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Summary. This analysis deals with the law, institutions and policy concerning agriculture and food - 
an area of fundamental interest for the effective functioning of the economy and social structures in 
Moldova.  

The significance of agriculture to the economy and population of Republic of Moldova is reflected in 
the extent of its legislation. There are approximately 120 key legal acts currently in force in the sector. The 
importance of reviewing and amending it as required is demonstrated by the priority given to legal 
approximation and the resources dedicated to this task 
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ÎNTRODUCERE 
Agricultura a fost unul din primele sectoare ale economiei (urmat de cărbune şi oţel), care a 

beneficiat de atenţia factorilor de decizie a politicii europene. Articolul 3 al Tratatului modificat 
privind Funcţionarea Uniunii Europene stabileşte obiectivele pentru prima politică agrară comună 
(PAC); ele se bazează pe creşterea productivităţii agricole ca mod de asigurare a standardelor de 
viaţă echitabile pentru comunitatea agrară, stabilizarea pieţilor şi asigurarea securităţii de 
aprovizionare la preţuri rezonabile pentru consumatori(R, Moody., I, Kireeva., 2010). 

Agriculturii i-a fost din totdeauna acordat un statut deosebit în cadrul legislaţiei Uniunii 
Europene, inclusiv şi în Republica Moldova. Într-adevăr, un astfel de statut „deosebit” al 
agriculturii a fost fortificat în Tratatul modificat privind Funcţionarea Uniunii Europene, agricultura 
fiind unicul sector al industriei, căruia i s-a acordat titlul propriu, Titlul II. 

Republica Moldova trebuie să armonizeze treptat legislaţia din domeniul agro-alimentar, şi să 
depună efort pentru a asigura ca legislaţia sa să fie adusă treptat la copmpatibilitate cu cea 
comunitară, care prevede următoarele: „În acest domeniu cooperarea vizează promovarea reformei 
agrare, modernizarea, privatizarea şi restructurarea agriculturii, a sectoarelor agro-industrial şi 
serviciilor în Republica Moldova; dezvoltarea pieţilor interne şi externe pentru produsele 
moldoveneşti în condiţii, care ar asigura protecţia mediului înconjurător, ţinînd cont de necesitatea 
de a spori siguranţa aprovizionării cu produse alimentare. De asemenea, părţile au drept obiectiv 
apropierea graduală a normelor moldoveneşti de regulamentele tehnice comunitare referitoare la 
produsele alimentare agricole, inclusiv a normelor sanitare şi fitosanitare.” 

MATERIAL ŞI METODĂ 
În procesul cerccetării am folosit un şir de metode cum ar fi metoda istorică, metoda logică, 

metoda comparativă, dialectică, statistică.,s.a. Pe lîngă metodele enumerate la studierea temei date 
am folosit şi metoda sociologică, deoarece metoda sociologică aplicată în drept oferă o perspectivă 
nouă în studiul realităţii juridice, ca realitate socială, verificînd modul în care societatea 
influenţează dreptul şi acceptă la rîndu-i influienţă din partea acestuia. Toate aceste metode m-au 
ajutat la analiza temei propuse şi la înţelegerea cu uşurinţă a termenilor folosiţi. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Această analiză se referă la legislaţie, instituţii şi politica în domeniul agriculturii şi 

produselor alimentare  un domeniu de o importanţă majoră pentru eficienta funcţionare a 
structurilor economice şi sociale din Moldova. 
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În Moldova, principalele documente politice în domeniul agriculturii şi alimentaţiei sunt 
următoarele: 

• Planul de revitalizare şi stabilizare economică 
• Relansăm Moldova – Priorităţi pentru Dezvoltarea pe Termen Mediu 

Toate acestea sunt flancate printr-un şir de strategii sectoriale relevante, în special: 
• Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agro-Industrial în 

Republica Moldova (2008-2015) 
• Concepţia sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli (2008-2015) 
• Programul cu privire la consolidarea terenurilor agricole 
• Programul naţional pentru dezvoltarea culturilor nucifere pînă în anul 2020 
• Concepţia dezvoltării complexului de sfeclă de zahăr din Republica Moldova pînă în 

anul 2015 
• Prigramul naţional privind producţia agro-alimentară ecologică 
• Programul Naţional pentru Dezvoltarea Apiculturii în Republica Moldova (2006-

2015). 
În acest context, spiritual şi viziunea Strategiei aspiră spre alinierea Moldovei cu standardele 
europene şi, în consecinţă, la realizarea obiectivului integrării europene şi domeniilor  prioritare de 
dezvoltare, stabilite drept scop al Strategiei pentru ajustarea politicilor naţionale relevate la cele 
europene. 

Principalele măsuri prevăzute este îmbunătăţirea performanţei agriculturii şi competivitatea în 
domeniul alimentar prin următoarele acţiuni: 

1. îmbunătăţirea managementului terenurilor agricole şi protecţia solurilor 
2. îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe în agricultură prin oferirea instruirilor de formare 
3. intensificarea serviciilor de dezvoltare rurală (serviciilor de informaţii şi consultaţii în 

agricultură şi dezvoltare rurală) 
4. reformarea şi consolidarea sistemului ştiinţific şi de dezvoltare tehnologică în agricultură şi 

industria de procesare a alimentelor 
5. stabilirea unei relaţii eficiente de parteneriat dintre ştiinţă, educaţie şi dezvoltare în 

agricultură. 
Guvernul Republicii Moldova a introdus planuri noi şi măsuri relevante pentru continuarea 

reformelor întru gestionarea crizei economice şi financiare globale în Moldova (Richard, Moody., 
Irina, Kireeva., Ina, Butucel. 2010) 

De asemenea, Guvernul intenţionează să îmbunătăţească accesul la credite pentru proiecte în 
domeniul agriculturii şi la pachetul de asistenţă tehnică cofinanţată de Agenţia Statelor Unite pentru 
Dezvoltarea Internaţională pentru a susţine investiţiile fermierilor şi a antreprenorilor, în schimbul 
producerii agricole de calitate înaltă, procesare de după recoltă, depozitare şi comercializare 

Ulterior planurile Guvernului, bazate pe creşterea productivităţii în sectorul agricol, include 
următoarele: 

• Liberalizarea tranzacţiilor de terenuri prin orientarea spre schimbarea utilizării 
terenurilor de la autorităţile centrale la cele locale 

• Acordarea unui system informaţional geografic accesibil (GIS), elaborate prin 
parteneriat public privat, în scopul simplificării managementului de înregistrare a 
terenurilor şi planificarea resurselor 

• Implimentarea sistemului automatizat de management de date; activarea 
monitorizării şi analizei riscului, baze de căutare a datelor în cadrul companiilor 
agroindustriale. 

Există o mare varietate de documente strategige în domeniu, perioada de valabilitate a multor 
din ele va expira peste un an sau doi. Trebuie luată în considerare elaborarea unor documente 
strategice în domeniu, avînd în vedere noile şi dinamicile evoluţii în economia globală şi relaţiile 
Republicii Moldova cu partenerii comerciali principali. 

Baza legislativă a Republicii Moldova în domeniul agriculturii şi siguranţei alimentare poate 
fi rezumată după cum urmează: 
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1. Legea nr. 78-XV din 18.03.2004 privind produsele alimentare reprezintă actul juridic 
central în domeniul siguranţei produselor alimentare  

2. Legea nr. 221-XVI din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară  
3. Legea nr. 422-XVI din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor 
4. Proiectul de Lege cu privire la carantina fitosanitară din 2009 
5. Legea nr. 149-XVI din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura 
6. Legea nr. 231-XVI din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor 
7. Legea nr. 115-XVI din 09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică 
8. Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20.08.2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea 
produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj 
Apropierea Moldovei de Marea Neagră îi oferă o climă blîndă şi însorită. Solul fertile 

(Cernoziom) este prielnic creşterii grîului, porumbului, orzului, tutunului, sfeclei de zahăr şi soia. 
Sunt crescute rasele de bovine pentru carne şi lapte, este răspîndită pe larg apicultura. Produsele 
cele mai cunoscute ale Moldovei provin din podgoriile extinse şi bine dezvoltate, concentrate în 
regiunile centrale şi de sud. Agricultura oferă locuri de muncă pentru aproape jumătate din 
populaţie şi contribuie la aproape o treime din PIB, iar produsele agricole se atribuie la marea 
majoritate a tuturor exporturilor (C. Postică, 2001).  

Importanţa agriculturii pentru economia şi populaţia din Republica Moldova este reflectată în 
legislaţia sa. La momentul actual, există aproximativ  120 de acte legale cheie în domeniul în 
vigoare. Importanţa de revizuire şi de modificare este demonstrată de prioritatea acordată 
armonizării legale şi de resursele dedicate acestei sarcini. Există două departamente în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare responsabile de armonizarea legislaţiei la cea 
comunitară. 

CONCLUZII 
În baza analizei şi evaluării armonizării legislaţiei Republicii Moldova în domeniul 

agriculturii şi alimentelor, concluzia este că eforturile viitoare în anii următorui ar trebui să fie 
ghidate, în special, de următoarele principii: 

• Principiul de abordare integrată, aşa numita abordare în lanţul alimentar “de la furcă 
la furculiţă” 

• Principiul precauţiei trebuie dezvoltat şi întrodus expres în legislaţia naţională a ţării 
• Principiul responsabilităţii pentru siguranţa alimentară să fie pus pe seama 

operatorilor din sectorul alimentar, iar autorităţile de stat să fie responsabile pentru 
elaborarea şi implementarea cerinţelor legale 

• Opinia ştiinţifică independentă şi disponibilă publicului 
• Sistemele de control a siguranţei alimentare trebuie să se bazeze pe principii 

ştiinţifice şi pe evaluarea riscului asupra sănătăţii umane, potrivit circumstanţelor 
• Principiul transparenţei, inclusive în legislaţia existentă 
• Recunoaşterea drepturilor consumatorilor de a face alegerea, bazîndu-se pe 

informaţii complete 
Experienţa multor ţări, inclusive şi a statelor member UE împreună cu Uniunea Europeană şi 

organizaţiile internaţionale, se referă la cîteva principii de bază, c ear trebui să stea la baza 
planificării şi operării sistemelor naţionale de control  pentru  a asigura protecţia şi siguranţa 
consumatorului. 

Este necesară o codificare corespunzătoare a legislaţiei agro-alimentare şi crearea unei baze de 
date on-line privind legislaţia pe agricultură. 

În cponcluzie putem spune că Politica agricolă comună (PAC) datează de la debutul integrării 
europene, atunci când statele membre s-au angajat să restructureze şi să crească producţia de 
alimente, afectată de al Doilea Război Mondial. În prezent, PAC continuă să deţină un rol central în 
Uniunea Europeană, nu doar deoarece peste 90 % din teritoriul Uniunii este acoperit de terenuri 
agricole sau păduri, ci şi pentru că PAC a devenit un mecanism esenţial pentru a face faţă noilor 
provocări în ceea ce priveşte calitatea alimentelor, protecţia mediului şi schimburile 
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comerciale.Reforma din 2003 a reprezentat un moment cheie în evoluţia PAC, prin adaptarea 
politicii la noile cerinţe ale agricultorilor, consumatorilor şi ale planetei. Această abordare rămâne 
baza viitoarelor evoluţii ale politicii agricole comune într-o Uniune extinsă şi prezentă pe scena 
mondială. 
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Summary. Moldova enjoys a favorable climate and good farmland but has no major mineral deposits. 

As a result, the economy depends heavily on agriculture, featuring fruits, vegetables, wine, and tobacco. 
Agriculture provides employment for almost half of the population and contributes nearly a third of GDP and 
agricultural products account for the large majority of all exports. The large majority of Moldova’s 
agricultural land has been transferred from state to private ownership. 

The significance of agriculture to the economy and population of Republic of Moldova is reflected in 
the extent of its legislation. There is approximately 120 key legal acts cur rently in force in the sector.  
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ÎNTRODUCERE 
Folosirea pămîntului, ca mijloc principal de producţie în agricultură, este condiţionată de mai 

mulţi factori, un rol decisiv revenindu-i celui social-economic, el constituind temelia vieţii umane, 
izvor de satisfacere a diferitor necesităţi vitale, fiind o condiţie esenţială pentru existenţa şi 
reproducerea generaţiilor umane. La rîndul său fondul funciar este format din mai multe 
categorii de terenuri. Una din categoriile fondului funciar, de altfel importantă, sunt terenurile cu 
destinaţie agricolă. 

Obiectul regimului juridic general este fondul funciar al Republicii Moldova în limitele 
frontierei de stat. Articolul 2 din Codul Funciar prevede că toate terenurile, indiferent de 
destinaţia lor şi tipul de proprietate, constituie fondul funciar al Republicii Moldova. 

Terenurile agricole sunt acele părţi ale pămîntului, care după calităţile lui sunt necesare 
pentru agricultură şi nu pentru altceva (В.В. Залесский, 2005). Aceste terenuri cu toate 
obiectele aferente lui, aparate de lucru, animalele lucrătoare împreună constituie mijloacele de 
producere în sectorul agricol (Р. С. Маковик, 2003). Diviziunea terenurilor după grade de 
fertilitate are pe lângă semnificaţia sa economică şi o însemnătate juridică, deoarece permite 
de a însuşi deosebirile în caracterul  apariţiei raporturilor juridice funciare.    

Aceste deosebiri de obicei se mai numesc  regim juridic prin  care se înţelege o ordine 
stabilită de lege în vederea folosirii unor obiecte, limitele admise şi metodele de administrare cu 
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