
ARGUMENTARE
cu privire la necesitatea aprobării proiectului Acordului Specific
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suedi a

privind finanţarea efectuării recensămîntului general agricol
în Republica Moldova pentru perioada 20 10-2012

Informaţii generale. Proiectul nominalizat al Hotărîrii Guvernului este elaborat întru
realizarea Hotărîrilor Guvernului nr. 191 din 25.02.2008 „Pentru aprobarea Planului de
acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008 -2011”, nr. 992
din 03 septembrie 2007 „ Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru realizarea
recensămîntului general agricol”  şi nr. 371 din 06 mai  2010 „Cu privire la organizarea şi
desfăşurarea recensămîntului general agricol din 2010”, care prevăd desfăşurarea în anul 2010
a recensămîntului general agricol (RGA) în Republica Moldova.

  Proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suedia
privind finanţarea efectuării recensămîntului general agricol în Republica Moldova pe ntru
perioada 2010-2012 prevede acordarea de către Guvernul Regatului Suediei a suportului
financiar nerambursabil pentru  efectuarea recensămîntului general agricol în Republica
Moldova, în mărime de 20 mil. coroane suedeze (circa 33,1 mil. lei). Proiectul Acordului
stabileşte de asemenea modalitatea de cooperare a părţilor la realizarea RGA în Republica
Moldova.

Aspectul politic. Realizarea Recensămîntului General Agricol va permite asigurarea
autorităţilor publice centrale şi locale cu date statistice co mplexe, fiabile şi relevante,
comparabile la nivel internaţional, aliniate la standardele UE, pentru fundamentarea
elaborării, monitorizarea şi evaluarea politicilor naţionale în domeniul agroalimentar şi a
dezvoltării rurale, precum şi furnizarea informaţ iei respective altor utilizatori din ţară şi din
afară.

Recensămîntul General Agricol este primul recensămînt cu caracter general, preconizat
spre efectuare în Republica Moldova în corespundere cu recomandările Organizaţiei
Naţiunilor Unite pentru Agricult ură şi Alimentaţie (FAO), prezentate în Programul
Recensămîntului Mondial Agricol 2010 şi  recomandările Uniunii Europene, precum şi de
specificul şi particularităţile sectorului agrar din Republica Moldova. Este de menţionat, că
realizarea RGA  în Republica Moldova în anul 2010 corespunde întocmai perioadei efectuării
recensămîntului agricol în ţările Uniunii Europene.

Aspectul normativ. Proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Regatului Suediei privind finanţarea efectuării recens ămîntului general agricol în Republica
Moldova pentru perioada 2010-2012 se bazează pe Acordul între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Regatului Suediei cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru
cooperarea în dezvoltare pe perioada 2003 -2008, semnat la Chişinău la 1 octombrie 2003, al
cărui termen este prelungit pînă la 31 decembrie 2011.

Prevederile proiectului Acordului sunt compatibile cu normele juridice naţionale şi
internaţionale aferente domeniului respectiv.

Aspectul organizatoric . Acţiunile de pregătire şi efectuare a Recensământului General
Agricol şi de prelucrare a datelor obţinute se vor realiza de către Biroul Naţional de Statistică
în comun cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi cu participarea altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale, conform Planului de acţiuni aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 992 din 03 septembrie 2007.



Coordonarea planificării, monitorizării şi evaluării utilizării mijloacelor financiare
alocate în cadrul Acordului pentru lucrările Recensământului General Agricol , în
corespundere cu art.8 al Acordului nominalizat,  va fi efectuată de către Comisia mixtă, cu
participarea  reprezentantului SIDA , care urmează a fi creată prin decizie de Guvern .

Aspectul financiar . Proiectul Acordului  prevede acordarea de  către Guvernul Regatului
Suedia a suportului financiar nerambursabil pentru  efectuarea RGA în Republica Moldova în
mărimea de 20 mil. coroane suedeze, circa 33,1 mil. lei.

 Bugetul precizat estimativ al RGA constituie 67,8 mil. lei, din care pentru lucrările din
a.2010-2012 – 66,3 mil. lei. Pentru realizarea lucrărilor de recensămînt în a. 2010 sunt
necesare 48,0 mil. lei, din care 14,9 mil. lei sunt prevăzute în Bugetul de Stat pentru anul
curent şi circa 33,1 mil. lei va consti tui, conform Acordului Specific, suportul financiar
nerambursabil acordat de către SIDA. Pentru realizarea lucrărilor RGA în 2011 -2012 sunt
necesare circa 18,3 mil. lei. Sursa finanţării cheltuielilor  în cauză nu a fost identificată.

Conform proiectul Acordului, plăţile de către SIDA vor fi efectuate prin intermediul unui cont
trezorerial special deschis în acest scop, aflat în gestiunea Biroului Naţional de Statistică.
Utilizarea mijloacelor financiare transferate de către Suedia va fi efectuată în coordo nare cu
SIDA , în corespundere cu prevederile cadrului normativ - juridic al Republicii Moldova.
Pentru achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor efectuate de pe contul nominalizat  vor
fi valabile regulile de achiziţii stabilite de legislaţia şi  actele normative ale Republicii
Moldova. Astfel va fi asigurată transparenţa utilizării mijloacelor financiare din bugetul de
stat şi celor acordate de către donator.

Aspectul temporar. Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării, va fi valabil
pînă la 31 decembrie 2012 şi poate fi sistat în prealabil de oricare dintre Părţi prin notificare
scrisă. Acordul va înceta după şase (6) luni de la primirea unei asemenea notificări..

Ţinînd cont de importanţa şi necesitatea efectuării Recensământ ului General Agricol
în ţară, de volumul esenţial de lucrări de pregătire şi de termenii restrînşi de efectuare a
acestora, precum şi de disponibilitatea Guvernului Regatului Suediei de a susţine financiar
această acţiune, Biroul Naţional de Statistică con sideră oportună şi solicită Guvernului
aprobarea proiectului Acordului nominalizat.
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