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Anexă la scrisoarea nr. 241 din 21 iulie, 2008 

 

Propunerile Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform privind direcţiile de subvenţionare a producătorilor agricoli  

pentru anul 2009 
 
 

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform consideră că pentru realizarea 
obiectivelor stabilite în agricultură este necesară majorarea fondului de subvenţionare până la   
1 miliard lei şi propune subvenţionarea producătorilor agricoli în anul 2009 pentru:  

1. Compensarea în proporţie de 50 la sută a ratei dobânzii pentru credite cu scopuri de 
producere acordate producătorilor agricoli. 

 
2. Stimularea investiţiilor în procurarea de echipament şi utilaj pentru întreprinderile mici şi 

mijlocii de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, amplasate în localităţi 
rurale şi pentru casele de ambalare şi frigidere prin rambursarea în proporţie de 50 a 
cheltuielilor realizate. 

 
3. Stimularea investiţiilor în producerea de legume pe teren protejat pin compensarea 

parţială, în proporţie de 50 la sută, a cheltuielilor realizate pentru achiziţia de utilaje, 
echipamente şi instalaţii noi şi pentru construirea, modernizarea şi extinderea edificiilor 
operaţionale şi a utilităţilor pentru sere în baza unor planuri de fezabilitate şi de 
cofinanţare a proiectelor. 

 
4. Stimularea investiţiilor în dezvoltarea afacerilor rurale de către tineri prin subvenţionarea, 

în proporţie de 50 la sută, a cheltuielilor efectuate pentru procurarea mijloacelor fixe şi a 
mijloacelor de producere. 

 
5. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii agricole prin lărgirea spectrului de 

unităţi, inclusiv tractoare, şi compensarea în proporţie de 40 la sută a cheltuielilor 
realizate. 

 
6. Stimularea lucrărilor agricole mecanizate prin compensarea costului a 20 litri motorină la 

hectar prelucrat cu acordarea subvenţiilor în 2 tranşe egale: (1) până la 1 mai – pentru 
fiecare hectar însămânţat; (2) până la 1 noiembrie – pentru fiecare hectar recoltat). 

 
7. Stimularea dezvoltării legumiculturii prin compensarea, în proporţie de 50 la sută, a 

cheltuielilor pentru procurarea seminţelor. 
 

8. Stimularea investiţiilor în producerea de legume pe teren protejat şi teren deschis prin 
subvenţionarea cheltuielilor pentru (1) sursele energetice folosite la producerea 
răsadului de legume şi a legumelor în perioada 1 octombrie – 1 aprilie, (2) sursele 
energetice folosite pentru irigare. 

 
9. Stimularea investiţiilor în producerea de material săditor pomicol şi în înfiinţarea de 

plantaţii pomicole şi nucifere prin rambursarea cheltuielilor pentru materialul săditor. 
 

10. Stimularea investiţiilor în sectorul zootehnic prin (1) subvenţionarea fiecărui kg de masă 
vie a animalelor procurate din ferme de prăsilă atestate de următoarele grupuri, cu 
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categorie de bonitare nu mai mică de clasa II (femele) şi de clasa I (masculi), în vârstă 
de cel puţin 12 luni (junci) şi de 6 luni (scrofiţe, vieri şi berbeci), după cum urmează: vaci 
primare, junci şi juninci – 25 lei/kg, scrofiţe (rasă pură) – 20 lei/kg, scrofiţe (birasiale) – 
10 lei/kg, vieri – 25 lei/kg, berbeci – 25 lei/kg, mioare – 15 lei/kg, (2) rambursarea 
cheltuielilor suportate pentru procurarea materialului genetic la însămânţarea artificială. 

 
11. Stimularea investiţiilor în producerea viticolă prin acoperirea cheltuielilor în sumă de 20 

mii lei la ha pentru înfiinţarea plantaţiilor de vii de soiuri Prezentabil, Codreanca, Alb de 
Suruceni, soiuri cu bobiţe fără seminţe. 

 
12. Stimularea introducerii standardelor europene de calitate (ISSO, HACCP etc.) prin 

acoperirea cheltuielilor pentru obţinerea lor în proporţie de 50 la sută. 
 
 
 


