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Propunerile Federaţiei Naţionale a Agricultorilor 

din Moldova „AGROinform” privind direcţiile de subvenţionare 

a producătorilor agricoli pentru anul 2010 

 

Investiţii. Total subvenţii– 121,1 mln. lei 

1. Stimularea investiţiilor în procurarea de echipament şi utilaj pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii de procesare, uscare, ambalare şi congelare a fructelor şi legumelor, amplasate 
în localităţi rurale şi pentru casele de ambalare şi frigidere prin rambursarea în proporţie 
de 40% a cheltuielilor realizate. Suma totală de subvenţii 91,1 mln. lei, care urmează să 
fie orientate la dezvoltarea lanţului frigorific pentru o cantitate de cel puţin 30000 tone - 
79,2 mln. lei, înfiinţarea a 10 uscătorii de fructe şi legume cu 3,96 mln. lei, instalare a 10 
linii de sortare calibrare a fructelor şi legumelor 7,92 mln. lei. 

2. Stimularea eficienţei producerii agricole prin compensarea cheltuielilor la procurarea 
sistemelor de irigare în proporţie de 30%. Suma totală pentru subvenţionare constituie 
39,6 mln lei, din care se planifică subvenţionare a cel puţin 150 unităţi de echipament de 
irigare prin aspersiune – 14,85 mln lei, amenajarea a 5000 hectare de irigare prin 
picurare 24,75 mln lei. 

3. Compensarea sumei în mărime de 30% din costul combinelor/tractoarelor cu 
capacitatea motorului de 260 CP, precum şi 15% din costul celorlalte combine, 
tractoare, al tehnicii şi utilajului agricol nou procurate. Suma subvenţiilor – 30 mln lei. 

 

Pomicultură. Total subvenţii– 116,25 mln. lei. 

4. Subvenţionarea investiţiilor la plantarea livezilor superintensive cu fructe de specii 
sămânţoase şi densitatea pomilor mai mare de 1800 pomi/ha în mărime de 35 mii lei/ha. 
Suma subvenţiilor pentru 2500 ha– 87,5 mln. lei 

5. Subvenţionarea investiţiilor la plantarea livezilor intensive cu fructe de specii 
sămânţoase în mărime de 10 mii lei/ha. Suma subvenţiilor pentru 1000 ha – 10 mln. lei. 

6. Subvenţionarea investiţiilor la plantarea livezilor intensive cu fructe de specii sâmburoase în 
mărime de 7,5 mii lei/ha. Suma subvenţiilor pentru 500 ha – 3,75 mln. lei. 

7. Subvenţionarea investiţiilor la înfiinţarea livezilor nucifere altoite, plantate după schema 
clasică, în mărime de 10 mii lei/ha. Suma subvenţiilor pentru 500 ha – 5 mln. lei. 

8. Subvenţionarea investiţiilor la înfiinţarea livezilor nucifere altoite intensive, cu densitatea 
pomilor mai mare de 200 pomi/ha, în mărime de 20 mii lei/ha. Suma subvenţiilor pentru 
250 ha – 5 mln. lei. 

9. Subvenţionarea investiţiilor la plantarea livezilor de arbuşti fructiferi în mărime de 30 mii 
lei/ha. Suma subvenţiilor pentru 100 ha – 3 mln. lei. 

10. Subvenţionarea investiţiilor la producerea materialului săditor devirozat pomicol în 
mărime de 40 mii lei/ha. Suma subvenţiilor pentru 50 ha – 2 mln. lei. 
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Viticultură. Total subvenţii– 53,5 mln. lei. 

11. Subvenţionarea investiţiilor la plantarea viilor cu struguri de masă în mărime de 35 mii 
lei/ha. Suma subvenţiilor pentru 1500 ha – 52.5 mln lei. 

12. Subvenţionarea investiţiilor la producerea materialului săditor devirozat pentru struguri 
de masă şi tehnici în mărime de 40 mii lei/ha. Suma subvenţiilor pentru 25 ha – 1 mln lei. 

 

Legumicultură. Total subvenţii legume teren protejat – 33 mln. lei. 

13. Subvenţionarea investiţiilor la modernizarea sau construirea serelor şi procurarea 
echipamentului în proporţie de 30 la sută pentru producerea legumelor pe teren protejat. 
Suma subvenţiilor pentru 10 ha de sere – 33 mln. lei. 

 

Zootehnie. Total subvenţii– 46,1 mln. lei. 

14. Stimularea producerii produselor lactate prin compensarea cheltuielilor în mărime de 1 
leu pentru fiecare litru de lapte livrat întreprinderilor de prelucrare. Suma subvenţiilor 
constituie 18,1 mln. lei 18,1 mii tone de lapte.  

15. Subvenţionarea investiţiilor pentru procurarea animalelor de prăsilă la fermele certificate 
ce activează în extravilan după cum urmează: 

vaci primipare, junci şi juninci   – 30 lei/kg 

vaci donatoare de embrioni   – 65 lei/kg 

scrofiţe (rasă pură)    – 20 lei/kg 

scrofiţe (birasiale)    – 10 lei/kg 

vieri      – 25 lei/kg 

berbeci, ţapi     – 25 lei/kg 

mioare, căpriţe     – 15 lei/kg 

mătci de albine      – 50 lei/bucata. 

 Suma subvenţiilor – 13,275 mln. lei. 

16. Subvenţionarea investiţiilor la procurarea utilajului şi echipamentului la modernizarea 
sau construirea fermelor certificate în extravilan. Suma subvenţiilor – 8,75 mln. lei. 

17. Subvenţionarea investiţiilor la procurarea utilajului şi echipamentului la modernizarea şi 
construirea abatoarelor şi incubatoarelor. Suma subvenţiilor – 4,95 mln. lei. 

18. Subvenţionarea investiţiilor la procurarea utilajului şi animalelor de prăsilă de alte specii 
pentru ferme certificate în extravilan. Suma subvenţiilor – 4,025 mln. lei. 

 

Agricultura ecologică. Total subvenţii – 40 mln. lei. 

19. Stimularea producerii ecologice prin compensarea cheltuielilor în sumă de 1000 lei/ha. 
Subvenţionarea a 40 mii hectare 40 mln. lei. 
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Altele. Total subvenţii – 7,8 mln. lei. 

20. Stimularea introducerii standardelor europene de calitate (GlobalGAP, ISSO, HACCP 
etc.) prin acoperirea cheltuielilor, în mărime de 50%, pentru obţinerea lor. 
Subvenţionarea cu 7,5 mln. lei a cel puţin 30 de întreprinderi. 

21. Stimularea asocierii producătorilor agricoli prin subvenţionarea investiţiilor în 
cooperativele de întreprinzători în proporţie de 50%. Suma totală constituie 3,3 mln. lei 
pentru subvenţionarea investiţiilor în 10 cooperative de întreprinzător. 

 

 

Fondul total de subvenţionare – 417,75 mln. lei. 


