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Transparency International – Moldova, membru al Platformei Naționale a Forumului Societății 

Civile a PaE, în cadrul proiectului „Susținerea participării democratice a fermierilor și 

producătorilor alimentari în procesul decizional în contextul DCFTA” a consultat mai muți fermieri 

din Republica Moldova pentru a afla care sunt principalele probleme cu care se confruntă aceștia.  

Proiectul are drept obiectiv promovarea avantajelor parcursului european al Republicii Moldova în 

contextul semnării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, în particular, oportunitățile 

implementării Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător cu UE pentru fermieri și 

producătorii agroalimentari.  

În vederea realizării acestora, au fost difuzate emisiuni televizate şi organizate  întâlniri cu 

producători agroalimentari  din 19 raioane, cu un număr total 539 de participanți (harta se anexează). 

În calitate de formatori au fost contractați specialiști din cadrul Asociației de Business European, 

IDIS-Viitorul, Asociației Micului Business din Moldova, A.O. Bios, care au abordat subiecte atât 

privind avantajele generale economice ale parcursului european, cât  și procedurile de import şi 

export în tarile membre ale UE.  

În cadrul întâlnirilor, participanților li s-a oferit posibilitatea de a-și expune problemele cu care 

aceștia se confruntă în afaceri și a veni cu propuneri de îmbunătățire a climatului antreprenorial în 

sectorul agroalimentar. Printre probleme participanții au indicat la accesul limitat la informații 

despre oportunitățile de export, procedurile vamale, probleme de  ordin legal, instituțional, financiar, 

fiscal, lipsa transparenței în procedurile de acordare a subvențiilor, birocrație și proceduri complicate 

la obținerea acestora, posibilități limitate la primirea subvențiilor de către micile gospodării țărănești, 

întârzieri la acordarea subvențiilor, contracte de arendă și defrișare, impozite, taxe și sancțiuni 

exagerate, probleme la registre cadastrale, monopol la importul de semințe și fertilizanți, proceduri 

dificile de obținere a permisului de import, probleme legate de transportul internațional, lipsa de 

interes și susținere a produselor agricole organice, etc.  

Urmare acestor dezbateri, Transparency International – Moldova, în parteneriat cu Asociația 

Businessului European, au compilat următoarele propuneri ale participanților de la dezbateri privind 

îmbunătățirea politicilor din domeniu pentru a fi înaintate factorilor de decizie din cadrul 

autorităților de profil, în particular Prim-ministrului și Ministrului Agriculturii și Industriei 

Alimentare:   

Probleme de ordin organizatoric 

– Accesul limitat la informație, lipsa informațiilor despre oportunitățile de export, procedurile vamale  

Fermierii susțin că s-au schimbat multe lucruri odată cu implementarea Acordului de Liber Schimb 

Aprofundat și Cuprinzător RM-UE, sunt  puține informații accesibil sintetizate într-un format clar.  

De asemenea, procedurile vamale nu sunt explicate într-o manieră accesibilă.  

Propuneri:  Se recomandă publicarea și diseminarea broșurilor redactate în limbile română și rusă cu 

informații și  exemple succinte despre procedurile de export. Crearea unei linii  fierbinți pentru 

fermieri și exportatori, care îi va asigura cu informații despre proceduri, oportunități etc., cât și 

instruirea formatorilor Agenției Naționale de Dezvoltare Rurală, Federației Naționale a Fermierilor 

din Moldova,  AgroInform, UniAgroProtect  pentru a oferi consultanță prin intermediul serviciilor 

de extensiune, ce ar contribui la soluționarea problemelor abordate de către fermieri.  
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– Acces limitat la informație, necesitate de instruiri și informare  

Acest aspect vine ca o continuare a problemei vizate mai sus. Fermierii au nevoie de asistență, 

traininguri și alte forme de informare îndreptate spre organizarea mai eficientă și corectă a 

activităților.  

Recomandări: Este necesar de organizat mai multe traininguri și seminare pentru un număr mai 

mare de beneficiari. Informația prezentată în cadrul instruirilor trebuie diseminată unui număr cât 

mai mare de persoane.  

– Probleme legate de transportul internațional  

Fermierii au indicat că se confruntă și cu probleme în domeniul transportului internațional, în 

particular, în aspecte ce țin de calitatea acestuia, care apar din cauza procedurilor complicate de 

obținere a permisurilor de transport internațional și accesul limitat al multor companii la prestarea 

acestui tip de servicii.  

Soluții: Trebuie simplificate procedurile de obținere a permisului de transportare internațională a 

mărfurilor. Este absolut necesară o concurență în această sferă, pentru a reduce prețurile și a oferi 

agricultorilor moldoveni mai multe posibilități de a transporta mărfurile în alte țări.  

Probleme de ordin instituțional/ financiar 

– Lipsa transparenței în procedurile de acordare a subvențiilor 

Fermierii accentuează persistența corupției și lipsa  transparenței în acordarea subvențiilor de stat. În 

timp ce unele categorii de persoane și grupuri sunt favorizate, altele se confruntă cu bariere mari.  

Măsuri:  Reglementările cu privire la subvenții trebuie revăzute și să fie cât mai clare. Nu trebuie 

lăsată nici o posibilitate de manipulare din partea funcționarilor abilitați cu administrarea fondurilor 

de subvenții. Trebuie să existe și  să fie adusă la cunoștință o listă clară de documente, ce urmează a 

fi prezentate, fără a fi schimbată pe parcursul anului. Trebuie prezentate criterii clare de eligibilitate, 

în așa fel, încât intervenția factorului uman să fie redusă la maxim. Se propune crearea unei comisii 

mixte pentru elaborarea reglementărilor în domeniul acordării subvențiilor formată din reprezentanți 

ai fermierilor și ai companiilor agricole. Toate informațiile privind subvențiile și beneficiarii lor 

trebuie să fie plasate, atît pe site-ul Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură, cât și a serviciilor 

de extensiune. 

– Necesitatea prezentării multor documente, certificate pentru obținerea subvențiilor, proceduri 

complicate 

Producătorii agroalimentari se plâng de numărul mare de documente și certificate adiționale, care li 

se solicită a fi depuse  de fiecare dată când solicită acordarea unei subvenții. Aceste bariere, cât și 

lipsa unei baze de date din cadrul instituțiilor de stat, generează costuri adiționale și pierdere de 

timp.  

Recomandări: Crearea unui acces comun la baza de date, oferind certificate pentru primirea 

subvențiilor în baza documentului de aplicare, restul informațiilor fiind accesibile in formă 

electronică.  

– Posibilități reduse de primire a subvențiilor de către micile gospodării țărănești, contracte de 

arendă și defrișare 

Potrivit reglementărilor cu privire la subvenții, micile gospodării țărănești nu pot beneficia de 

subvenții, întrucât contractele de arendă și defrișarea viilor și livezilor nu constituie obiect al 

subvențiilor. Astfel, fermierii sînt  în imposibilitate de a-și dezvolta activitatea lor.  

 

Măsuri: Se impune necesitatea modificării  reglementărilor cu privire la subvenții, pentru a permite 

accesul tuturor fermierilor indiferent de mărimea gospodăriei, cât și lărgirea spectrului de costuri 

susceptibile de finanțare. 
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Probleme care cer ajustarea cadrului legal 

– Necesitatea consolidării terenurilor agricole 

Aceasta reprezintă o problemă serioasă care trebuie soluționată la nivel de stat. Fermierii trebuie 

încurajați  să dețină loturi agricole mai mari pentru a putea primi subvenții mai importante.  

Recomandări: De elaborat și implementat, cu concursul experților naționali și cei de la FAO, un plan 

de acțiuni de realizare a Strategiei naționale de consolidare a terenurilor agricole (2012-2027).  

În acest sens, România ar putea constitui un exemplu relevant, privind acordarea subvențiilor mai 

mari, proprietarilor de loturi mari de pământ. De asemenea, în anul 2015 au fost aduse schimbări 

legislației cu privire la subvenții în această țară.  

– Impozite, taxe și sancțiuni exagerate 

Fermierii se plâng pe taxe și volumul de producție prea mari. Ambele aspecte trebuie reduse în acest 

sens.  

Măsuri: Luând în considerare riscul ce presupune activitatea agricolă, statul trebuie să acorde 

facilități fiscale pentru susținerea fermierilor. Au fost inițiate un șir de discuții întru instituirea unui 

tarif unic pentru fermieri, incluzând o serie de alte taxe, totuși, această idee nu a avut suportul 

scontat din partea guvernărilor anterioare. Se propune o analiză mai complexă a acestor probleme.  

Cu privire la amenzi : mulți agenți economici insistă ca acestea să fie proporționale mărimii 

întreprinderii și volumului vânzărilor acesteia, etc.  

– Proceduri fiscale complicate  

Suplimentar taxelor și declarațiilor ce trebuie prezentate, fermierii sunt adesea nevoiți să angajeze 

contabili înalt calificați pentru a face fată situaților legate de impozitele și taxele prea mari, iar acest 

fapt aduce la costuri adiționale.  

Măsuri: Se recomandă simplificarea procedurilor fiscale, deoarece, de obicei fermierii nu sunt 

suficient de calificați pentru a completa de sine stătător respectivele rapoarte și documente. Este 

oportună modificarea prevederilor Legii cu privire la contabilitate. O măsură alternativă ar 

reprezenta acoperirea costurilor de contabilitate din subvențiile din alte surse.  

– Probleme în domeniul registrelor cadastrale 

Din cauza anumitor probleme organizaționale sau de alt gen, multe loturi de pământ nu sunt 

înregistrate  sau au fost notate greșit în registrele cadastrale. Pentru a primi certificat cadastral, 

fermierii sunt nevoiți să plătească taxe mari pentru serviciile  cadastrale.  

Măsuri:  Realizarea măsurilor prevăzute în Strategia națională de consolidare a terenurilor agricole, 

precum și reducerea semnificativă a taxelor de înregistrare și delimitarea cadastrală a loturilor 

agricole. 

Altele 

– Monopolul la importul de semințe și fertilizanți, proceduri dificile de obținere a permisului de 

import  

Pentru a fi mai competitivi pe piață, fermierii aleg să folosească în culturile agricole semințe și 

fertilizatori de înaltă calitate. Totodată, din cauza că procedurile de import și certificare sunt prea 

complicate, producătorii agricoli cu greu fac fată cerințelor pe piață. Importul de semințe și 

fertilizanți sânt monopolizate de grupuri de importatori privați.  

 

Măsuri : Este necesară adoptarea reglementărilor europene, în domeniu, în conformitate cu Acordul 

de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Să fie direct acceptate în Republica 

Moldova semințele și fertilizatorii acceptați pe teritoriul Uniunii Europene, fără teste sau verificări 

adiționale.  
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– Fluctuațiile drastice ale cursului valutar  

Fluctuațiile drastice ale cursului valutar din anii 2014-2015 au afectat puternic o mare parte din 

activitățile economice, în mod special, fiind afectat domeniul  agricol. Odată cu probleme generate 

de fluctuațiile cursului valutar, pot surveni și alte circumstanțe nefaste, precum condițiile climaterice 

nefavorabile și alte probleme ce pun în pericol activitatea fermierilor.  

Măsuri: Crearea  fondurilor de asigurări pentru producătorii agricoli cu scopul de a le acoperi 

pierderile cauzate de fluctuațiile monetare.  

– Întârzierea acordării subvențiilor  

Din cauza incapacității de adoptare a bugetului de stat, procesul de acordare a subvențiilor a fost 

tergiversat, cauzând activității fermierilor pierderi și costuri adiționale.  

Măsuri: În scopul prevenirii în viitor a astfel de situații, se propune indexarea subvențiilor în funcție 

de PIB sau al unui alt indicator, fără necesitatea adoptării unui nou buget de stat.  

– Lipsa de interes și susținere  a tehnologiilor de produse agricole organice 

Acest sector al agriculturii cu un mare potențial de creștere nu este susținut și promovat în Republica 

Moldova.  

Propuneri: Produsele agricole organice au potențial mare de răspândire pe piață, iar acordarea 

subvențiilor, reducerea taxelor cât și sporirea numărului de facilități fiscale ar putea încuraja acest 

sector de activitate și menține un echilibru în producția agricolă națională.  

Concluzii 

Producătorii agricoli susțin că, în pofida anumitor progrese în sectorul agricol și a creșterii  

exporturilor, acest domeniu se confruntă cu multiple probleme care necesită luarea unor masuri 

urgente.  

Agricultura Republicii Moldova este orientată, cu precădere, spre exportul fructelor și legumelor 

proaspete, ceea ce reprezintă un risc considerabil în cazul unor probleme de vânzare rapidă. În 

scopul asigurării populației cu produse de calitate și exportării lor pe piața comunitară, acest sector 

necesită ajustări în asigurarea finanțării și eliminarea procedurilor birocratice.   

Aceste probleme pot fi soluționate printr-un efort comun al societății civile, guvernării, mediului de 

afaceri şi a instituțiilor donatoare internaționale.  

Apelăm către instituțiile de profil pentru a lua o atitudine promptă fată de plângerile și propunerile 

formulate de producătorii agroalimentari și a elabora măsuri eficiente de îmbunătățire a climatului 

antreprenorial din domeniu. 

 

Autor: Mariana Rufa 

Expert asociat Transparency International – Moldova, Director Executiv al Asociaţiei Businessului European 
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 or. Nisporeni, 18.03.15  
 

 or. Causeni, 

24.03.15  

 

 or. Orhei,  07.05.15 

 

 or. Ungheni, 08.05.15 
participanti  

or.Soroca, 

30.04.15 

 or. Hincesti, 08.04.15  

 or. Cahul, 22.04.15  

or. Glodeni, 26.06.15  

 

or. Singerei, 26.05.15  

 

 or. Rezina, 15.05.15  

 

or. Briceni, 04.06.15  

 

 or. 

Stefan 

Voda, 
05.06.15,  

 

or.Soldanești, 08.06.15  

 

or. Calarasi, 11.06.15  
 

or. Edineț, 24.04.2015 
 

or. Bălți 
02.06.15 

  or. Telenesti. 03.06.15 

 

 or. Cantemir,  07.07.15 

 

 or. Comrat, 08.07.15  
 


