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Granturi investiționale 

 

Proiectul Agricultura Competitivă în 

Moldova  



 Susținerea creării grupurilor de producători 

activi în sectorul horticol; 

 

 Susținerea investițiilor în tehnologii și utilaje 

destinate infrastructurii post-recoltă. 

 

Program de granturi investiționale 

pentru infrastructura post recoltă 



 Grup de Producători –  

 orice persoană juridică, constituită şi care funcţionează în 

conformitate cu Legea 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile 

de producători agricoli şi asociaţiile acestora; 

 

 constituită din cel puțin 5 producători agricoli al cărei scop principal 

este comercializarea în comun a produselor agricole ale membrilor 

grupului. 

 

Definiție  



 Depunerea dosarelor de 

aplicare, debursarea granturilor, 

şi M&E -     

 

 

 

 Prestatori de servicii de 

dezvoltare a afacerilor  - 

 

Actori implicați: 



 

 Granturi de 50% din valoarea obiectului investiției, plafon maxim 
per grup de producători $350,000; 

 

 (!) De asemenea, Grupurile de producători, anterior finanţate  în 
cadrul MAC-P, vor fi eligibile pentru accesarea granturilor 
suplimentare până la plafonul de 350 000 dolari SUA; 

 

 Grupurile de Producători vor co-finanța celelalte 50% din costul 
utilajului/ echipamentului. 

 

 

 

 

Granturi investiționale pentru infrastructura  

post-recoltă 



 GdP sunt înregistrate, activează și realizează investiția pe teritoriul controlat 

de autoritățile Republicii Moldova, inclusiv pe teritoriul raionului Dubăsari, 
situat după traseul Rîbnița – Tiraspol, cu excepția or. Chișinău și Bălți, în modul 

stabilit de legislația în vigoare; 

 

 Nu se află în proces de insolvabilitate, restructurare, reorganizare sau 
lichidare;  

 

 GdP constituite din cel puțin 5 membri (persoane fizice, care desfășoară 

activitate de întreprinzător și/sau juridice);  

 

 Fiecare membru va deține cel mult 20% din voturi la adunarea generală; 

Beneficiarii granturilor investiţionale: 

 



 Membrii vor realiza produsul sau grupa de produse omogene pentru care 

s-au asociat prin intermediul grupului:  

 

 50% - în primul an de activitate; 

 60% - în al doilea an de activitate; 

 75% - în al treilea an de activitate şi următorii.  

Beneficiarii granturilor investiţionale: 

 



 bunul imobil şi sau terenurile pe care se efectuează investiţia se află în 

proprietatea Grupului de Producători; 

 

 îşi asumă obligaţia / responsabilitatea de a nu înstrăina şi / transmite în 

folosinţă sub nici o formă investiţia conform planului de afaceri; 

 

 de a nu casa, defrişa, sau menţine plantaţiile multianuale în stare 

fitosanitară necorespunzătoare tehnologiei de producere, precum şi să 

respecte criteriile de eligibilitate stabilite în Manualul de alocare a 

granturilor.  

 

 să prezinte dovada vânzărilor și/sau procurărilor de bunuri, lucrări, 

servicii pentru ultimele 6 luni consecutive: Grupurile de producători din 

sectorul horticol - minim 500 000 MDL. 

Beneficiarii granturilor investiţionale: 



 Activitate agricolă individuală în cadrul unui sub-sector de minim 3 ani; 

 

 Deținerea în proprietate a bunului/bunurilor imobil(e) în care se 

efectuează investiția;  

 

 Pentru sectorul horticol: pentru plantaţiile multianuale – termenul de 

arendă/comodat va fi de cel puţin 15 ani, calculat începând cu anul 
2016 și minimum 5 ha per membru al Grupului de producători.  

 

 Nici unul dintre membri nu va deține mai mult de 50% din totalul 

suprafețelor plantațiilor multianuale ale grupului de producători;  

 

Criterii de eligibilitate pentru membrii fondatori: 



 pentru exploatațiile agricole de arbuști fructiferi, coacăz, zmeur, agriş, 

mure, căpşun – termenul de arendă/comodat va fi de cel puţin 5 ani, 
calculat începând cu anul 2016 și minimum 0,5 ha per membru al 

Grupului de producători.  

 Nici unul dintre membri nu va deține mai mult de 50% din totalul 

suprafețelor plantațiilor multianuale ale grupului de producători; 

 

 pentru plantaţiile anuale – termenul de arendă/comodat va fi de cel 
puţin 5 ani, calculat începând cu anul 2016 și minimum 1 ha per 

membru al Grupului de producători.  

 Nici unul dintre membri nu va deține mai mult de 50% din totalul 

suprafețelor plantațiilor anuale ale grupului de producători. 

 

 

Criterii de eligibilitate pentru membrii fondatori: 



 Case de ambalare și frigidere de păstrare a produselor horticole, 
inclusiv: 

 Arhitectura; 

 Structura metalică de rezistență; 

 Pardoseală elicopterizată frigorifică; 

 Utilaj și echipament frigorific pentru pre răcire/răcire, menținere a 
regimurilor de temperatură, umiditate şi atmosferă controlată (CO2 
sau SO2); 

 Instalații electrice; 

 Utilaje și echipamente tehnologice pentru spațiile de expediție, 
recepție, spălare, sortare și ambalare; 

 

Tipuri de investiții eligibile pentru sector horticol: 



 Utilaje și echipamente tehnologice utilizate în 
complex sau separat pentru procesarea sau 
prelucrarea primară, inclusiv: 

o Utilaje de producere a sucurilor sau concentratului 
de suc din fructe, struguri și legume; 

o Utilaj și echipament pentru procesarea și prelucrarea 
primară/finită a fructelor de culturi nucifere (nuci, 
alune, migdale);  

o Utilaj și echipament pentru procesarea și prelucrarea 
primară / finită a cartofului; 

o Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau 
separat pentru uscarea fructelor, strugurilor și 
legumelor; 

o Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau 
separat pentru congelarea fructelor, strugurilor, 
legumelor și cartofilor. 

 

   Tipuri de investiții eligibile pentru sector horticol: 



 achiziţionarea de bunuri de la persoane afiliate; 

 achiziţionarea de bunuri second-hand;  

 porţiunea de grant; 

 investițiile realizate în or. Chișinău și Bălți; 

 taxa pe valoare adăugată;  

 comisioane bancare, costurile garanţiilor bancare şi cheltuieli similare;  

 costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare;  

 procurarea de bunuri imobile; 

 instruirea/şef montaj; 

 servicii de instalare, montaj, lucrări mecanizate, servicii de transport, cheltuieli 

vamale, etc.; 

 achitările efectuate în cadrul operaţiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), 

operaţiunii de compensare şi contractelor de cesiune.  

   Tipuri de investiții ne-eligibile: 



Asigurarea Finanţării Extra-Grant 

 Porțiunea de grant va fi ajustată: 

 în conformitate cu valoarea co-finanțării oferită de Beneficiar, prin asigurarea 

unei parități de 50% (surse grant) la 50% (surse co-finanțate de către 

Beneficiar),  

 în limita valorii aprobate conform procesului-verbal al Comisiei de evaluare și 

selecție, şi  

 a plafonului admis conform prevederilor proiectului MAC-P de 350 000 dolari 

SUA (trei sute cincizeci mii dolari SUA) per solicitant de grant. 

 Confirmarea surselor de co-finanțare va reprezenta baza finală pentru 

debursarea părții de grant.  

(!)  Granturile vor fi acordate în dolari SUA sau lei moldoveneşti conform cursului 
oficial al Băncii Naționale a Moldovei la data plății.  

  Procesul de lucru: 



 Cererea-tip de acordare a grantului investițional; 

 Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, care atestă 

înregistrarea grupului de producători; 

 Extrasul din Registrul Bunurilor Imobile eliberat de OCT cu privire la bunul imobil, 

proprietate a Grupului de Producători, pe care se vor desfăşura lucrările de 

construcţie şi/sau amplasa echipamentul şi utilajul; 

 Dovada de achitare a contribuțiilor membrilor către grupul de producători; 

 Documente ce confirmă activitatea agricolă individuală pentru ultimii 3 ani 

consecutivi ai membrilor grupului de producători ; 

 Studiul de fezabilitate a sub-proiectului investițional ; 

 Planul de afaceri elaborat pentru o perioadă de cel puţin 5 ani; 

 Formularele de evaluare de mediu; 

  Documente necesare pentru obţinerea finanţării: 



 

 Documente ce atestă pregătirea profesională în domeniul ce vizează investiţia 

a unui reprezentat al grupului de producători; 

 Declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a 

documentelor prezentate semnată şi ştampilată de administrator şi membrii 

fondatori ai grupului de producători,  

 inclusiv angajamentul de a nu înstrăina sub nici o formă investiţia supusă grantului 

investițional conform termenilor, de 5 ani şi 9 luni consecutivi, dar şi angajamentul de a 

respecta cerinţele şi standardele de mediu la implementarea sub-proiectului ; 

 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru 

persoanele juridice, cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul 2016, 

avizat în modul stabilit de către Direcţia statistică; 

  Documente necesare pentru obţinerea finanţării: 



 Pentru gospodăriile ţărăneşti – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14), 

cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul 2016. Grupurile de 
producători, înregistrate în anul depunerii cererii de finanțare, vor prezenta 

copiile rapoartelor financiare pentru ultimii 3 ani pentru fiecare membru 
fondator și/sau declarațiile pe venit;  

 Documentația tehnică, inclusiv oferta care conţine schiţa de proiect, calculul 

de preţ şi tehnologia propusă, echipamentele ce constituie obiectul 

investiţional; 

 Pentru echipamentele şi utilajele ce vor fi procurate – copia contractelor de 
intenție cu furnizorii locali sau internaționali; 

 Documente privind sursele de co-finanțare a investiției: scrisori din partea 

instituțiilor financiare, co-finanțare proprie, contracte de antrepriză, contracte 

cu Antreprenorii (furnizorii) privind oferirea de credite tehnice etc.; 

 Graficul de implementare al sub-proiectului.  

 

  Documente necesare pentru obţinerea finanţării: 



 Dosarele de aplicare sigilate și ștampilate, se depun la sediile secţiilor/serviciilor teritoriale 

ale AIPA;  

 În termen de 10 zile lucrătoare de la momentul recepţionării şi înregistrării, dosarele de 

aplicare se transmit, de către şefii secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei, Direcţiei 

administrare şi control a Agenţiei (sediul central) în temeiul unui act de predare-primire; 

 Direcţia administrare şi control a Agenţiei, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul 

recepţionării dosarelor, va efectua un control administrativ, care presupune verificarea 

corectitudinii şi completitudinii datelor din dosarele fizice cu baza de date a Agenţiei, 

inclusiv verificarea conform „principiului celor 4 ochi”. 

 După caz, urmare a efectuării controlului administrativ, dosarele vor fi înaintate Direcției 

Inspecție și Control pe teren pentru organizarea inspecțiilor suplimentare, care nu vor 

depăşi 20 zile lucrătoare.  

 Pentru toate dosarele verificate în care nu sunt depistate abateri vor fi întocmite avize 

pozitive şi întocmite Procese Verbale.       

 Procesul verbal comun și dosarele de aplicare cu avize pozitive sunt transmise spre 

evaluare și selecție finală Comisiei de Evaluare și Selecție. 

 

  Depunerea dosarului de aplicare: 



 Evaluarea și selecția finală a proiectelor va fi realizată de către o comisie de evaluare 

și selecție formată din 5 membri; 

 Deciziile comisiei sunt însumate într-un Proces Verbal, care se face public în termen de 

3 zile lucrătoare. 

 Grupul de Producători are dispoziție 9 luni, din data emiterii Procesului Verbal,  pentru 

prezentarea documentelor confirmative privind capacitatea de co-finanțare a 

investiției (mijloace proprii și/sau atrase), precum și prezentarea setului de acte 

necesare pentru semnarea Contractului de grant.  

 Neprezentarea documentele confirmative în termenul de pana la 9 luni va avea drept 

rezultat respingerea cererii de acordare a grantului.  

 După semnarea contractului de grant, Grupul are 9 luni la dispoziţie să implementeze 

sub-proiectul investiţional, după care în următorii 5 ani este să realizeze clauzele 

contractuale.   

  Evaluarea dosarelor şi implementarea sub-proiectelor: 



o Activități de promovare şi outreach pentru potenţialii beneficiari; 

o Identificarea și mobilizarea GdP; 

o Suport la constituirea și înregistrarea grupurilor de producători; 

o Suport le elaborarea planurilor de fezabilitate; 

o Suport la întocmirea dosarelor de aplicare la programul de granturi; 

o Asistenţă tehnică specializată post-finanţare; 

o Dezvoltarea capacităţii grupurilor de producători finanţaţi. 

 

Prestatori de servicii  în afaceri: 



 

Echipa de consultanți – (0 22) 278 701  

 

www.aipa.gov.md 

www.capmu.md  
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