
Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul 
European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD) 

Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală  
(ENPARD) 

Acest proiect este 
finanțat de Uniunea 
Europeană 

Implementat de 

Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală  
(ENPARD) 

 
 

PROGRAM DE DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE A 
AGRICULTURII CONSERVATIVE PE PERIOADA  

2020-2025 
 

Mihail Rurac, dr., conf. univ. 



Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul 
European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD) 

Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală  
(ENPARD) 

Acest proiect este 
finanțat de Uniunea 
Europeană 

Implementat de 

Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală  
(ENPARD) 

Conținutul programului  

I. Identificarea problemei          

II. Obiectivele specifice ale programului         

III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse         

IV. Etapele și termenele de implementare       

V. Responsabilii pentru implementare        

VI. Estimarea generală a costurilor    

VII. Rezultatele scontate          

VIII. Indicatori de progres și performanță       

IX. Procedurile de raportare și evaluare   



Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul 
European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD) 

Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală  
(ENPARD) 

Acest proiect este 
finanțat de Uniunea 
Europeană 

Implementat de 

Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală  
(ENPARD) 

I. Identificarea problemei 

Agricultură practicată în prezent nu asigură o intensificare durabilă,  
principalele cauze fiind: 

• Degradarea intensivă a cernoziomurilor; 

• Poluarea apelor; 

• Dependența excesivă de inputurile de import – îngrășăminte, produsele 
fitosanitare și semințe; 

• Stagnarea zootehnie; 

• Ponderea exagerată a culturilor tehnice în asolament și ignorarea culturilor 
leguminoase anuale și perene.  
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I. Identificarea problemei 

- Problemă locală și globală  

- Intensificarea durabilă a agriculturii (grow and save) 

- Agricultura Conservativă este un sistem de agricultură care poate preveni 
pierderile de teren arabil și, în același timp regenera terenurile 
degradate; promovează menținerea unei acoperiri permanente a solului, 
perturbarea minimă a solului și diversificarea speciilor de plante 
cultivate; sporește biodiversitatea și intensifică procesele biologice 
naturale deasupra și dedesubtul suprafeței solului, care contribuie la 
creșterea eficienței utilizării apei și a elementelor nutritive și la o 
producere durabilă a culturilor. 
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I. Identificarea problemei 

 

 

- Agricultura Conservativă necesită cu 20-50% mai puțină forță de 

muncă; 

- contribuie enorm la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin 

reducerea consumului de energie și prin ameliorarea eficienței utilizării 

elementelor nutritive; 

- stabilizează și protejează solul de degradare și de eliberarea 

carbonului în atmosferă. 
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II. Obiectivele specifice ale programului 
2.1. Informarea și conștientizarea fermierilor despre principiile și avantajele 
Agriculturii Conservative.  

• Petrecerea unei companii de informare în masă a fermierilor utilizând toate canalele de 
comunicare pentru a atinge o audiență maximă. 

• Instruirea fermierilor în bazele agriculturii conservative, politicii statului și a obiectivelor de 
lungă durată la implementarea agriculturii conservative în cadrul țării.  

• Informarea fermierilor despre progresul implementării programului dat.  
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II. Obiectivele specifice ale programului 
2.2. Fondarea unui centru unic de cercetare – dezvoltare  a experiențelor de lunga 
durată în domeniul Agriculturii conservative.  

Centrul va include: 

- Experiențe de câmp; 

- Loturi demonstrative; și câmpuri de demonstrare în producere a avantajelor Agriculturii 
Conservative.  

 O facilitate demonstrativă pentru demonstrarea confecționării brichetelor din lucernă sau pentru 
producerea biogazului.  

Pe câmpurile Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp ”Selecția” vor fi fondate experiențe de 
lungă durată cu rolul de cercetări fundamentale în restabilirea fertilității cernoziomului 

Pentru perioada de după 2025 se va planifica fondarea experiențelor la sudul țării.  
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II. Obiectivele specifice ale programului 
2.3. Ajustarea învățământului, legislației, regulamentelor în vigoare cu 
referire la Agricultura Conservativă.  

Vor fi supuse ajustării: 

Programele de studii  și programele pe discipline 

programe de licență,  de master și doctorat, inclusiv în programele colegiilor. 

 ”Regulamentul privind condițiile, ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor Fondului 
Național de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural” și ”Ordinul Ministrului Agriculturii şi 
Industriei Alimentare nr. 79 din 5 aprilie 2016 ”va fi modificat. 
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II. Obiectivele specifice ale programului 
2.3. Ajustarea învățământului, legislației, regulamentelor în vigoare cu referire la 
Agricultura Conservativă 

 

Elaborată ”Metodologia de atestare a implementării în teren a Agriculturii Conservative”. 
Metodologia este necesară pentru a cuantifica implementarea Agriculturii Conservative 
prin intermediul instrumentelor simple utilizate în alte țări.  

 

Va fi elaborat un act normativ pentru a reglementa activitatea organizaților (naționale și 
internaționale) care au drept scop promovarea unor practici, culturi și sisteme de 
agricultură. Activitățile de promovare a acestor organizații vor avea ca bază  principiile 
Agriculturii Conservative (în cazul practicilor și sistemelor de agricultură), sau adițional vor 
promova și activități bazate pe respectarea principiilor Agriculturii Conservative (în cazul 
culturilor) alături de cele de bază. 
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II. Obiectivele specifice ale programului 
2.4. Crearea capacitaților locale de implementare a Agriculturii Conservative.   

Instituirea unui grup multidisciplinar de experți care va avea drept scop facilitarea 
implementării Agriculturii Conservative.  
Instruirea tuturor persoanelor interesate în implementarea Agriculturii 
Conservative: toate persoanele interesate inclusiv, agronomi, fermieri, 
antreprenori, agenți de vânzări, jurnaliști, economiști etc., printr-o aplicație simplă 
vor fi înscriși la aceste cursuri. 
Editarea materialelor informative și a recomandărilor. 
Constituirea asociației obștești ”Asociația Adepților Agriculturii Conservative” 
(AAAC).  
 Petrecerea primei conferințe anuale a AAAC.  
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II. Obiectivele specifice ale programului 
2.5. Demonstrarea și multiplicarea practicilor Agriculturii 
Conservative.  

- Fondarea a 5 loturi demonstrative în 3 zone ale Republicii Moldova după 
toate rigolele agriculturii conservative.  

 - Petrecerea ”Ziua câmpului” de două ori pe an.  



Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul 
European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD) 

Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală  
(ENPARD) 

Acest proiect este 
finanțat de Uniunea 
Europeană 

Implementat de 

Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală  
(ENPARD) 

II. Obiectivele specifice ale programului 
2.6. Crearea bazei materiale pentru facilitarea implementării Agriculturii 
Conservative.  
- Crearea bazei semincere de culturi de acoperire pentru fitotehnie și de culturi 
de înierbare pentru livezi și podgorii.. 
 - Testarea soiurilor și hibrizilor în vederea eligibilității pentru condițiile agriculturii 
conservative.  
- Ajustarea ”Registrului de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților” în 
vederea corespunderii produselor fitosanitare pentru Agricultura Conservativă..  
- Proiectarea, testarea semănătorilor autohtone pentru Agricultura Conservativă. 
- Demonstrarea în acțiune a semănătorilor pentru condițiile Agriculturii 
Conservative.  
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II. Obiectivele specifice ale programului 
2.7. Multiplicarea experienței avansate și încurajarea implementării bunelor practici ale 
Agriculturii Conservative. 

 Gospodăria agricolă ”Civea-Agro” SRL, raionul Edineț este una dintre puținele întreprinderi care 
implementează cu succes sistemul de agricultură conservativă pe o suprafață de 2000 ha. 
Această experiența unică este puțin cunoscută printre fermierii din țară. 

 Distribuirea pe scară largă a informației despre succesele în implementarea Agriculturii 
Conservative ar motiva puternic fermierii la efectuarea schimbărilor în gospodăriile lor. 

Vizitarea gospodăriei în cadrul ”Zilei Câmpului” le va permite fermierilor să observe personal 
beneficiile oferite de Agricultura Conservativă. În prezent gospodăria depune eforturi pentru a 
adopta utilizarea culturilor de acoperire în gospodărie. În viitorul apropiat va fi nevoie de a 
identifica cele mai adecvate specii de culturi de acoperire pentru condițiile gospodăriei și a 
elabora unele elemente tehnologice pentru a le încorpora în sistemul practicat. Va fi binevenit 
suportul științific din partea consultanților atât din țară cât și de peste hotare.  
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III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse  
3.1. Informarea și conștientizarea fermierilor despre principiile și avantajele 

Agriculturii Conservative.   
- Pregătirea și petrecerea a câte un seminar informativ în fiecare raion al 
republicii cu tematica  Agriculturii Conservative și măsurile de stimulare a 
fermierilor care vor implementa Agricultura Conservativă. 

- Participarea la emisiunile televizate cu subiectul conservării solurilor, 
combaterea eroziunii, atenuarea schimbărilor climatice, Agricultura Conservativă. 
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III. Acțiuni  ce urmează a fi întreprinse  
3.1. Informarea și conștientizarea fermierilor despre principiile și 
avantajele Agriculturii Conservative.   
-  Organizarea unei mese rotunde cu participarea reprezentaților importatorilor de tehnică 
agricolă privind promovarea Agriculturii Conservative și schimbarea sortimentului de tehnică 
importată cu invitarea Camerei de comerț.  

- Publicarea în presa tipărită și electronică a articolelor de popularizare a Agriculturii 
Conservative și a experienței țărilor cu experiență înaintată în domeniul agriculturii conservative. 

- Pregătirea unui pliant și a unei broșuri consacrate agriculturii conservative in limba română și 
rusă. 

- Petrecerea a două mini-conferințe pe an cu subiectul „Mersul implementării programului, 
probleme apărute și ajustări necesare”. - - Conferința se va petrece în ziua a doua, după 
deschiderea expoziției ”Moldagrotehnica” – respectiv primăvara și toamna. 
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III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse  
3.2. Fondarea unui centru unic de cercetare – dezvoltare și a experiențelor de lungă 
durată în domeniul Agriculturii Conservative.  

- Elaborarea și aprobarea statutului centrului.  
- Dotarea centrului cu echipament și inputuri.  
- Elaborarea, consultarea și aprobarea schemei experiențelor polifactoriale pe o 
perioadă de 10 ani în cadrul unui asolament tipic zonei de centru, inclusiv cu ierburi 
perene.  
- Elaborarea regulamentului de utilizare a experiențelor. 
- Elaborarea regulamentului demonstrărilor agricole a semănătorilor no-tillage.  
- Fondarea experiențelor în producere.  
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III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse  
3.3. Ajustarea învățământului, legislației, regulamentelor în vigoare cu 
referire la Agricultura Conservativă.  
- Identificarea și modificarea conținutului disciplinelor cu introducerea elementelor de conservare a 
resurselor naturale. 

- Identificarea disciplinelor de specialitate cu tangență directă spre conservarea resurselor naturale. 
Schimbarea abordărilor de predare - din convențional în conservativ. Ajustarea programului de susținere 
a examenului de doctorat prin schimbarea abordărilor din convențional în conservativ 

- Regulamentul privind condițiile, ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de 
Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural va fi modificat în direcția stimulării mai consistente a 
investițiilor în procurarea echipamentului pentru Agricultura Conservativă, stoparea stimulării 
investițiilor în uneltele agresive de lucrare a solului (pluguri și discuri) și introducerea definiției de 
Agricultură Conservativă si a principilor de bază în glosarul regulamentului. 
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III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse  
3.3. Ajustarea învățământului, legislației, regulamentelor în vigoare cu referire la 
Agricultura Conservativă.  

- Ordinul Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 79 din 5 aprilie 2016 
va fi modificat în direcția armonizării cu prevederile programului dat.  

- Va fi elaborată metodologia de atestare a implementării în teren a Agriculturii 
Conservative.  

-  Elaborarea unui ordin al MDARM prin care se va solicita organizațiilor 
(naționale și internaționale) cu scop de promovare a  practicilor, culturilor și 
sistemelor de agricultură ca în activitățile de promovare să se bazeze pe principiile 
Agriculturii Conservative totalmente (în cazul promovării practicilor și sistemelor de 
agricultură)  sau parțial (în cazul promovării culturilor).  
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III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse  
3.4. Crearea capacităților locale de implementare a agriculturii conservative.  

- Identificarea unui grup din 7-9 oameni, savanți, practicieni, fermieri cu cunoștințe în domeniu care vor 
activa în calitate de experți în faza inițială. Instruirea grupului în țară și peste hotare, cu participarea 
obligatorie a experților din străinătate. 

- Elaborarea unui curs de instruire pentru fermieri, agronomi și pentru toți doritorii interesați în 
implementarea agriculturii conservative. Instruirea persoanelor cointeresate într-un curs de instruire de 
24 ore.  

- Editarea unui ghid (manual) cu informație din experiența țărilor cu agricultură conservativă avansată, 
inclusiv din experiența Republicii Moldova. Manualul va conține obligatoriu  studii de caz din diferite părți 
ale lumii cu menționarea produselor, mașinilor de semănat, culturilor de acoperire utilizate, etc. 

 - Editarea unui ghid referitor la erbicide și sensibilitatea fiecărei specii de buruieni la erbicide. 

-  Facilitarea și constituirea  asociației obștești „Asociația Adepților Agriculturii Conservative (AAAC).  

- Petrecerea primei conferințe consacrate Agriculturii Conservative din Republica Moldova. 
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III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse  
3.5. Demonstrarea și multiplicarea avantajelor Agriculturii Conservative. 
 -Identificarea fermierilor doritori de a începe implementarea Agriculturii 
Conservative pe o suprafața determinată de teren.  
Vor fi identificați 5 fermieri care nu practică Agricultura Conservativă, dar care au 
atitudine pozitivă, înțeleg avantajele și sunt gata să treacă la Agricultura 
Conservativă, dintre care trei fermieri cu suprafețele cuprinse între 700 ha și mai 
mult (din diferite zone ale Republicii Moldova), un fermier ce gestionează o 
suprafața arendată de 100 - 150 ha și un fermier care gestionează până la 10 ha cu 
tehnică proprie.  
 -  Cel puțin de două ori pe an vor fi petrecute două activități de promovare a 
demonstrărilor agricole ”Ziua câmpului”.  
 



Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul 
European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD) 

Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală  
(ENPARD) 

Acest proiect este 
finanțat de Uniunea 
Europeană 

Implementat de 

Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală  
(ENPARD) 

III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse  
3.6. Crearea bazei materiale pentru facilitarea implementării agriculturii conservative.  
- Crearea bazei semincere de culturi de acoperire pentru fitotehnie și de culturi de  înierbare pentru 

livezi și podgorii. Acest sub-obiectiv va fi realizat prin eforturile comune a trei instituții științifice: 
Gradina Botanică (Institut) a AȘM, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor și Institutul 
de Cercetări pentru Culturile de Câmp ”Selecția”.  

- Institutele menționate vor activa în cadrul proiectelor de cercetare comune în scopul selectării și 
înmulțirii speciilor care pot prezenta interes în calitate de culturi de acoperire  și de înierbare. 

- Testarea soiurilor și hibrizilor de plante în vederea eligibilității pentru condițiile agriculturii conservative. 
Comisia de Stat pentru testarea soiurilor de plante va iniția experiențe de omologare în unul din centrele 
de stat în care semănatul se va efectua direct în miriște cu o cantitate maximă de reziduuri vegetale cu 
semănătoarea destinată pentru condiții no–tillage.   
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III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse  
3.6. Crearea bazei materiale pentru facilitarea implementării agriculturii 
conservative.  
- Ajustarea ”Registrului de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților”  în vederea corespunderii produselor fitosanitare pentru 

Agricultura Conservativă. Centrul de Stat pentru omologarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților va propune firmelor la 
omologare și reomologare a erbicidelor pre emergente (aplicate pe sol) să fie testate și în condițiile Agriculturii Conservative cu o 
ulterioară recomandare ”admis/ne admis pentru condițiile Agriculturii Conservative”. Îndeplinirea recomandărilor organismelor 
internaționale referitor la marcajul pesticidului, introducând grupa după modul de acțiune pentru a evita apariția biotipurilor rezistente.  

 - Proiectarea, testarea semănătorilor autohtone pentru Agricultura Conservativă. 

Două întreprinderi ÎS ITA ”Mecagro” și SA ”Moldagrotehnica”, vor crea un parteneriat în scopul elaborării și producerii mașinilor de 
semănat în  condițiile de no–tillage pentru tractoarele de până la 60 kW inclusiv.  

- Demonstrarea în acțiune a semănătorilor pentru condițiile Agriculturii Conservative. Vor fi organizate de două ori pe an demonstrarea 
semănătorilor în acțiune. Primăvara, după semănatul culturilor de primăvară târzii și toamna – în timpul semănatul rapiței. 

- Demonstrarea fabricării brichetelor din lucernă. Această demonstrare se va organiza în timpul primei coase a lucernei.  
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III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse  
3.7. Multiplicarea experienței avansate și continuarea implementării bunelor practici ale Agriculturii 
Conservative.   

 - Mediatizarea gospodăriei agricole ”Civea-Agro” SRL, raionul Edineț pentru agricultura practicată. Organizarea 
vizitelor de studii în gospodărie pentru fermierii cu intenții de a practica Agricultura Conservativă.  

- Pregătirea unui film documentar despre istoria implementării Agriculturii Conservative în gospodărie. 

- Publicarea articolelor sezoniere în presa printată despre experiența unică. Invitarea în calitate de prezentator la 
mini-conferința petrecută anual la expoziția ”Moldagrotech”. Participarea la emisiunile ”Baștina”,”Ora 
fermierului”, ”Ia Atitudine” pentru împărtășirea experienței înaintate. 

-  Petrecerea demonstrărilor naționale ale beneficiilor implementării Agriculturii Conservative în gospodăria 
”Civea-Agro” SRL. 

-  Efectuarea unei vizite de cercetare în gospodărie a unui grup de experți de peste hotare pentru identificarea 
problemelor, riscurilor și stabilirea unor obiective de cercetare –implementare la fermă. Efectuarea vizitelor de 
cercetare a unui grup de experți din Republica Moldova pentru acordarea suportului în adoptarea cultivării 
culturilor de acoperire în sistemul de agricultură practicat.  
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IV. Etapele și termenele de implementare 
• Prezentul program este destinat pentru o perioadă de 6 ani, 2020-2025. Programul este logic 

împărțit în 2 etape. Prima etapă cuprinde anii 2020-2023 și etapa a doua cuprinde anii 2023 -
2025.  

• Prima etapă cuprinde următoarele acțiuni: 

• 1) Informarea fermierilor și a importatorilor de tehnică agricolă despre avantajele și 
beneficiile implementării Agriculturii Conservative în cadrul seminarelor și meselor rotunde 
petrecute; 

• 2) Publicarea materialelor informative despre Agricultura Conservativă: un pliant, o 
broșură, un ghid (manual) cu experiența mondială de implementare a Agriculturii 
Conservative, a unui ghid consacrat sensibilității buruienilor la erbicidele utilizate în 
Agricultura Conservativă, montarea unui film documentar despre experiența înaintată din 
Republica Moldova, elaborarea unui curs de instruire; 

• 3) Ajustarea disciplinelor predate din programele agronomice în cadrul colegiilor agricole, 
programelor de licență și de master prin adăugarea elementelor de conservare a resurselor 
naturale și schimbarea abordărilor în predarea disciplinelor agronomice din convențional în 
conservativ, la fel și din programul de susținere a examenului de doctorat; 
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IV. Etapele și termenele de implementare 
• 4) Elaborarea statutului, a schemelor experiențelor, regulamentului de utilizare a 

experiențelor și dotarea cu echipament a centrului unic de cercetare-dezvoltare și 
fondarea experiențelor de lungă durată; 

• 5)  Modificarea Regulamentului privind condițiile, ordinea și procedura de acordare 
a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și a Mediului Rural, 
modificarea unui ordin vechi și emiterea unui ordin nou, elaborarea metodologiei de 
atestare a implementării în teren a Agriculturii Conservative, ajustarea registrului de 
Stat; 

• 6) Identificarea unui grup de experți locali, identificarea a 5 fermieri doritori de a 
implementa Agricultura Conservativă, pregătirea și fondarea demonstrărilor, vizitarea 
gospodăriilor agricole de către experții străini a gospodăriilor agricole care 
implementează Agricultura Conservativă;  

• 7) Inițierea producerii mașinilor de semănat, testării soiurilor și hibrizilor de plante, 
creării bazei semincere de culturi de acoperire și înierbare compatibile cu condițiile 
Agriculturii Conservative în Republica Moldova. 
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IV. Etapele și termenele de implementare 
Etapa a doua cuprinde următoarele acțiuni: 

1) Construirea unei facilități demonstrative de fabricare a brichetelor, fondarea în spațiu a 
experiențelor polifactoriale, fondarea experiențelor în producere; 

2) Testarea și demonstrarea primelor prototipuri de mașini de semănat pentru condițiile 
Agriculturii Conservative;  

3)  Fondarea asociației obștești și petrecerea primei conferințe naționale consacrate 
Agriculturii Conservative.  

4) Continuarea cercetărilor în domeniul Agriculturii Conservative în experiențele fondate, 
continuarea testării soiurilor și hibrizilor de plante, crearea bazei semincere de culturi de 
acoperire și înierbare.  

 

Acțiunile de promovare în mass media, vizitele de studiu în gospodăriile care implementează 
Agricultura Conservativă, vizitele de cercetare, cursurile de instruire, mini conferințele, 
demonstrările naționale și locale vor fi implementate în ambele etape. 
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V. Responsabilii pentru implementare 
 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului (MADRM) - 
organul responsabil pentru implementarea prezentului program. 

Asigurarea științifică, didactică și metodologică a activităților incluse în 
prezentul program va fi asigurată de cadrele didactice și științifice a 

instituțiilor subordonate ministerului. 
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VII. Rezultatele scontate 
În rezultatul implementării programului vor fi obținute următoarele: 

1) Cadrul normativ de aplicare a Agriculturii Conservative și de stimulare a investițiilor în acest 
domeniu actualizat. 

2) Capacități locale pentru implementarea Agriculturii Conservative, create și dezvoltate.  

3) Bază materială pentru facilitarea implementării Agriculturii Conservative creată. 

4) Bază științifică și facilități de demonstrare pentru facilitarea implementării Agriculturii Conservative 
create. 

5) Bază didactică - metodologică elaborată. 

6) Învățământ agronomic ajustat.  

7) Cercetări științifice fundamentale și aplicative inițiate în Agricultura Conservativă. 

8) Producerea mașinilor de semănat autohtone pentru condițiile Agriculturii Conservative inițiate. 

9) Rețea de loturi demonstrative și asociație obștească creată.  
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VIII. Indicatori de progres și performanță  
Indicatorii de progres și performanță ale programului vor fi următorii: 

• 1000 de fermieri direct instruiți prin intermediul a 40 de seminare de informare și școlarizare; 

• 30 de agenți/reprezentanți ai importatorilor instruiți; 

• 21 articole de popularizare a experienței țărilor străine la implementarea Agriculturii Conservative 
publicate; 

• Un film documentar elaborat; 

• 1500 de pliante elaborate și distribuite ( 1000 în limba română și 500 în limba rusă); 

• 1000 de broșuri elaborate și distribuite; 

• 24 de interviuri și reportaje realizate la televiziune; 

• 12 conferințe petrecute despre mersul programului; 

• Un centru de cercetare –dezvoltare fondat; 

• O experiență de lungă durată fondată; 
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VIII. Indicatori de progres și performanță  
• Două mașini de semănat pentru condițiile agriculturii conservative procurate; 

• Învățământul mediu de specialitate, de licență, master și doctorat ajustat; 

• Două acte normative modificate; 

• Două regulamente elaborate; 

• Un grup de experți creat și instruit; 

• Un curs de instruire elaborat; 

• 700 de persoane de diferite profesii instruite anual; 

• 2 ghiduri publicate; 

• O asociație obștească fondată; 

• O conferință națională petrecută; 

• 5 loturi demonstrative fondate; 
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VIII. Indicatori de progres și performanță  
• 10 activități de promovare a loturilor demonstrative ”Ziua câmpului” petrecute; 

•  2 prototipuri de semănători testate și demonstrate; 

• 12 demonstrări ale semănătorilor în acțiune; 

• 10 demonstrări naționale într-o gospodărie care aplică cu succes Agricultura 
Conservativă  

• 21 de vizite de studiu în gospodăria care aplică cu succes Agricultura 
Conservativă 

• O vizită de studiu de către experții străini în gospodăria care aplică cu succes 
Agricultura Conservativă; 

• 14 vizite ale experților naționali în gospodăria care aplică Agricultura 
Conservativă.  
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IX. Procedurile de raportare și evaluare  
 

1. Monitorizarea realizării prezentului Program la nivel național va fi efectuată 
de Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului, în comun cu 
instituțiile implicate în procesul de implementare a programului. 

2. Coordonarea realizării prezentului Program va fi efectuată de Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului. 

3. Raportul anual privind realizarea acțiunilor prevăzute în Program se va 
efectua până la 1 ianuarie de către Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
a Mediului. 
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Planul de acțiuni  

privind implementarea Programului de dezvoltare și 

implementare 

 Agriculturii Conservative pentru anii 2020-2025 
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Petrecerea unui seminar informativ în fiecare raion al 

Republicii Moldova cu tematica agriculturii conservative 

și măsurile de stimulare a fermierilor care vor 

implementa  agricultura conservativă 

40 de 

seminare, 

1000 de 

fermieri 

instruiți 

2020               

MADRM, 

IFAD, 

MACP 

Petrecerea unei mese rotunde cu participarea 

reprezentaților importatorilor de tehnică agricola 

privind promovarea agriculturii conservative și 

schimbarea sortimentului de tehnică importată cu 

invitarea Camerei de comerț. 

30 de 

agenți/reprez

entanți 

instruiți 

2020               MADRM 

Publicarea în presa tipărită și electronică a articolelor de 

popularizare a agriculturii conservative și a experienței 

țărilor cu experiență înaintată în domeniul agriculturii 

conservative. 

12 de articole 

3 anual 

2020/ 

2025 
              

MADRM, 

UASM 

  

Publicarea unui pliant: ”Ce reprezintă agricultura 

conservativă ?” în limbile română și rusă. 

1000 

exemplare  în 

limba română 

500 

exemplare în 

limba rusă 

2019               
MADRM, 

ENPARD 

Publicarea unei broșuri dedicate agriculturii 

conservative (aproximativ 10 pagini) 

  

1000 de 

exemplare 

2020               

MADRM 

MACP 

IFAD 
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Promovarea agriculturii conservative la televiziune și 

radio 

18 interviuri 

și reportaje 

2020-

2025 
              

MADRM 

MACP 

IFAD, UASM 

Petrecerea a două mini conferințe 

la Moldagrotech despre mersul implementării 

programului 

12 conferințe 

petrecute 

Martie, 

Octombri

e 

Anual 

2020-

2025 

              MADRM 
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Elaborarea și aprobarea statutului centrului 

Un statut 

elaborat și 

aprobat 

2022               MADRM 

Dotarea centrului cu echipament și inputuri   

Un centru 

dotat cu 

echipament 

și inputuri 

2023               

MADRM, 

IFAD 

MACP 

Construirea facilității demonstrative de fabricare a 

brichetelor 

O facilitate 

construită 
2024               

MADRM, 

IFAD 

Elaborarea, consultarea și aprobarea schemei 

experiențelor poli factoriale pe o perioadă de 10 ani 

Schema 

experiențelor 

aprobată 

2022               MADRM 

Elaborarea regulamentului de utilizare a experiențelor 

Un 

regulament 

elaborat 

2021               MADRM 

Elaborarea regulamentului demonstrărilor agricole 

Un 

regulament 

elaborat 

2020               MADRM 

Fondarea în spațiu ( în câmp) a experiențelor poli 

factoriale 

O experiență 

fondate 
2024               MADRM 

Fondarea experiențelor în producere 
O experiență 

fondate 
2024               MADRM 

Dotarea ICCC cu mașini de semănat în condiții de no –

tillage 

Două mașini 

de semănat 

procurate 

2021               
MADRM 

IFAD 

Fondarea experiențelor de lungă durată 
O experiență 

fondate 
2022               

MADRM 

ICCC 
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Identificarea disciplinelor indirect conectate cu conservarea resurselor 

naturale și adăugarea elementelor  de conservare a resurselor naturale 

Se referă la disciplinele din cadrul programelor de studii de la 

colegiile agricole, programele de licență și master cu profil agricol și 

schimbarea vectorului de predare 

Discipline 

identificate și 

elemente de 

conservare a 

resurselor 

naturale 

adăugate 

2021 Nu necesită cheltuieli suplimentare 

MADRM, 

UASM, 

UPB, 

Colegiile Agricole 

Identificarea disciplinelor de specialitate cu tangență directă spre 

conservarea resurselor naturale și schimbarea abordărilor din 

convenționale în conservative 

Discipline 

identificate și 

elemente de 

conservare a 

resurselor 

naturale 

adăugate 

2022 Nu necesită cheltuieli suplimentare 

MADRM, 

UASM, 

UPB, 

Colegiile Agricole 

Ajustarea programului de susținere a examenului de doctorat prin 

schimbarea abordărilor din convențional în conservativ 

Un program 

ajustat 
2020 Nu necesită cheltuieli suplimentare 

MADRM, 

UASM, 

  

Modificarea Regulamentului privind condițiile, ordinea şi procedura 

de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a 

Agriculturii şi Mediului Rural 

Un regulament 

modificat 
2021               

MADRM 

AIPA 

Modificarea Ordinului Ministrului Agriculturii şi Industriei 

Alimentare nr. 79 din 5 aprilie 2016 
Ordin Modificat 2021               

MADRM, 

  

Elaborarea Metodologiei de atestare a implementării în teren a 

Agriculturii conservative 

O metodologie 

elaborată 
2022               

MADRM, 

AIPA 

Emiterea Ordinului MADRM cu refere la implementarea Agriculturii 

Conservative de către organizațiile naționale și internaționale 

Ordin 

emis 
2020               

MADRM 

  

Identificarea disciplinelor indirect conectate cu conservarea resurselor 

naturale și adăugarea elementelor  de conservare a resurselor naturale 

Se referă la disciplinele din cadrul programelor de studii de la 

colegiile agricole, programele de licență și master cu profil agricol și 

schimbarea vectorului de predare 

Discipline 

identificate și 

elemente de 

conservare a 

resurselor 

naturale 

adăugate 

2021 Nu necesită cheltuieli suplimentare 

MADRM, 

UASM, 

UPB, 

Colegiile Agricole 



Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul 
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Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală  
(ENPARD) 

Acest proiect este 
finanțat de Uniunea 
Europeană 

Implementat de 

Obiectivul 
Acțiunile 

(măsurile) 

Indicatorii de 

performanță 

Termenul 

de realizare 

Cheltuieli planificate, mii lei 

Responsabil 
Total 

2020 

2025 

Inclusiv pe ani 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2
.4
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Identificarea unui grup de persoane care vor activa ca 

experți (7-9 persoane) 

Un grup de 

experți creat 

la nivel 

național 

2020               
MADRM 

  

Instruirea experților în țară și peste hotare. Instruirea se va 

aveau un caracter continui și se va înfăptui pe durata 

implementării programului 

7-9 experți 

instruiți 

2020-

2025 
              

MADRM 

IFAD 

FAO 

  

Elaborarea unui curs de instruire de 24 de ore pentru toate 

persoanele interesate de implementarea Agriculturii 

Conservative 

Un curs de 

instruire 

elaborat 

2022               
MADRM 

UASM 

Instruirea persoanelor interesate de implementarea 

Agriculturii Conservative 

100 de 

persoane 

anual 

instruite 

Anual               

MADRM 

UASM 

  

Editarea unui ghid ( manual ) cu studii de caz și exemple 

din diferite țări, inclusiv Republica Moldova 

Un ghid 

publicat 
2021               MADRM 

Editarea ghidului ”Sensibilitatea buruienilor la erbicide ” 
Un ghid 

publicat 
2022               MADRM 

Facilitarea creării AO ”AAAC” 
AO”AAAC” 

fondată 
2024               MADRM 

Petrecerea primei conferințe naționale consacrate 

agriculturii conservative 

Prima 

conferință 

petrecută 

2025               
AO”AAAC” 

MADARM 
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Acest proiect este 
finanțat de Uniunea 
Europeană 

Implementat de 

Obiectivul 
Acțiunile 

(măsurile) 

Indicatorii de 

performanță 

Termenul 

de realizare 

Cheltuieli planificate, mii lei 

Responsabil 
Total 

2020 

2025 

Inclusiv pe ani 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2
.5
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Identificarea a cinci fermieri care doresc să înceapă 

trecerea la Agricultura Conservativă în gospodăriile lor 

5 fermieri 

identificați 
2020               MADARM 

Pregătirea demonstrărilor în câmpurile a cinci fermieri 
5 demonstrări 

pregătite 
2021               MADARM 

Fondarea demonstrărilor propriu zise 
5 demonstrări 

fondate 
2022               MADARM 

Petrecerea ”Zilei câmpului” 

De 2 ori pe 

an începând 

cu 2021 

2022/ 

2025 
              MADARM 
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Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală  
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Acest proiect este 
finanțat de Uniunea 
Europeană 

Implementat de 

Obiectivul 
Acțiunile 

(măsurile) 

Indicatorii de 

performanță 

Termenul 

de realizare 

Cheltuieli planificate, mii lei 

Responsabil 
Total 

2020 

2025 

Inclusiv pe ani 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2
.6

 C
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Crearea bazei seminceri de culturi de acoperire și înierbare Inițierea cercetărilor  
Începând 

cu 2021 
              

GB (Institut) 

ICCC, 

IGFPP 

Testarea soiurilor și hibrizilor de plante în vederea eligibilității pentru 

condițiile agriculturi conservative 

Inițierea testării 

soiurilor și hibrizilor 

în condițiile 

agriculturii 

conservative 

Începând 

cu 2022 
              

MADRM 

CSTSP 
  

Ajustarea Registrului de Stat al produselor de uz fitosanitar și al 

fertilizanților 

Registrul de stat 

ajustat 
2021               

MADRM, 

CSAPUFF 

Proiectarea semănătorilor autohtone pentru condițiile no-tillage 
2 proiecte de 

semănători realizate 
2020-2022               

MADRM 

MECAGRO 

Moldagrotehnica 

Testarea primelor prototipuri de semănători pentru condițiile de no –

tillage 

Două prototipuri de 

semănători testate 
2023               

MADRM 

MECAGRO 

Moldagrotehnica 

Demonstrarea în acțiune a semănătorilor autohtone pentru condițiile 

no-tillage 

Prima semănătoare 

no-tillage 

demonstrată/4 în 

toată perioada 

2024               
MADRM 

MECAGRO 

Moldagrotehnica 

Demonstrarea în acțiune a semănătorilor de import pentru condițiile no 

–tillage   

Două demonstrări a 

semănătorilor 

petrecute/12 în toată 

perioada  

Începând 

cu 2021  

  

              MADRM 

Demonstrarea confecționării brichetelor din lucernă 
O demonstrare/2 în 

toată perioada  

Începând 

cu 2024  
              MADRM 
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Acest proiect este 
finanțat de Uniunea 
Europeană 

Implementat de 

Obiectivul 
Acțiunile 

(măsurile) 

Indicatorii de 

performanță 

Termenul 

de realizare 

Cheltuieli planificate, mii lei 

Responsabil 
Total 

2020 

2025 

Inclusiv pe ani 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2
.7
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Organizarea vizitelor de studii în gospodărie 

3 vizite anual, 

18 vizite în 

total 

2020-2025               MADRM 

Montarea unui film documentar despre implementarea 

Agriculturii Conservative în gospodărie 

Un film 

documentar 

realizat 

2020               MADRM 

Publicarea articolelor sezoniere în presa tipărită despre 

experiența gospodăriei 

3 articole pe 

an 

18 articole în 

total 

2020-2025               
MADRM 

UASM 

Participarea la emisiunile televizate 

(Baștina, Ora fermierului, ABC fermierului, Ia Atitudine) 

O participare 

pe an / 

6 participări 

2020-2025               MADRM 

Organizarea demonstrărilor naționale în gospodărie 

Începând cu 

2021, 

câte 2 pe an 

/10 total 

2021-2025               MADRM 

Vizitarea gospodăriei de către un grup de experți internaționali 

și naționali 

O vizită 

întreprinsă 
2021               

MADRM 

IFAD 

Vizitarea gospodăriei de către experții naționali 

Două vizite pe 

an 

12 vizite pe an 

2020-2025               MADRM 
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Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală  
(ENPARD) 

Acest proiect este 
finanțat de Uniunea 
Europeană 

Implementat de 

Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală  
(ENPARD) 

Mulțumesc mult!! 


