MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
COD
OBIECTIV

OBIECTIVE STRATEGICE
SECTORIALE

COD
INIȚIATIVĂ

INIȚIATIVE STRATEGICE
(MĂSURI/PROIECTE/ACTE NORMATIVE)

BUGET
(STRATEX)

LANSARE
(Luna/An)

FINALIZARE
(Luna/An)

PRIORITĂȚI STRATEGICE (OBIECTIVE GLOBALE)
A

Aplicarea eficientă a Politicii agricole comune și a Politicii K-01
comune a pescuitului

Management adecvat al resurselor specifice: administrație agricolă performantă, gestionarea eficientă și eficace a
FEGA, FEADER și FEPAM

B

Dezvoltarea unui sistem performant de Irigații

Stabilirea unei strategii pentru crearea unui sistem de irigații modern adaptat cerințelor actuale
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de irigații secundare - investiții din PNDR

K-02
K-03
K-04

Martie/2016
Oct/2016
Oct/2016

Ian/2016

Oct/2016

Ian/2016

Oct/2016

Ian/2016

Oct/2016

29,7 mil lei din care 50 Ian/2016
% UE prin FEGA si 50
% BN
Nov-15

Oct/2016

1260,9 mil lei

Ian/2016

Oct/2016

Restructurarea cercetării agricole pentru a permite dezvoltarea unei agriculturi performante și eficiente, capabile să 95 mil lei BN
facă față schimbărilor climatice inclusiv prin introducerea inovării
Continuarea demersurilor pentru stabilirea Camerelor agricole și a unui sistem eficient de consultanță agricolă

Ian/2016

Oct/2016

Ian/2016

Iunie/2016

Accelerarea procesului de stabilire a unei strategii de
K-23
introducere a cadastrului general în România și eliberarea
urgentă a titlurilor de proprietate pentru terenurile
K-24
agricole

Punerea în aplicare a Programului Național de Cadastru și carte funciară. Programul Național de Cadastru este
gestionat de ANCPI care este în subordinea MDRA (Dana Gafitiianu)
Demararea procesului de stabilire a cadastrului agricol

Ian/2016

Iunie/2016

Ian/2016

Iunie/2016

Restructurarea și creșterea performanței în sectorul
Pomicol

Reanalizarea sub-măsurilor din cadrul programului pomicol din Programul Național de Dezvoltare Rurală în vederea 351 717,8 mil lei
creșterii interesului beneficiarilor

Ian/2016

Iunie/2016

Stimularea agriculturii de mijloc prin promovarea
K-06
fermelor de familie, a asocierii agricultorilor și a lanțurilor
scurte de desfacere a produselor agricole
K-07

968 mil lei
4 506,6 mil lei pt
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de irigații primare - Aplicarea prevederilor OUG nr. 4/2015 privind
2016-2020 din care
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată prin Legea nr.269 /2015
135,8 mil lei pt 2016
Proiect de Strategie a sectorului de irigații din România
Promovarea produselor de calitate și cu valoare adăugată mare, de genul produs montan și produs în fermă

182,9 mil lei

Aplicarea prevederilor HG nr. 1179 /2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii
animalelor (solicitanţii ajutorului de stat sunt numai asociaţii sau organizaţii de crescători de animale)

25 mil lei BN

K-08

K-09
K-10

PROCESE INTERNE (P)
P-1

Regândirea sectorului de Cercetare Agricolă și de
Consultanță

P-3

Plan Strategic (prototip v3-2)

Aplicarea prevederilor HG nr. 1050 /2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 20142016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar (beneficiarii sunt numai formele asociative)
Modificarea PNDR 2014-2020 în sensul armonizării cu prevederile legislației naționale referitoare la fermele de
familie și grupurile de producători
Încurajarea transferului inter-generațional în agricultură prin folosirea oportunităților din Programul Național de
Dezvoltare Rurală (instalarea tinerilor fermieri, sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, schema pentru micii
fermieri)

Martie/2016

(K-21-K-69)
K-21
K-22

P-2

Oct/2016

Ian/2016
Ian/2016
Ian/2016

K-05
C

PNDR total 8 861,5 mil Ian/2016
lei din care 7389,5 mil
lei UE și 1472,0 mil lei
BN
POPAM total 647,3 mil
lei din care 449,4 mil
lei UE si 197,7 mil lei
BN
FEGA 7
776 mil lei din care 7
645,7 mil lei UE si
130,3 mil lei BN

K-25
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
P-3 COD
OBIECTIV

STRATEGICE în sectorul
Restructurarea și OBIECTIVE
creșterea performanței
SECTORIALE
Pomicol

PRIORITĂȚI STRATEGICE (OBIECTIVE GLOBALE)
P-4

Identificarea de noi piețe pentru produsele românești în
vederea creșterii competitivității sectorului agroalimentar

COD
INIȚIATIVĂ
K-26

INIȚIATIVE STRATEGICE
(MĂSURI/PROIECTE/ACTE NORMATIVE)
Proiect de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii Pomiculturii nr. 348/2003, republicată

K-27
K-28
K-29

RESURSE UMANE (U)
U-1

Trimiterea atașaților agricoli la post într-o serie de state
terțe și europene

F-1

Accelerarea absorbției fondurilor europene pentru
Dezvoltare Rurală și Pescuit

LANSARE
(Luna/An)
Ian/2016

FINALIZARE
(Luna/An)
Iunie/2016

Încurajarea producătorilor pentru a accesa programe europene de promovare a produselor românești

Ian/2016

Iunie/2016

Continuarea demersurilor în vederea semnării de noi acorduri sanitare și fitosanitare menite să faciliteze accesul pe
noi piețe
Stabilirea unui serviciu de comerț exterior în cadrul MADR

Ian/2016

Oct/2016

Ian/2016

Martie/2016

Definitivarea cadrului legislativ și organizarea concursurilor pentru trimiterea atașaților agricoli la post într-o serie
de state terțe și europene. S-a inițiat HG în vederea înființării posturilor de atașați, în acest moment în discuție cu
MAE.
Operaționalizarea rețelei de atașati agricoli

Ian/2016

Mai/2016

Iunie/2016

Oct/2016

Ian/2016

Oct/2016

Ian/2016

Oct/2016

(K-71-K-79)
K-71

K-72

RESURSE FINANCIARE (F)

BUGET
(STRATEX)

6,4 mil lei

(K-81-K-89)
K-81
K-82

Reducerea birocrației în special la gestionarea fondurilor europene, care să permită și accelerarea implementării
noilor programe de finanțare din domeniile dezvoltare rurală și pescuit
Analiza posibilităților pentru stabilirea și implementarea unor instrumente financiare adecvate în sectorul pescăresc 0,06 mil lei

F-2

Finanțarea din fonduri de investiții EU a dezvoltării
sistemului de irigații

K-83

Continuarea demersurilor la nivel european în vederea obținerii unei posibile finanțări a proiectului de irigații din
Programul de investiții al președintelui Junker al Comisiei Europene

4.450,0 mil lei pt 2016- Ian/2016
2020

Oct/2016

F-3

Îmbunătățirea sistemului de creditare și stimulare a
Agriculturii asociative

K-84

Înființarea unui fond de creditare pentru agricultură

404,5 mil lei pentru
2014-2020

Ian/2016

Iunie/2016

K-85

Analizarea posibilităților de acordare a unor stimulente producătorilor care se asociează în vederea promovării
producției și comercializării în comun a acesteia

Ian/2016

Martie/2016

PROCESE LEGISLATIVE (L)

(K-91-K-99)

L-1

Completarea legislației pentru dezvotarea sistemului de
irigații

K-91
K-92

Promovarea proiectului de Lege în vederea stabilirii unui sistem de irigații modern și eficient
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 1872/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

Ian/2016
Ian /2016

Aprilie/2016
Ian /2016

L-2

Clarificarea și adaptarea legislaței pentru susținerea
asociațiilor de producători

K-93
K-94

Clarificarea cadrului legislativ pentru înființarea asociațiilor de producători
Proiect de Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005
54,35 mil lei
privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor
agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005

Ian/2016
Ian/2016

Mar/2016
Mar/2016

K-95

Adaptarea legislației fiscale (non-impozitarea schimburilor comerciale între membri și grupurile asociative din care
fac parte)
Adoptare cadrului legislativ pentru promovarea produselor de calitate și cu valoare adăugată mare, de genul produs
montan și produs în fermă
La Parlament a fost depusă o iniţiativă legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 283/ 2010 privind camerele
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, în scopul sprjinirii acestor
structuri private pentru a deveni funcţionale

Ian/2016

Mar/2016

Ian/2016

Aprilie/2016

Ian/2016

Iunie/2016

K-96
K-97

Plan Strategic (prototip v3-2)
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
COD
OBIECTIV
L-3

OBIECTIVE STRATEGICE
SECTORIALE
Adoptarea legislației pentru Restructurarea cercetării
(OBIECTIVE GLOBALE)
agricole

PRIORITĂȚI STRATEGICE

Plan Strategic (prototip v3-2)

COD
INIȚIATIVĂ
K-98

INIȚIATIVE STRATEGICE
(MĂSURI/PROIECTE/ACTE NORMATIVE)
Proiect de lege de modificare şi completare a Legii nr. 45/ 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare.
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BUGET
(STRATEX)

LANSARE
(Luna/An)
Ian/2016

FINALIZARE
(Luna/An)
Martie/2016

