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Summary. In Any Country The State Intervenes In The Economic Activity In Several Cases, Most 

Often In The Case When The Rate Of Inflation Or Unemployment Is High. State Intervenes In Order To 
Support The Development Of Branches Or Productions That Are In Decline Or Have Problems, But Are 
Necessary For The Development Of The Economy. In Addition, Taking Into Consideration Intensification 
Of International Economic Competition Externally, Has Become A Necessity And Instrumenete Apply 
Measures To Protect The National Economy And Local Producers, And Promote Exports. 
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INTRODUCERE 
În orice ţară statul intervine in activitatea agenţilor economici în mai multe cazuri, cel mai des 

în cazul cînd rata inflaţiei sau cea a şomajului este ridicată. Statul intervine cu scopul de a sustine 
dezvoltarea unor ramuri sau productii care sunt în declin sau întîmpină probleme, dar care sunt 
necesare dezvoltarii economiei. 

În plus, luînd în consideraţie intensificarea schimburilor economice internaţionale şi 
concurenţei pe plan extern, a devenit necesitatea de a aplica unele măsuri şi instrumente pentru a 
proteja economia naţională şi producătorii autohtoni, şi pentru a promova exporturile. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Întru studierea problemei subvenţiilor în Republica Moldova au fost analizate date cu privire 

la acordarea subvenţiilor în sectorul agricol. Au fost utilizate metode de cercetare ca: metoda de 
analiză, monografică, de sinteză, comparare şi altele. Au fost folosite diferite acte normative ale 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Necesitatea subvenţionării agriculturii reiese din importanţa acestei ramuri în echilibrul 

macroeconomic şi în asigurarea securităţii alimentare. Comparativ cu alte ţări, programele de 
asistenţă a agriculturii în Republica Moldova sunt destul de modeste. Statul sprijină agricultura pe 
doua cai:  

v prin subvenţii băneşti din buget;  
v prin suport nemonetar. 

Discuţii privind subvenţionarea agriculturii au fost şi sunt foarte multe. Unii sunt pro, iar alţii 
sunt total contra. Se ştie că subvenţiile intervin în jocul pieţei şi astfel se modifică eficienţa utilizării 
resurselor economice, unii producători agricoli sunt mai susţinuţi, mai protejaţi decît alţii.  

Conform datelor prezentate în studiul “Evaluarea eficienţei şi transparenţei utilizării fondului 
de subvenţionare a producătorilor agricoli ”  efectuat de Expert-Grup, evidenţiem două tendinţe 
majore cu privire la sumele alocate. Prima constă în concentrarea sumelor alocate la un număr 
relativ mic de beneficiari. La unele măsuri acest fenomen a căpătat o amploare ingrijorătoare, unde 
peste 80% din resursele financiare au fost alocate la mai puţin de 10% din beneficiari. Al doilea 
constă în repartiţia teritorială neuniformă. Raportul dintre volumul subvenţiilor calculate pe cap de 
locuitor şi hectar, primite de primele cinci raioane la volumul ultimelor cinci este mai mare de 5 ori. 
Regiunile care au primit cele mai multe subvenţii sunt mun. Bălţi, Donduşeni, Ocniţa, Cantemir şi 
Rîşcani, iar cele mai puţine Nisporeni, Călăraşi, Străşeni, Teleneşti şi Ialoveni. 

Este inevitabil să nu apară întrebarea – de ce unii primesc mai mult?  Discrepanţele nu sunt o 
problemă de nerezolvat, dacă ar fi explicate prin existenţa unor politici de dezvoltare a unor zone 
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nefavorabile.  Însă in cazul dat printre cei care au primit cele mai multe subvenţii se regăsesc 
raioane care au o situaţie mai bună decît multe alte raioane. 

Tabelul 1 Repartiţia Fondul de Subvenţionare a Producătorilor Agricoli în profil teritorial pe 
anii 2006-2011 

 
Sursa:“Evaluarea eficienţei şi transparenţei utilizării fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli ” 
Expert-Grup . 
Datorită procesului de subvenţionare, în Republica Moldova se preconizează să se realizeze 

cîteva măsuri importante, şi anume: 
 sporirea competitivităţii şi productivităţii economiei rurale; 
 asigurarea securităţii alimentare a ţării; 
 încurajarea investiţiilor în sectorul agroindustrial; 
 stimularea creşterii productivităţii şi calităţii culturilor agricole; 
 crearea de noi locuri de muncă pentru populaţia din mediul rural. (Maleru P., 2011) 

Subvenţionarea agriculturii este practicată pe larg în mai multe ţări ale lumii, cît şi în cele din 
UE. Ţinînd cont de aceia că Republica Moldova doreşte să se integreze în comunitatea europeană, 
ar fi bine ca să se ţină cont de politicile de subvenţionare exitente în Uniunea Europeană. 

Lecţiile pe care Republica Moldova le-ar putea invăţa de la UE sunt cele ce ţin de 
continuitatea politicilor, instrumentele utilizate şi planificate.  Măsurile de subvenţionare utilizate în 
Republica Moldova sunt multiple şi diverse.  
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Măsura 1 – Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale. Astfel  
măsura prevede rambursarea unei cote din sumele achitate la bancă la rambursarea creditului. În 
diagrama următoare sunt prezentate instituţiile bancare care participă. 

 
Fig. 1 Ponderea instituţiilor financiare în creditarea agriculturii. 

Sursa Maleru P., Chişinău 2011 

Datorită faptului că, la acest proces iau parte mai multe bănci, s-a ajuns la aceia că s-a mărit 
volumul investiţiilor  în agricultură. 

Măsura 3 - Subvenţionarea investiţiilor pentru infiinţarea plantaţiilor multianuale. Datorită 
acestei măsuri în Republica Moldova doar în anul 2012 au fost plantate suprafeţe mari cu viţă de 
vie şi cu pomi fructiferi.  

 Tabelul 2 Suprafeţele noi de pomi plantate în 2012 

Tipul plantaţiei Suprafaţa, ha % 
Suprafaţa plantaţiei noi, ha 1583,15 31,55332066 
Plantaţiei de prun, în ha  855,6 17,05 
Plantaţiei de piersic, în ha  303,73 6,05 
Plantaţiei de cires, în ha 181,09 3,61 
Plantaţiei de cais, în ha 84,49 1,68 
Plantaţiei de par, în ha 36,11 0,72 
Plantaţiei de gutui, în ha 23,08 0,46 
Plantaţiei de vişin, în ha 10,5 0,21 
Suprafaţa totală a plantaţiilor 
pomicole înfiinţate (ha) 5017,38 100 

Sursa: elaborat de autor conform datelor preluate de la AIPA 

Conform hotărîrii Guvernului, pentru anul 2013 sunt preconizate următoarele măsuri: 
ü stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare;  
ü stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură; 
ü stimularea investiţiilor pentru defrişarea plantaţiilor multianuale supuse casării, pentru 

înfiinţarea plantaţiilor multianuale şi promovarea producţiei vitivinicole; 
ü stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, 

tuneluri);  
ü stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce 

formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină; 
ü stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice; 
ü stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora;  
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ü stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare; 
ü stimularea consolidării terenurilor agricole; 
ü stimularea irigării terenurilor agricole.( Monitorul Oficial al RM nr. 41). 

În noul regulament privind măsurile de subvenţionare au parvenit mai multe schimbări. 
Astfel vor fi subvenţionate integral creditele cu dobînda de pînă la 14%. O altă modificare, ce este 
criticată cu înverşunare de mulţi agricultori, este măsura cu privire la stimularea înfiinţării 
plantaţiilor multianuale, cu o densitate de 700 la 1200 pomi pe hectar. De asemenea, investiţiile în 
creşterea legumelor pe arii protejate vor beneficia de susţinerea suplimentară din cauza numărului 
mic de cereri pentru această măsură. În cazul sistemelor de irigaţie, subvenţiile vor acoperi şi alte 
cheltuieli ce ţin de ţeava care aprovizionează sistemul de apă şi pelicula care acoperă bazinul 
pentru acumularea apei. Subvenţiile acordate în acest an în valoare de 50% pentru fermele 
zootehnice de bovine se extind şi asupra materialelor de construcţii, precum şi a lucrărilor de 
proiectare a unei astfel de ferme. S-a triplat valoarea subvenţiei pentru procurarea ovinelor şi 
caprinelor de prăsilă cu vârsta de până la 20 de luni. Una din măsurile suplimentare întroduse în 
acest an prevede subvenţionarea consolidării terenurilor agricole în cadrul căreia vor fi compensate 
în proporţie de 50% din cheltuielile suportate pentru autentificarea tranzacţiilor de vânzare-
cumpărare, donaţie sau schimb şi înregistrare la organul cadastral teritorial a terenurilor agricole. 
Pentru a beneficia de acest suport, fermierii trebuie să consolideze trei parcele indiferent de 
suprafaţă. Ultima măsură cuprinde acordarea subvenţiilor pentru stimularea irigării agricole. Vor fi 
subvenţionate în proporţie de 50-80% cheltuielile pentru energia electrică utilizată la pomparea 
apei prin sistemele centralizate, precum şi cheltuielile suportate pentru motorina şi benzina 
utilizată, de asemenea, la pomparea apei, subvenţiile alocate fiind de 50 de bani pentru fiecare 
metru cub de apă. (http//eco.md) 

CONCLUZII 
1. Intervenţia statului în economie este extrem de complexă la etapa actuală. Dacă e să luăm 

opinia publică despre subvenţiile acordate sectorului agricol în Moldova, atunci putem spune că 
acestea sunt insuficiente. Nu toate măsurile de subvenţionare sunt bine fundamentate, şi nu cu toate 
sunt de acord fermierii. Nu se acordă deosebită importanţă la aşa sectoare ca – dezvoltarea rurală, 
ocuparea populaţiei rurale în cîmpul muncii, preocuparea pentru tineret.  

2. Trebuie să fie o informare adecvată a producătorilor agricoli privind subvenţiile acordate.  
In linii mari, informarea are loc pe trei căi: prin paginile web ale AIPA şi MAIA, prin publicarea 
broşurilor şi altor materiale, precum şi in cadrul diferitor manifestaţii, intruniri, seminare organizate 
şi cu sprijinul direcţiilor agricole din teritoriu.  

3. Principalul obiectiv urmărit prin subvenţionarea producătorilor agricoli este capitalizarea şi 
sporirea competitivităţii sectorului agricol, fără o conexiune explicit cu obiectivele de dezvoltare 
rurală.  
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