabilă a nivelului producţiei agricole, distrugerea 
bazei tehnico-materiale şi a sferei sociale în localităţile 
rurale. În acest context, o importanţă majoră o are 
reglementarea sectorului agricol de către stat. 

Strategia reglementării de stat a dezvoltării sectorului 
agricol se poate realiza doar prin intermediul unor 
instrumente, metode şi planuri de acţiuni concrete, dintre 
care mai importante sunt: 

• Asigurarea cu cadre calificate a sectorului agricol, 
precum şi susţinerea cercetărilor ştiinţifice din 
domeniu. În prezent, sectorul agricol e caracterizat 
printr-o lipsă de cadre calificate aproape la toate 
nivelurile de conducere. Aceasta s-ar putea explica 
prin situaţia demografică din ţară şi, în special, din 
mediul rural. Majoritatea tinerilor în vârstă de până la 
25 de ani nu doresc să rămână în spaţiul rural, din 
cauza nivelului scăzut al salariului lucrătorilor din 
agricultură faţă de alte ramuri ale economiei 
naţionale, acesta constituind 1468,9 lei sau 53% faţă 
de salariul mediu pe economie. De asemenea, un 
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As a result of the significant changes in the 

national economy at the beginning of 90 s the 
agricultural sector was strongly influenced through the 
decrease in efficiency, as well as the reduction of 
outputs. A possible explanation is the lack of a 
balanced state agricultural policy. Nowadays, the 
agricultural sector is not able to function normally and 
to develop without the active government involvement. 
Therefore, is needed a state agricultural policy 
oriented towards the stabilization of agricultural 
production including such priority elements as: 
regulation of agricultural marketing system, 
development of the market of material and technical 
resources, development of social infrastructure, 
financial support of farmers, price regulation, 
investments stimulation of agricultural producers etc. 
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During the last decade were undertaken a 

number of reforms in the agricultural sector, being 
realized the needed social and economic changes, 
which leaded to significant changes in the farming 
management for producers. Unfortunately, as a result 
of the transition to the market economy the agricultural 
sector is in crisis, being characterized by the decrease 
of the amount of production, the collapse of technical 
and material basis and social sphere in rural areas. In 
this context, a key role has the state regulation of the 
agricultural sector. 

The strategy of the agricultural state regulation 
can be realized through concrete instruments, methods 
and action plans, from which the main are: 

• The insurance of the agricultural sector 
with qualified personnel, as well as, the 
support of scientific research. Nowadays, 
the agricultural sector is characterized by a 
lack of qualified specialists at all 
management levels. This could be explained 
by the demographic situation in the country 
and particularly in the rural areas. The 
majority of young people until 25 do not 
want to remain in the rural space because of 
the low wages for employees in agriculture 
compared to other branches of the economy, 
which is 1468,9 lei or 53% of average 
salary on economy. Another reason is the 
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aspect important este şi nedezvoltarea infrastructurii 
rurale de care depinde, în mare măsură, creşterea 
eficienţei sectorului agricol şi reducerea sărăciei din 
mediul rural.  
Într-o situaţie grea se află şi asigurarea cu cadre 

calificate a întreprinderilor din sectorul agricol. Din cauza 
retribuţiei scăzute a muncii lucrătorilor din agricultură, 
majoritatea tinerilor din spaţiul rural preferă studierea altor 
specialităţi decât cele agricole, ceea ce îngreunează 
asigurarea cu cadre a întreprinderilor agricole. De asemenea, 
într-o situaţie destul de dificilă se află şi cercetările ştiinţifice 
din domeniul agricol.  

underdevelopment of rural infrastructure 
which influences the efficiency of the 
agricultural sector and the poverty 
alleviation in rural areas. 

In a more difficult situation is the insurance of 
qualified personnel of the agricultural enterprises and 
because of a low wage young people prefer studying 
different major than agricultural. Also, in a difficult 
situation are the scientific researches in agriculture. 

 

Tabelul 1/Table 1 
Volumul alocaţiilor bugetare pentru finanţarea cercetărilor ştiinţifice din sectorul agricol, mii lei/ 

The amount of budget allocations for financing the scientific researches in agriculture, thousands lei 
 

Anii/Years Denumirea instituţiei/Name of institution 2006 2007 2008 2009 2010 
Universitatea Argară/ Agicultural University  595 577,4 2032 1759 2199 
Institutul de Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo”/Institute of 
Pedology and Agrochemistry “N. Dimo” 1465 2575,1 4660,1 3545,4 3277 
Institutul ştiinţifico-practic de Horticultură/ Horticulture 
Research Institute 4005,8 5648,9 13467,4 13525,9 14375,1
Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară/Institute of 
Animal Husbandry and Veterinary Medicine 1180 1699,6 3759,6 3382,5 4239,4 
Centrul ştiinţifico-practic „Porumbeni”/Practical Scientific 
Center „Porumbeni” 1569,1 2424,5 8941,2 6110,8 5663,3 
Institutul de Cercetări pentru culturile de câmp 
„Selecţia”/Research institute of Field Crops „Selectia” 600 1608,2 7929,0 5419,1 5586,6 
Staţia Ştiinţifico-Practică în Piscicultură/ Fisheries research 
and practice Center - - - - 675 
Institutul de tehnică agricolă „Mecargo”/Agricultural 
technical Iinstitute „Mecargo” 1355 1827,6 3837 3434,1 3046,5 
Total/Total 10769,9 16361,3 44626,3 37176,8 39062,9
Proiecte în cadrul programelor/Projects in the programs      
Proiecte din cadrul programelor de stat/Projects under the 
state programs - 4876,1 - - - 
Proiecte independente pentru tinerii savanţi/Independent 
projects for young researchers - 295 

- 
 - - 

Proiecte de transfer tehnologic/Technology transfer projects - 6198 - - - 
Total/Total  26 - - - 
Total sectorul agricol/ Total in agriculture 10769,9 27730,4 44626,3 37176,8 39062,9

 Sursa/Source: elaborate de autor/elaborated by the author  

 
Până în anul 1990 au fost înfiinţate multe instituţii de 

cercetare ştiinţifică în domeniul agricol, ceea ce contribuia la 
implementarea rezultatelor cercetărilor efectuate în cadrul 
procesului de producţie a întreprinderilor agricole. Pe 
parcursul ultimelor două decenii, a avut loc o diminuare a 
numărului cercetătorilor ştiinţifici din agricultură cu 
40%. În prezent, în R.Moldova, în domeniul agricol 
activează peste 300 de cercetători ştiinţifici în 8 instituţii de 
cercetări ştiinţifice. Din păcate, majoritatea acestora sunt 
de o vârstă înaintată, ceea ce nu permite instituţiilor 
respective să aibă acces la inovaţiile din domeniu, atât 
locale, cât şi internaţionale. În RM cea mai importantă 

Until the 90s were created many agricultural 
research institutions, contributing to the 
implementation of held researches results in the 
production process of enterprises. During the last 20 
years has decreased the number of researchers with 
about 40%. Nowadays, in Moldova are carrying out 
research activities in agriculture over 300 researchers at 
8 research institutions. Unfortunately, the majority of 
them are old and do not allow the institutions to have 
access at other industry innovations, both local and 
international. In Moldova the main agricultural 
institution is the State Agricultural University which 
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instituţie de învăţământ superior din domeniu, este 
Universitatea Agrară de Stat, care pregăteşte specialişti 
pentru un număr mare de domenii, inclusiv financiare şi 
manageriale, precum şi cele tehnice şi de producere. De 
asemenea, Universitatea este responsabilă şi de 
perfecţionarea cadrelor din domeniu, pentru care au fost 
alocate mijloace financiare din bugetul statului – de la 663,2 
mii lei, în 2007, la 402 mii lei, în 2010. 

Astfel, sunt necesare întreprinderea unor măsuri 
(tehnologice, informaţionale etc.), precum şi funcţionarea 
structurilor adecvate pentru informarea producătorilor 
agricoli despre experienţele ştiinţifice şi rezultatele 
cercetărilor efectuate în domeniu. Pentru soluţionarea 
problemei asigurării cu cadre calificate şi a cercetărilor 
ştiinţifice din sectorul agricol, este absolut necesar de a 
urmări îndeplinirea programelor existente de dezvoltare a 
infrastructurii rurale, majorarea resurselor financiare alocate 
pentru realizarea lor; perfecţionarea sistemului de pregătire 
şi perfecţionare a cadrelor în domeniul agrar. 

• Sprijinul tehnico – material  
Pentru desfăşurarea normală a procesului de 

producţie în agricultură, este importantă asigurarea acesteia 
cu resursele materiale necesare, şi anume dotarea 
întreprinderilor cu tehnică agricolă, care este factorul 
principal al creşterii productivităţii muncii. 

Deci o importanţă considerabilă o are starea parcului 
de maşini şi tractoare al întreprinderilor agricole. 

prepares a large number of qualified personnel for 
agricultural areas in various fields as: financial, 
management, technological, production. As well, the 
University is responsible for the training staff in the 
field. For this purpose had been allocated budgetary 
financial meanings from 663,2 thousands lei in 2007 to 
402 thousands lei in 2010.  

Therefore, is needed to undertake a number of 
actions (technological, informational et al.) and to form 
the concrete structures for the information of the 
agricultural producers about the scientific experiences 
and the results of the held researches. As well, for the 
above mentioned problems is needed to monitor the 
implementation of the existent programs for the 
development of rural infrastructure, to increase the 
amount of financial meanings allocated for this 
purpose, to improve the teaching and training system of 
personnel in agriculture. 

• The technical and material support. 
The production process in agriculture is very 

important to be insured with the required material 
resources, and particularly with technique, which is an 
important factor for increasing the manpower.  

In this context, a major priority represents the 
situation of the machinery stations. 

 

Tabelul 2/Table 2 
Nivelul asigurării cu resurse tehnice a întreprinderilor/ 

The level of insurance of enterprises with technical resources 
 

Indicatorii/Indicators 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Tractoare/Tractors  39500 40400 40454 40700 40800 42600 
Combine/ Processors  3852 3828 4170 4170 4170 4748 
Pluguri/Ploughs  13888 14307 14900 14900 14980 15000 
Semănători/Seeders  9354 9445 10150 10150 10200 10250 
Cultivatoare/Cultivators 13860 12209 13560 13560 13600 13600 
Revin tractoare la 1000 ha teren arabil, 
unităţi/ 
Tractors per 1000 hectare arable land, units 21,4 22,03 22,2 22,3 22,4 23,4 
Revine teren arabil la un tractor, ha/Arable 
land per tractor, hectares 46,7 45,3 44,9 44,75 44,6 42,7 
Revine teren agricol la un tractor, 
ha/Agricultural land per tractor, hectares 64,0 62,3 62,1 61,5 61,3 58,7 
 Revin combine la 1000 ha teren arabil, 
unităţi/Combines per 1000 hectares of arable 
land, units 2,08 2,08 2,29 2,28 2,29 2,6 
Revine teren arabil la o combină, ha/Arable 
land per combine, hectares 479,07 478,9 436,4 436,8 436,5 383,3 

Sursa/Source: elaborat de autor pe baza datelor Biroului Naţional de Statistică/ elaborated by the author 
based on the data from the National Bureau of Statistics  
 

O problemă nu mai puţin importantă este uzura 
parcului de maşini şi tractoare. Dacă înainte de 1990 parcul 
tehnic se reînnoia cu 15-30%, în prezent, ritmul de reutilare 
a tehnicii este mult mai scăzut decât cel al scoaterii din uz a 
ei. Circa 20% din numărul total de tractoare sunt uzate şi nu 

Also, an important issue is the wear of 
machinery station. If until the 90s the station were 
renewed with about 15-30%, nowadays the rate of 
renewing is lower than the rate of removal from use 
of the technique. About 20% of the tractors are fully 
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mai pot fi reparate, cele în funcţiune sunt uzate la un nivel de 
cca 60-70%, iar jumătate din maşinile agricole – exploatate 
mai mult de 15 ani [1]. Uzura avansată a tehnicii solicită 
cheltuieli mari pentru reparaţia curentă şi capitală, ceea ce nu 
poate să nu influenţeze în mod negativ preţul de cost al 
produsului final. 

 Pentru procurarea tehnicii noi, pot fi utilizate plăţile 
directe, creditele bancare pe termen lung, sursele proprii, 
leasingul, granturile etc. În prezent, o variantă avantajoasă 
pentru producătorii agricoli este procurarea tehnicii necesare 
prin intermediul leasingului. 

Luând în consideraţie starea actuală a sectorului 
agricol, este necesară implicarea statului în procurarea 
tehnicii agricole, deci leasingul trebuie considerat şi o 
formă de sprijin din partea statului pentru producătorii 
agricoli. Astfel, producătorii agricoli autohtoni, marea 
majoritatea a cărora au statutul de persoană juridică, 
colaborează cu proiectul moldo-nipon 2KR, care oferă o 
schemă avantajoasă de procurare a combinelor şi 
tractoarelor în leasing. Schemele de leasing ale 
producătorilor de tehnică agricolă, împreună cu băncile 
comerciale care le oferă, nu sunt considerate atractive 
pentru persoanele juridice din cauza termenului scurt al 
contractelor (cca de 2-3 ani), precum şi ratelor dobânzii 
înalte (cca 15%). Proiectul 2KR a fost lansat în 2001, 
reprezentând un grant tehnic şi având drept scop 
eficientizarea procesului de recoltare, efectuarea calitativă 
a arăturii şi reducerea consumului de combustibil.  

Bugetul proiectului 2KR pentru procurarea tehnicii 
agricole constituie 18,2 milioane lei şi include opt etape de 
finanţare. Toată tehnica, conform proiectului 2KR, a fost 
vândută în credit pe 4 ani producătorilor agricoli locali, care 
au depus la timp cerere la biroul de implementare a 
proiectului şi au fost selectaţi pe bază de concurs. 

depreciated and cannot be repaired, those functional 
are depreciated at the level of 60-70%, and half of 
the machinery is operated over 15 years [1]. The 
high depreciation of the machinery requires high 
reparation costs which affect negatively the costs of 
production. 

For purchasing new technical resources can be 
utilized direct payments, long term bank credits, 
own resources, leasing, grants etc. Nowadays leasing 
is largely utilised by the farmers for buying new 
machinery. 

In the current situation of the agricultural 
sector is needed the governmental intervention for 
purchasing agricultural machinery, therefore the 
leasing being also a way of supporting the farmers 
by the state. In Moldova the agricultural producers 
cooperate with the Moldovan-Japanese project 2KR, 
which offers an advantageous scheme for purchasing 
combines and tractors in leasing. The leasing 
schemes offered by the commercial banks are not 
attractive for farmers because of the short term 
contracts (2-3 years) and high interest rates (about 
15%). 

The 2KR project had been launched in 2001 
and represents a technical grant, with the main goal 
to increase the efficiency of harvesting process, the 
quality of ploughing and to reduce the fuel 
consumption.  

The budget of 2KR project for purchasing 
agricultural technique is 18,2 millions lei and 
includes eight rounds of financing. All the technique 
according to the 2 KR was sold out in credit of 4 
years to local farmers which had made a request on 
time, being selected on competition basis.  

 
Tabelul 3/ Table 3 

Tehnica agricolă, vândută producătorilor agricoli prin intermediul proiectului 2KR/  
Machinery sold out to agricultural producers through project 2KR 

 
Tehnica agricolă/ 

Agricultural technique 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Combine/Combines 21 23 32 4 46 9 43 59 44 
Tractoare/Tractors  42 172 310 492 294 405 332 518 198 
Agregate/Aggregates  42 21 30 21 222 11 56 137 70 
Echipamente de irigare/ 
Irrigation equipments - - - 20 34 130 21 107 62 
Total 105 216 372 537 596 555 452 821 374 

Sursa/Source: elaborat de autor pe baza datelor Biroului Naţional de Statistică/elaborated by the author 
based on the data from the National Bureau of Statistics  
 

Una din direcţiile principale de orientare a 
activităţii statului în sfera sprijinului tehnico-material 
a agriculturii este crearea condiţiilor şi participarea 
statului la organizarea parcurilor de maşini şi 
tractoare, procurarea tehnicii noi şi mai eficiente 
pentru întreprinderi aceasta fiind unul din elementele 
de bază ale dezvoltării sectorului agricol al ţării.  

For the technical material support of the 
agricultural sector the government should participate in 
the opening of new machinery stations, purchasing of 
new and efficient technique for the enterprises, being 
the basis for the developing of the country’s 
agriculture. 
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• Reglementarea fiscală şi stimularea 
activităţii externe a statului  

Un instrument important al reglementării de stat 
este anume reglementarea fiscală. Pentru sectorul 
agricol, o importanţă particulară o are funcţia de 
reglementare a impozitelor. În agricultură, extragerea 
impozitelor şi plăţilor este nesemnificativă, aceasta 
constituind circa 6% din totalul veniturilor fiscale în 
economie. Cea mai mare parte a veniturilor fiscale în 
bugetul de stat revine TVA (71%) şi accizelor (18%). 

• Taxation regulation and the stimulation of 
country’s foreign trade. 

An important instrument of governmental 
regulation is taxation. For the agricultural sector a 
particular importance has the function of taxes 
regulation. The taxes and payments are not significant 
in agriculture, only 6% from the taxation incomes. The 
largest share from taxes in the governmental budget is 
from VAT (71%) and excises (18%). 

 
Tabelul 4/Table 4 

Volumul şi structura veniturilor fiscale în anul 2009/ 
The amount and structure of taxation incomes in 2009 

 

Tipuri de impozite, taxe şi plăţi/Types of taxes and 
payments 

Total pe economie/ 
Total in the 
economy 

Inclusiv 
agricultura/ 
including 

agriculture 

Sectorul agricol în 
% faţă de totalul pe 
economie/ The share 
of agriculture in the 

economy, % 
Venituri fiscale în bugetul de stat al RM, total/Taxation 
incomes in Moldova’s state budget, total 14461604 741316 5,12 
Inclusiv/Including:    
Impozitul pe venit/Income tax  110196,0 28165 25,5 
TVA/VAT 11084900 435842 3,93 
Accize/Excises 1765000 - - 
Alte plăţi şi taxe/Other payments and taxes 1501508 277309 18,46 

Sursa/Source: elaborat de autor/elaborated by the author  

Din aceste considerente, impozitele în sectorul 
agricol ar trebui să aibă o funcţie de reglementare, deoarece, 
în prezent, pentru dezvoltarea agriculturii, este necesar să se 
urmărească atât micşorarea poverii fiscale, atragerea 
investiţiilor, cât şi reglementarea activităţii de import-export. 
Astfel, în anul 2009, au fost scutite persoanele juridice, 
gospodăriile ţărăneşti şi întreprinzătorii individuali de plata 
impozitului pe venit [3]. 

O parte importantă a reglementării de stat este şi 
reglementarea activităţii externe, efectuată prin 
intermediul tarifelor şi taxelor vamale. Importanţa acestei 
reglementării rezidă nu doar în asigurarea securităţii 
alimentare a ţării, dar aceasta constituie şi o sursă importantă 
de venit pentru bugetul de stat.  

În R.Moldova nu este utilizată reglementarea 
propriu-zisă a exporturilor agro-alimentare, fapt care ar 
conduce şi la majorarea importurilor. Totuşi, până în prezent 
balanţa comercială agricolă este pozitivă, volumul 
exporturilor depăşeşte cel al importurilor, astfel cel mai 
scăzut nivel fiind înregistrat în anul 1999 de 38021,2 mii 
dolari SUA pentru importuri şi 297305 pentru exporturi.  

Republica .Moldova a aderat în 2001 la Organizaţia 
Mondială a Comerţului (OMC), ceea ce impune respectarea 
regimului comercial şi normele stabilite de această 
organizaţie. Astfel, pentru Moldova s-au solicitat unele 
concesii privind accesul pe piaţa bunurilor şi consolidarea 
tarifelor vamale, precum şi angajamente în domeniul 
sprijinului intern al agriculturii. Pentru comerţul cu 
produsele agro-alimentare, o importanţă deosebită, în cadrul 
OMC, o are Acordul pentru Agricultură, care presupune 

Therefore, taxation in agriculture should have 
a regulation function, because for the development 
of the sector is needed a decrease of taxes, 
attraction of investments and regulation of trade 
activities. Thus, for stimulating farmers in 2009 
were exempted all legal entities, farmers, 
individual entrepreneurs from paying income taxes 
[3].  

A great part of state regulation is the 
regulation of external activity, through tariffs and 
custom duties. This allows not only insuring the 
country’s food security but being also an important 
source of income for the state budget.  

In Moldova is not utilized the regulation of 
agri-food exports itself, which would lead to the 
increase of exports. So far, the agri-food balance is 
still positive, the amount of exports being higher 
than imports, the lowest level being achieved in 
1999 when the imports were equal to 38021,2 
thousands US dollars and 297305 thousands for 
exports. 

Moldova joined the WTO in 2001, which 
impose the trade regime rules and norms of this 
organization. Thus, for Moldova were asked some 
concessions towards the access on the market 
goods and the strengthening of customs duties, as 
well as commitments in the area of local support 
for agriculture. For the agri-food trade in WTO a 
main importance is the Agreement for Agriculture, 
which includes agri-food policy reforms to market 
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reformarea politicilor agro-alimentare privind piaţa şi 
îmbunătăţirea prin aceasta a prognozării şi sistematizării 
importurilor şi exporturilor produselor între ţările-membre. 
Calitatea de membru include şi suportul financiar pentru 
dezvoltarea durabilă a sectorului agricol, fapt care ar evita 
posibilele distorsiuni în cadrul activităţii comerciale. De 
asemenea, ţările în curs de dezvoltare, precum RM nu sunt 
obligate să micşoreze volumul subvenţiilor acordate 
fermierilor sau micşorarea unor tarife, fiindu-le acordat timp 
mai îndelungat de adaptare în comparaţie cu alte ţări-
membre mai dezvoltate economic [2]. Comerţul în 
R.Moldova mai este reglementat şi prin beneficierea, din 
2006, de sistemul generalizat de preferinţe GSP+, precum şi 
semnarea, în 2008, a Preferinţelor Comerciale Autonome 
(ATP). RM mai are acorduri de comerţ liber cu CSI şi 
Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.  

Concluzii 
În calitate de direcţii prioritare ale perfecţionării 

reglementării de stat a sectorului agricol se propune: 
 asigurarea cu cadre calificate a sectorului 

agricol şi susţinerea cercetărilor ştiinţifice din 
domeniu;  

 sprijinul tehnico-material;  
 reglementarea fiscală şi suportul activităţii 

externe. 
În mod particular, pentru soluţionarea problemelor 

acute în asigurarea cu cadre calificare a agriculturii, este 
necesară susţinerea financiară a diferitelor programe de 
dezvoltare a localităţilor rurale, împreună cu elaborarea şi 
controlul utilizării raţionale a mijloacelor bugetare acordate; 
finanţarea unor programe de elaborare a tehnicilor şi 
tehnologiilor performante pe bază investiţională; 
îmbunătăţirea sistemei de pregătire şi perfecţionare a 
cadrelor pentru complexul agro-industrial; crearea unui 
sistem de consultanţă agricolă cu preponderenţă în 
instituţiile de învăţământ superior din domeniu cu finanţarea 
din bugetul de stat. 

Luând în considerare starea actuală a sectorului 
agricol din ţară, este necesară susţinerea de mai departe a 
statului pentru procurarea de către întreprinderile agrare a 
tehnicii agricole pe bază de leasing şi facilitarea procedurii 
de procurare a acesteia. 

Politica agrară a ţării ar trebui orientată spre 
susţinerea producătorilor agricoli prin implementarea 
subvenţionării exporturilor agrare, aceasta fiind o modalitate 
bună de a majora exporturile agricole, precum şi accesul 
către noi pieţe de desfacere. 

and the improvement through this of the imports 
and exports forecasting and systematizing among 
member countries. The status member includes also 
financial support for durable development of the 
agricultural sector, which would avoid certain 
distortions in trade. As well, developing countries 
are not obliged to decrease the amount of farmers 
subsidies or tariffs, beneficiating of more time for 
adapting compared to other developed countries 
[2]. Moldova’s trade is also regulated by being 
included from 2006 in the generalized system of 
preferences GSP+, and by signing in 2008 the 
Autonomous Trade Preferences (ATP). Moldova 
also has free trade agreements with CIS countries 
and in the Stability Pact for Southern-Eastern 
Europe. 

 
Conclusions  
As priority directions for improving the state 

regulation of the agricultural sector we mention:  
 the insurance of the sector with qualified 

personnel and the support of the research 
in the area; 

 the technical and material support;  
 taxation regulation and the support of 

foreign trade.  
For insuring the sector with qualified labour 

force is needed the financial support of different 
programs for the development of the rural areas, 
the elaboration and monitoring the use of allocated 
financial resources; financing new programs for 
new advanced techniques and technologies on 
investment basis; improving the existing training 
systems and qualitication of labor force for agro-
industrial complex by creating an agricultural 
consulting system mainly in the universities from 
the field with budgetary financing. 

Nowadays, the agricultural sector needs 
further support from the government in purchasing 
agricultural machinery in leasing and the 
facilitation of the purchasing procedure. 

The country’s agricultural policy for 
supporting farmers should include exports 
subsidies for increasing agri-food exports and the 
access towards new markets. 
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