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PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ (P118518)  

Obiective, componente, indicatori 

Proiectul Agricultura Competitivă va contribui la realizarea modelului de creștere economică descris în 

Programul Guvernului 2011-2014, bazat pe investiții, inovare și competitivitate. Proiectul va sprijini acțiunile 

ample de reformă ale programului care vizează creşterea competitivităţii la export, atragerea de investiţii şi 

realizarea integrării comerciale mai strânse cu UE. În special, proiectul va sprijini agenda de reformă a 

Guvernului în domeniul siguranţei și calității alimentelor, eforturile de îmbunătăţire a oportunităților de 

piață pentru agricultori prin suport investiţional (pentru modernizarea infrastructurii post-recoltare) şi 

sprijin pentru dezvoltarea instituţională (crearea și consolidarea grupurilor de producători), precum şi 

eforturile de a integra utilizarea de bune practici agricole şi de management durabil al terenurilor. 

Obiectivul de dezvoltare al proiectului (ODP) vizează sporirea competitivității sectorului agroalimentar al 

țării prin susținerea modernizării sistemului de management al siguranței alimentelor; facilitarea accesului 

producătorilor agricoli la piețe și integrarea practicilor agricole de mediu și a celor de management durabil 

al terenurilor. ODP va fi realizat prin activităţi care vizează: (i) consolidarea capacităţii ţării de a gestiona 

agenda din ce în ce mai complexă privind siguranţa alimentelor; (ii) îmbunătăţirea infrastructurii şi creşterea 

nivelului de organizare a agricultorilor şi (iii) promovarea adoptării de practici agronomice durabile de către 

fermieri şi un răspuns consolidat al autorităţilor la provocările de degradare a solului.   

COMPONENTELE PROIECTULUI: 

COMPONENTA 1: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI ALIMENTELOR 

Sub-componenta 1.1.:  Suport instituțional și de reglementare 

Sub-componenta 1.2.: Îmbunătățiri tehnice ale ANSA1 

COMPONENTA 2: SPORIREA POTENȚIALULUI DE ACCES LA PIEȚE 

Sub-componenta 2.1.: Sprijin la dezvoltarea afacerilor pentru parteneriate productive   

Sub-componenta 2.2.: Sprijin investițional pentru tehnologiile post-recoltare.   

COMPONENTA 3: SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII PRIN INTERMEDIUL MANAGEMENTULUI DURABIL AL 

TERENURILOR 

Sub-componenta 3.1.: Consolidarea capacității pentru MDT2 

Sub-componenta 3.2.: Sprijinul financiar și investițiile pentru MDT. 

Sub-componenta 3.3.: Sprijin pentru reabilitarea fâșiilor de prevenire a eroziunii. 

COMPONENTA 4: SUPORT PENTRU IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Proiectul va fi implementat prin intermediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (componenta 1 

şi 2) şi Ministerul Mediului (componenta 3).  

FINANȚARE ADIȚIONALĂ PENTRU ACORDAREA  COMPENSAȚIILOR  ÎN VEDEREA SUSȚINERII VÂNZĂRILOR 

A DOUA FINANȚARE ADIȚIONALĂ PENTRU PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ ÎN MOLDOVA 

                                                           
1
 Agenția Națională de Siguranță Alimentară 

2
 Managementul Durabil al Terenurilor 
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Componenta 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI  ALIMENTARE  

Bugetul estimativ  planificat  până în 2017 9 250 000 USD 

Absorbiţi la 31 decembrie 2016    6 133 576 USD 

 
Indicatorii intermediari de rezultate 

  Referință Situația la 31 
decembrie 2016 

Țintă pentru 
2016 

Țintă finală 
2017 

Comentarii 

Agenția 
Națională 
pentru 
Siguranța 
Alimentelor 
este funcțională 

Agenția 
Națională 
pentru 
Siguranța 
Alimentelor nu 
este funcțională 

- - Agenția 
Națională 
pentru 
Siguranța 
Alimentelor 
este 
funcțională 

De la demararea 
componentei au fost 
realizate următoarele: A fost 
contractat un consultant 
pentru a fi efectuate 
instruirile privind  
implementarea HACCP la 
întreprinderile care 
procesează alimente de 
origine non-animală. Au fost 
efectuate 3 vizite de către 
consultant. Au fost instruiţi 
în jur de 100 inspectori 
ANSA. 
A fost contractat un 
consultant pentru 
efectuarea instruirilor 
privind  implementarea 
HACCP la întreprinderile 
producătoare de produse 
din carne. A fost efectuată 4 
vizite de către consultant. 
Au fost instruiţi în jur de 100 
inspectori ANSA. 
A fost organizată instruirea 
specialiștilor ANSA în 
studierea limbii engleze 
(circa 40 persoane). 

Lucrările de 
reabilitare a 
clădirii 
finalizate 

Clădirea 
repartizată 
pentru agenție 
are nevoie de 
lucrări de 
reabilitare 

Lucrările de 
proiectare şi 
reconstrucţie au fost 
finalizate.  

Finalizarea 
lucrărilor de 
reconstrucție.  

Structură 
solidă din 
punct de 
vedere fizic, 
capabilă să 
găzduiască 
400 angajați 

  

Echipamentul 
de birou, 
comunicații și 
tehnică de 
calcul furnizată 
și funcțională 

Echipamentul 
de birou, 
comunicații și 
tehnică de 
calcul fie nu 
este prezent sau 
este învechit 

Specificările tehnice 
pentru mobilă 
elaborate. Licitaţia a 
avut loc. Parţial 
mobila livrată. 

Dotarea 
oficiului 
central ANSA 
cu mobile şi 
echipament 
IT. 

Mijloace 
tehnice 
moderne la 
dispoziția 
personalu-
lui agenției 
pentru 
realizarea 
responsabili- 
tăților de 
funcție 
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Pachet de 
programe 
integrat 
elaborat și 
instalat 

Nu există 
sisteme IT 
moderne 

Au fost elaborate 
specificările tehnice 
și organizată licitația. 
MMSV – efectuat la 
nivel de 100%;  
LIMS – elaborat 
100%;  
Modernizarea 
Sistemului 
informațional privind 
trasabilitatea 
animalelor (SITA) 
efectuat la nivel de 
100 %. 

Contractarea 
companiilor și 
începerea 
lucrărilor. 

Sisteme IT 
care permit 
integrarea 
pe verticală 
și pe 
orizontală a 
proceselor 
de 
managemen
t ale agenției 

  

Reabilitarea 
laboratoarelor 
vizate încheiată  

Starea actuală a 
laboratoarelor 
vizate necesită 
extindere și/sau 
reabilitare 
moderată 

Lucrările de 
proiectare au fost 
finalizate pentru 
reabilitarea 
laboratorului din 
Bălți. Pentru Cahul – 
a fost repetată 
licitaţia pentru 
proiectarea în alt loc.  
A fost organizată 
licitația repetată 
pentru reconstrucția 
laboratorului din 
Bălți. A fost semnat 
contractul cu 
compania pentru 
lucrări de 
reconstrucție a 
laboratorului din 
Bălți. 

Contractarea 
companiilor 
de construcție 
și începerea 
lucrărilor la 
laboratoarele 
din Bălți și 
Cahul. 

Structuri 
solide din 
punct de 
vedere fizic, 
care 
corespund 
cerințelor 
pentru astfel 
de instituții 

  

Laboratoarele 
vizate sunt 
echipate, 
personalul 
instruit 

Laboratoarele 
vizate necesită 
echipamente 
suplimentare și 
instruire a 
personalului 
pentru a deveni 
centre de 
excelență care 
aspiră la 
acreditare 
internațională 

Organizarea licitației 
pentru echipament 
de laborator pentru 
laboratorul 
„Sănătate Animală” 
din cadru CRDV. 
Echipament  livrat la 
beneficiar. 
Organizarea licitației 
pentru kituri de 
laborator pentru 
laboratorul 
„Sănătate Animală” 
din cadru CRDV. 
Kiturile parţial livrate 
la beneficiar. 

Demararea 
lucrărilor 
pentru 
pregătirea 
acreditării 
laboratorului 
„Sănătate 
Animală” din 
cadru CRDV. 

Echipament 
și instruire 
asigurate 

 De la demararea 
componentei au fost 
efectuate activitățile după 
cum urmează Instruirea a 6 
specialiști din cadrul CRDV. 
A fost organizată instruirea 
a 6 specialiști în Laboratorul 
BIOR din Riga. 
 

Puncte de 
inspecție la 
frontieră 
funcționale 

În prezent nu 
există puncte de 
inspecție la 
frontieră 

Au fost finalizate 
lucrările de 
proiectare și 
organizată licitația 
pentru 4 PIF-uri. 

Finalizarea 
lucrărilor de 
construcție 
pentru 3 PIF-
uri.  

Patru puncte 
de inspecție 
la frontieră 
funcționale 
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Au  demarat lucrările 
la toate PIF-urile. 
PIF Tudora - finalizată 
la nivel de 100 % - a 
fost dată în 
exploatare. PIF Criva 
- lucrări efectuate în 
proporţii de 100 %. 
PIF Leușeni - lucrări 
efectuate în proporţii 
de 25%.  Licitaţie 
repetată. PIF 
Giurgiulești - lucrări 
efectuate în proporţii 
de 100 %  A fost 
efectuată instruirea a 
circa 60 persoane din 
cadrul serviciului 
veterinar şi 
fitosanitar  de la 
punctele de inspecţie 
la frontieră. 

 Indicatori ai rezultatelor, descrierea rezultatelor obţinute, promovarea, crearea afacerilor, finanţare, M&E, suport 
post – creare, lecţiile învăţate, concluziile, recomandările 

Activitățile întreprinse în cadrul acestei componente au drept obiectiv de a facilita ANSA să-şi îndeplinească 

responsabilităţile de a asigura siguranţa şi calitatea alimentelor şi furajelor din Moldova, în conformitate cu 

reglementările naţionale şi internaţionale / standardele UE consolida capacitatea de gestionare şi 

operaţionale a Agenţiei, astfel încât să poată îndeplini în mod eficient rolul său de control oficial în calitatea 

şi siguranţa alimentelor, în conformitate cu politica naţională a Republicii Moldova.  

Activitățile realizate în cadrul componentei vizează: servicii de consultanță, servicii de non-consultanță; și 

lucrări de construcție și reconstrucție.   

Sub-componenta 1.1: Suport instituțional și de reglementare 

În perioada de raportare, de către inginerul constructor, responsabil de activităţile legate de construcţii 

finanţate din sursele proiectului, au fost monitorizate lucrările de reconstrucţie a oficiului ANSA, lucrările de 

construcție la Punctele de Inspecţie la Frontieră (PIF) Tudora, PIF Criva, PIF Giurgiuleşti, PIF Leușeni. Au fost 

monitorizate lucrările privind proiectarea LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI CALITATEA ŞI SĂNĂTATE 

PLANTELOR, FURAJELOR SI PRODUSELOR  ALIMENTARE  CAHUL. De asemenea consultantul a participat la 

pregătirea pachetelor de acte pentru repetarea licitaţiilor pentru construcția Punctele de Inspecţie la 

Frontieră (PIF) Giurgiuleşti,  Leușeni şi reconstrucţia LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI CALITATEA ŞI 

SĂNĂTATE PLANTELOR, FURAJELOR SI PRODUSELOR  ALIMENTARE  BĂLŢI. Totodată consultantul a efectuat 

evaluarea ofertelor tehnice primite la licitaţiile date. 

Consultant Internaţional specialist in domeniul pregătirii acreditarii laboratorului pentru sănătatea 

animalelor care se va ocupa de consultanţă ce ţine de: evaluarea legislaţiei ce ţine de activitatea 

laboratoarelor veterinare din domeniul Sănătatea Animalelor, pregătirea pentru acreditare 

laboratorului(ISO 17025) pentru Sănătatea Animalelor (CRDV Chişinău), echiparea lui conform metodelor 
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alese, specificările pentru echipamentul de laborator, identificarea şi pregătirea unui program de instruirea 

personalului special selectat de la laboratorul dat. Contractul a fost semnat. Expertul a avut prima vizită în 

luna iunie 2014, iar a doua vizită a fost efectuată în august 2015. În primul şi al doilea  trimestru a 2016 

consultantul împreună cu specialiştii de la CRDV au pregătit specificările tehnice pentru chituri, regenţi şi 

consumabile necesare acreditării laboratorului Sănătatea Animalelor (CRDV Chişinău) 

Sub-componenta 1.2: Îmbunătățiri tehnice pentru managementul siguranței alimentelor 

Construcția Punctului de Inspecţie la Frontieră Tudora. În baza documentelor de  proiectare au fost 

pregătite listele cu cantităţile de lucrări pentru  construcția PIF Tudora și elaborat caietul de sarcini. Licitația 

a avut loc. Contractul a fost semnat. Lucrările au demarat. Din motivul că Serviciul Vamal nu a permis 

executarea lucrărilor de instalare a rețelelor electrice exterioare, a fost necesară reproiectarea acestor 

rețele, ceea ce la rândul său nu a permis finalizarea lucrărilor la data de 30 iunie 2015. În luna decembrie 

2015 lucrările de construcţie au fost finalizate. Din motiv că Serviciul Vamal insistă să fie construit un wc pe 

teritoriul vamei, a fost încheiat un amendament cu compania de proiectare, pentru elaborarea proiectului 

dat şi amendament cu compania de construcţie privind extinderea termenului de dare în exploatare.  

Proiectul a fost elaborat. Recepția lucrărilor finalizate a avut loc. Edificiul a fost transmis către beneficiar. 

ANSA a început activitatea în incita construcţiei finalizate. 

  

Construcția Punctului de Inspecţie la Frontieră Criva. În baza documentelor de proiectare au fost pregătite 

listele cu cantităţile de lucrări pentru  construcția PIF Criva și elaborat caietul de sarcini. Licitația a avut loc. 

Contractul a fost semnat. Lucrările au demarat. Din motiv că Biroul Vamal Briceni nu permite conectarea la 

reţeaua de GLP, canalizare şi apă, compania de construcţie a solicitat prelungirea termenului de execuţie 

până la data de 20.12.15. Amendamentul dat a fost semnat. În luna decembrie 2015 nu a fost posibilă 

finalizarea lucrărilor pe motiv ca Vama a refuzat conectarea la reţeaua de gaz, deşi anterior au avizat pozitiv 

proiectul dat. Problema dată nu a fost soluţionată nici în trimestru I al anului 2016, astfel a fost blocată 

finalizarea construcţiei date. În trimestru II al anului 2016, ANSA împreună cu Serviciul Vamal a ajuns la o 

înţelegere de comun acord. Astfel a fost decisă construcţia liniei externe de gaz, iar canalizarea externă va fi 

înlocuită cu o fosă septică. A fost elaborat un amendament cu proiectantul pentru îndeplinirea lucrărilor 

date. Proiectul a fost elaborat. Lucrările îndeplinite. Recepția lucrărilor finalizate a avut loc. Edificiul a fost 

transmis către beneficiar. ANSA a început activitatea în incita construcţiei finalizate. 
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Construcția Punctului de Inspecţie la Frontieră Leuşeni. În baza documentelor de proiectare au fost 

pregătite listele cu cantităţile de lucrări pentru  construcția PIF Leuşeni și elaborat caietul de sarcini. Licitația 

a avut loc. Contractul a fost semnat. Lucrările au demarat în luna aprilie 2015. În legătură cu faptul că a fost 

tergiversată obţinerea avizului de mediu şi de la medicina preventivă pentru fântâna săpată care  a necesitat 

elaborarea de analize speciale, a fost prelungit termenul de execuţie a obiectului dat până în luna aprilie 

2016. Din motiv că în perioada raportată a expirat garanţia bancară de bună execuţie, iar compania de 

construcţie nu a prelungit-o, contractul a fost reziliat. Licitaţia a fost repetată în luna mai. Deschiderea 

ofertelor a fost  pe data de 3.06.16. Evaluarea tehnică a avut loc. Din motiv că primii 2 ofertanţi au fost 

discalificaţi, iar a treia ofertă după preţ a depăşit preţul ofertei cu cel mai mic preţ cu 30 % sa decis anularea 

licitaţiei şi repetarea acestea. 

 
Construcția Punctului de Inspecţie la Frontieră Giurgiulești. Au fost identificate loturile de pământ pentru 

construcţii şi coordonate cu organele competente (vama, poliția de frontieră, ANSA). În baza documentelor 

de proiectare au fost pregătite listele cu cantităţile de lucrări pentru  construcția PIF Giurgiulești și elaborat 

caietul de sarcini. Licitația a avut loc. Contractul a fost semnat. Lucrările au demarat în luna mai 2015. În 

legătură cu faptul că au apărut lucrări suplimentare şi anume reconstrucţia rigolei de evacuare a apelor 

pluviale, care a fost cu mult timp în urmă deteriorată şi pune în pericol construcţia dată a fost elaborat 

procesele verbale 1 şi 2, şi încheiat un nou amendament care a mărit suma contractului cu 82680 lei şi a fost 

prelungit termenul de finalizare a contractului dat. Din motiv că în perioada raportată a expirat garanţia 

bancară de bună execuţie, iar compania de construcţie nu a prelungit-o, contractul a fost reziliat. Licitaţia a 

fost repetată în luna iunie, trimestru II. Contractul a fost atribuit consorţiului JV of Iasicon (Romania) şi Acar-

Construct (Moldova). Lucrările au început în luna august. Pe data de 21 decembrie 2016 a avut loc recepţia 

la terminarea lucrărilor. 
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Specificaţii tehnice pentru proiectarea Laboratorului de încercări calitatea şi sănătatea plantelor, 

furajelor şi produselor alimentare (Bălţi) -  Proiectul tehnologic a fost finalizat şi coordonat cu specialiştii 

ANSA şi expertul internaţional. În perioada de raportare au fost obţinute  aprobările necesare pentru 

conectările la reţele și au fost finalizate lucrările de proiectare. Documentația pentru licitație a fost 

pregătită. Licitația a avut loc. Contractul a fost semnat. Lucrările nu au demarat din motiv că edificiul dat nu 

a fost transmis companiei de construcție. Din motiv că în perioada raportată a expirat garanţia bancară de 

bună execuţie, iar compania de construcţie nu a prelungit-o, contractul a fost reziliat. Licitaţia a fost 

repetată în trimestru II. Evaluarea tehnică a avut loc în luna iunie-iulie 2016. Procesul verbal privind 

atribuirea contractului semnat. Contractul a fost atribuit consorţiului Ozun-Cons SRL, Moldova şi Oztor SRL, 

Moldova, cu valoarea totală  25,846,500.41 MDL. Lucrările au început în luna august. În 2016 au fost 

efectuate lucrări de pregătirea șantierului, evacuare mobilei, echipamentului  și regenților din clădirea. În 

octombrie-noiembrie  au avut loc lucrări de demolare şi consolidarea clădirii, au fost efectuate lucrări 

privind montarea cablurilor electrice. În luna decembrie au fost finalizate lucrările privind instalarea 

pereţilor interiori şi a fost efectuate lucrări la acoperiş. 

  

Specificaţii tehnice pentru Laboratorului de încercări calitatea şi sănătatea plantelor, furajelor şi 

produselor alimentare (Cahul) - A fost elaborată schiţa de proiect coordonată cu ANSA şi consultantul 

internaţional. Din motiv ca la laboratorului din Cahul există o anexă pe care ANSA nu a putut legaliza 

documental, în perioada de raportare nu au putut fi obţinute aprobările necesare pentru conectările la 

reţele. Pentru deblocarea situaţiei s-a decis efectuarea unor modificări a amplasamentului pentru 

excluderea problemelor şi în acest scop a fost semnat un amendament cu compania de proiectare. Schiţa 

generală a fost reactualizată. Din motiv că ANSA nu dispune de actele de la cadastru privind proprietatea 

edificiului dat, lucrările de proiectare nu au fost finalizate. Reieșind din situaţia creată ANSA a solicitat 

modificarea amplasamentului. Astfel a fost organizată o licitaţie pe data de 16.12.2016. Contractul a fost 

semnat. Lucrările au demarat. 
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Modernizarea SITA, Elaborarea sistemelor informaționale MMSV și LIMS. În luna martie 2014, MAIA a 

solicitat proiectului suport financiar  privind modernizarea SITA, pentru ca aceasta să poată fi conectată la 

sistemele informaționale care vor fi elaborate cu suportul proiectului (MMSV și LIMS). Specialiștii de la 

Banca Mondială au dat  acceptul. Caietele de sarcini au fost elaborat de consultantul IT împreună cu CIA, 

aprobat de MAIA, CIA, ANSA și transmis UCIMPA. Licitațiile respective au avut loc. Contractele au fost  

semnate și demarate lucrările. Compania care elaborează sistemul LIMS a prezentat către beneficiar 

versiunea demo a sistemului la o ședință comună de lucru, şi a organizat un şir de şedinţe unde au participat 

şi expertul internaţional Ieva Rodze, specialiştii din cadru CRDV, ANSA, CAPMU. La şedinţele date au fost 

propuse un şir de ajustări pentru ca sistemul sa fie funcţional şi simplu pentru utilizatori.  La sfârşitul anului 

2015 au avut loc un şir de instruiri a personalului din laborator privind utilizarea sistemului LIMS. În luna 

ianuarie - iunie 2016 a continuat instruirea personalului şi transmiterea sistemului dat către beneficiar. Din 

data de 1 februarie laboratorul Siguranţa Alimentelor CRDV a început utilizarea sistemului.    

MMSVS – a fost finalizat. Resursele în MCloud au fost alocate, serverule configurate. În luna ianuarie - 

februarie 2016 a fost efectuată instruirea personalului ANSA. În trimestru II a avut loc continuarea de 

instruiri şi introducerea datelor în sistem de către colaboratorii ANSA. 

SIA SITA - a fost dezvoltată conform necesitaților beneficiarilor şi la moment este finalizată. Sistemul este 

instalat pe serverul din cadrul CIA. Infrastructura, nomenclatoarele, utilizatorii sunt deja importaţi în noua 

versiune a sistemului. În luna decembrie a avut loc un şir de instruiri a personalului din cadrul CIA privind 

utilizarea sistemului. În luna ianuarie - februarie 2016 a continuat instruirea personalului, iar sistemul fost 

transmis către beneficiar. 

Procurarea echipamentului de laborator pentru acreditarea Laboratorului Sănătate Animală din cadru 

CRDV. Au fost elaborate specificările tehnice împreună cu consultantul internațional şi specialiştii din 

laborator. A fost organizată licitaţia şi semnate contacte cu 2 companii cu suma de 795,499.41 lei 

moldoveneşti pentru LOT 1, LOT 2 şi LOT 4 şi suma de 354,596.00 lei moldoveneşti pentru LOT 3 şi LOT. În 

perioada raportată  echipamentul a fost livrat către CRDV, şi au fost transmise actele privind transmiterea 

gratuită a acestora către beneficiarul final. 

Procurarea kiturilor şi reagenţilor de laborator pentru acreditarea Laboratorului Sănătate Animală din 

cadru CRDV. Au fost elaborate specificările tehnice împreună cu consultantul internațional şi specialiştii din 

laborator. Evaluarea ofertelor şi semnarea contractelor a avut loc. O parte din produse au fost livrate către 

beneficiar. Din motiv că la licitaţie nu au fost prezentate oferte pentru toate loturile, aceasta a fost repetată.  

De asemenea la solicitarea directorului general ANSA la licitaţia repetată au fost introduse 3 loturi pentru  

laboratorul Siguranţa Alimentelor CRDV. Licitaţia a avut loc în luna iunie. În perioada raportată  bunurile au 

fost livrate către CRDV, şi au fost transmise actele privind transmiterea gratuită a acestora către beneficiarul 

final. 

Procurarea mobilierului pentru clădirea ANSA. Au fost elaborate specificările tehnice împreună cu 

specialiştii din cadru ANSA. Setul de acte a fost aprobat de ANSA. Licitaţia a fost lansată. Deschiderea 

ofertelor a avut loc pe 03.06.16. Evaluarea a avut loc. Contractele au fost semnate. În trimestrul II mobila a 

fost livrată către beneficiarul final. 
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Procurarea aparatelor de condiţionat pentru Laboratorului Sănătate Animală din cadru CRDV. Au fost 

elaborate specificările tehnice împreună cu specialiştii din cadru ANSA. Setul de acte au fost aprobate de 

ANSA. Licitaţia a fost lansată. Deschiderea ofertelor a avut loc. Contractele au fost semnate. Aparatele de 

aer condiționat  au fost livrate şi instalate. 

Procurarea echipamentului IT pentru ANSA. Au fost elaborate specificările tehnice împreună cu specialiştii 

din cadru ANSA. Setul de acte a fost aprobat de ANSA. Licitaţia a avut loc. Contractele au fost semnate. 

Bunurile au fost livrate către beneficiarul final. 

Pregătirea laboratorului Siguranţa Alimentelor CRDV pentru acreditare. A fost semnat contractul cu 

Institutul Naţional de Metrologie din România, pentru efectuarea testărilor metrologice şi calibrarea 

echipamentului din cadrul laboratorului Siguranţa Alimentelor CRDV. Lucrările au fost efectuate. În luna 

decembrie 2016 la Laboratorului Siguranţa Alimentelor CRDV a fost efectuată o vizită de evaluare din partea 

RENAR pentru acreditarea acestui laborator. 
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Componenta 2: ÎMBUNĂTĂȚIREA POTENȚIALULUI DE ACCES LA PIEȚELE DE DESFACERE 

Buget estimativ planificat până în 2017     – 1 000 000 USD 
Granturi investiționale                                    - 7 000 000 USD 

Absorbiți la 31 decembrie 2016                   -    916 027 USD 
Granturi debursate                                          -  7 491 542,40 USD 
      Surse IDA                                                           - 6 047 668,28 USD 
      Surse SIDA                                                         - 1 443 874,12 USD 

  

 Referință Situația la 31 
decembrie 2016 

Țintă pentru 
2016 

Țintă finală 
2017 

Comentarii 

Campanie 
națională de 
sensibilizare și 
mobilizare 
pentru crearea 
grupurilor de 
producători 

Grupurile de 
producători sunt 
în curs de 
dezvoltare 
pentru afacerile 
agricole. Nu au 
fost realizate 
activități de 
informare până 
la moment 

0 activități de 
outreach 
realizate 
 
Cumulativ au 
fost realizate 
153 activități de 
outreach. 1597 
participanți. 

0 activităţi 
preconizate.  

Campanie 
națională 
implementată. 
180 activităţi 
de outreach 
implementate.  

Din lipsa resurselor 
financiare 
destinate 
programului de 
granturi, campania 
naţională de 
sensibilizare va fi 
stopată până 
la aprobarea celei 
de a doua finanţări 
adiţionale pentru 
MAC-P. 

Participarea 
femeilor în 
activități de 
outreach 

0 0% 
Cumulativ – 313 
femei informate 
(20%) 

0% 40%  

Grupuri de 
producători 
înregistrate cu 
suportul 
proiectului 

0 0 
Cumulativ - 47 
(18 – 2014 
29-2015) 

0 60  

Dosare depuse 
în cadrul 
apelurilor de 
granturi  

0 
 
 
 

0 
Cumulativ -40 
(9 – 2014 
31 – 2015) 

0 40 Apelul #1, #2, #3, 
#4 

Dosare 
aprobate pentru 
porțiunea de 
grant 

0 4 
Cumulativ - 36 
(8 – 2014 
24 -2015 
4-2016) 

0 30 36 GdP din 40 
dosare depuse au 
fost eligibile pentru 
porţiunea de grant.   

Grupuri de 
producători  
care au primit 
finanțare 
(contribuție 
proprie și 
porțiunea de 
grant)  

0 
 
 
 
 
 
 

1 
Cumulativ - 30 
(3 – 2014 
26– 2015 
1-2016) 

4 30 Din cele 36 GdP 
aprobate pentru 
finanţare, 2 GdP nu 
vor beneficia de 
grant: un grup a 
depăşit termenul 
stabilit de 9 luni 
pentru prezentarea 
co-finanțării. Al 
doilea grup s-a 
reorganizat şi nu a 
putut identifica 
surse de co-
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finanţare 

Capacitate de 
exploatare a 
infrastructurii 
post-recoltă de 
către grupurile 
de producători 
finanțate 

0 Cumulativ –  
23712 tone 
capacitate 
frigorifica 
 

10 000t 
 

30 000t În mediu 
capacitatea 
frigorifica al unui 
frigider constituie – 
817t 
Cel  mai mic 
frigider are 170t, 
cel mai mare – 
2000t.  

Creșterea 
volumului de 
vânzări ale 
membrilor 
grupurilor de 
producători 

0 37% 30% 50% Conform datelor 

monitorizărilor 

celor 30 GdP, doar 

12 grupuri au 

înregistrat vânzări 

în 2015 în volum 

total de 3,774 tone 

de producție 

horticolă. Valoarea 

acestei producții a 

constituit 22,139 

mii lei, media per 

grup fiind de 1,845 

mii lei. La etapa 

lansării GdP aceste 

cifre reprezentau 

38,575 tone în 

valoare de 150,705 

mii lei cu o medie 

de 5,023 mii lei per 

grup. Astfel, media 

volumului de 

vânzări pe un GdP 

la data raportării 

reprezintă 37% din 

media volumului 

de vânzări la data 

lansării GdP. 

Sub-componenta 2.1: Suport pentru dezvoltarea afacerilor 

Crearea grupurilor de producători 

Consorțiul MEGA & Promo Terra prestează servicii pentru grupurile de producători, denumite livrabile (#1-

#10). Cantitatea de livrabile pentru întreaga perioadă a proiectului, grupată pe etape de implementare, este 

prezentată în tabelul ce urmează: 



14 RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES, 2016| Proiect implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi 
Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

Numă
r 

livrabil 

10 Tipuri de rezultate scontate (#1-10) grupate în 5 etape (D.1-D.5) Total 
planificat 

Etapa D.1 Activitățile de informare pentru grupurile de producători 

#1 Activități de informare a părților interesate (producători, asociații, consultanți, autorități locale) 180 

Etapa D.2 Etapa de identificare și mobilizare a grupurilor de producători 

#2 Adunări ale focus-grupurilor organizate 150 

#3 Grupuri de inițiativă create și studii de pre-fezabilitate elaborate pentru fiecare grup de 
inițiativă 

80 

#4 Grupuri de producători create și înregistrate la Camera Înregistrării de Stat 60 

Etapa D.3 Etapa formării grupurilor de producători și de lansare a activității de producție 

#5 Studii de fezabilitate pentru grupurile de producători elaborate 60 

#6 Dosare de grant prezentate la AIPA (cu dovada disponibilității contribuției proprii)  60 

#7 Dosare de grant aprobate spre finanțare de către Comisia de evaluare 50 

Etapa D.4 Consultații tehnice specializate la etapa de post-finanțare 

#8 Asistență tehnică specializată oferită grupurilor de producători, 30 om-zile per GdP 900 

#8.1 Programe de fortificare a capacităților și de instruire a grupurilor de producători  

#8.1.1 Elaborarea documentelor de fond, unități 3 

#8.1.2 Elaborarea modelelor documentelor de lucru pentru activitatea GdP, om-zile 90 

#8.1.3 Oferirea sprijinului consultativ la implementarea procedurilor interne, grupuri 2 

#8.1.4 Crearea, actualizarea și adaptarea sistemului de evidență contabilă, grupuri 2 

#8.1.5 Elaborarea termenilor de referință pentru sistemul centralizat de evidență contabilă, unități 1 

#8.1.6 Oferirea sprijinului consultativ la recunoașterea grupurilor de producători, grupuri 30 

#8.1.7 Organizarea instruirilor tematice, sesiuni 15 

#8.1.8 Crearea Asociației/Uniunii cooperativelor, unități 1 

Etapa D.5 Monitorizarea și evaluarea 

#9 Vizite individuale de monitorizare la fiecare grup de producători efectuate 230 

#10 Forumuri anuale de totalizare/evaluare organizate 3 

Pe parcursul perioadei de raportare echipa Consorțiului a efectuat activități conform Planului de acțiuni 

pentru etapa de post-finanțare, orientate în atingerea scopurilor proiectului și asigurarea durabilității 

activității GdP create.  

Astfel, pe parcursul anului 2016, Consorțiul a reușit realizarea activităților stabilite pentru această perioadă 

prin continuarea oferirii asistenței tehnice specializate pe diferite domenii, implementarea procedurilor 

interne, recunoașterea GdP și instruirii tematice (Livrabilul #8, #8.1.3, #8.1.6 și 8.1.7). La finele perioadei de 

raportare, în total 13 cooperative au primit avize de recunoaștere ca grupuri de producători și au început 

implementarea planurilor de recunoaștere. 

Îndeplinirea planului de indicatori cantitativi (facturabili) 

În perioada de raportare, inclusiv de la începutul Proiectului, Consorțiul a obținut următoarele rezultate 

reflectate în Tabelul de mai jos.  
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Indicatori cantitativi (Livrabilele #1-#10 cu excepția Livrabilului #8 care e descris mai jos) 

Indicator Numărul livrabilului (conform secțiunii 1.3 de mai sus) 
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i d
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A. Rezultate de la începutul proiectului 

Total de la începutul 
proiectului,  
trim. IV 2013 – trim. III 2016 

153 88 54 47 43 40 36 108* 1 

B. Executarea planului trimestrial cumulativ, trim. IV 2013 – trim. III 2016 

Planul trimestrial  
cumulativ (revizuit Apr-2015) 

180 140 75 58 55 47 42 114 1 

Executarea planului  
trimestrial cumulativ 

85% 63% 72% 81% 78% 85% 86% 75% 100% 

C. Executarea planului total 

Planul total 180 150 80 60 60 60 50 230 3 

Executarea planului total 85% 59% 68% 78% 72% 67% 72% 47% 33% 

D. Alți indicatori cantitativi, cumulativ de la începutul proiectului 

Participanți, în total 1,597 513        

Participanți, per livrabil  
(rotunjit) 

10 6        

Participanți femei 313         

Cota femeilor în totalul 
participanților 

20%         

 

 

Indicatori cantitativi (Livrabilul #8) 

Indicator Numărul livrabilului (conform secțiunii 1.3 de mai sus) 
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A. Rezultate de la începutul proiectului 

Total de la începutul 
proiectului,  
trim. IV 2013 – trim. III 2016 

389.5 3 90 2 2 1 13 9 1 

B. Executarea planului trimestrial cumulativ, trim. IV 2013 – trim. II 2016 

Planul trimestrial  
cumulativ 

600 3 90 2 2 1 30 12 1 

Executarea planului  
trimestrial cumulativ 

65% 100% 100% 100% 100% 100% 43% 75% 100% 

C. Executarea planului total 

Planul total 900 3 90 2 2 1 30 15 1 

Executarea planului total 43% 100% 100% 100% 100% 100% 43% 60% 100% 

Îndeplinirea planului de indicatori calitativi 

În perioada de raportare, la capitolul indicatorilor calitativi Proiectul a obținut progrese legate de: 
 

1. Numărul de proiecte aprobate spre finanțare constituie 36. 
2. Către finele anului 2016 – cumulativ 30 grupuri de producători au accesat resursele MAC-P în 

valoare de circa 7,5 milioane dolari SUA. 4 grupuri aprobate în trimestrul I 2016 urmează să 
acceseze granturile în perioada următoare.  

3. Rata de participare a femeilor la activitățile de informare a constituit 20%, fiind la jumătatea valorii 
indicatorului stabilit în plan. 

Tabelul de mai jos ilustrează realizarea indicatorilor calitativi ai proiectului în perioada de raportare. 

Indicatorii calitativi ai proiectului în perioada de raportare 

Nr. Indicator Unitatea de măsură Valoarea 
scontată la 

finalul 
proiectului 

trim. IV 2017 

Valoarea 
cumulativă de la 

începutul 
proiectului 

trim. IV 2013-
trim. IV 2016 

1 Creșterea volumului de vânzări ale 
membrilor grupurilor de producători 

Procent cumulativ față 
de data de lansare 

150% 37%* 
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2 Numărul proiectelor finanțate ale 
grupurilor de producători nou-create  

Număr de proiecte 
(echivalent 350,000 

dolari SUA) 

20 30 

3 Volumul de producție agricolă care 
trece anual prin facilitățile de post-
recoltare ale noilor grupuri 

Tone 30,000 4,775** 

4 Participarea femeilor în activitățile de 
informare 

Procent din numărul 
total de participanți 

40% 20% 

* - ca bază de calcul a cestui indicator au servit datele din studiile de fezabilitate elaborate pentru 30 grupuri 

care au primit grantul investițional. Conform datelor monitorizărilor celor 30 GdP, doar 12 grupuri au 

înregistrat vânzări în 2015 în volum total de 3,774 tone de producție horticolă. Valoarea acestei producții a 

constituit 22,139 mii lei, media per grup fiind de 1,845 mii lei. La etapa lansării GdP aceste cifre reprezentau 

38,575 tone în valoare de 150,705 mii lei cu o medie de 5,023 mii lei per grup. Astfel, media volumului de 

vânzări pe un GdP la data raportării reprezintă 37% din media volumului de vânzări la data lansării GdP. 

** - datele se referă la 11 grupuri care au utilizat facilitățile post recoltare în anul 2015. 

Datele reflectate mai sus, permit calcularea unui alt indicator calitativ - prețul mediu pentru un kilogram de 
produs horticol, comparând prețurile la etapa lansării GdP care au primit grant și la etapa efectuării 
monitorizărilor acestor grupuri. La data lansării prețul unui kilogram de produs horticol a constituit 3,9 lei 
(150,705 mii lei / 38,575 tone). La data efectuării monitorizărilor, acest indicator a constituit 5,9 lei (22,139 
mii lei / 3,774 tone). Astfel, prețul de vânzare a unui kilogram de produs horticol după lansarea GdP a 
crescut cu 151%. 

#1 – Activitățile de informare 

De la începutul proiectului, s-au condus 153 activități de informare, ceea ce constituie 85% din planul total. 

Activitățile au adunat un număr total de 1,597 de participanți, ceea ce corespunde cu o medie de 10 

participanți per activitate. Participarea individuală a variat de la caz la caz, într-un diapazon de 5-34 de 

participanți. Cota femeilor în numărul de participanți este de 20%. 

#2 – Adunări ale focus-grupurilor 

De la începutul proiectului, s-au condus 88 adunări ale focus-grupurilor, ceea ce constituie 71% din planul 

trimestrial cumulativ și 59% din planul total. Activitățile au adunat un număr total de 513 de participanți, 

ceea ce corespunde cu o medie de 6 participanți per activitate. Diapazonul participației a fost între 5 și 11. 

În structura focus-grupurilor după tipul de produs continuă să domine strugurii, cu peste 30% din total, 

urmate de mere cu circa 20%, separat dar și în combinație cu alte tipuri de fructe. 

În structura focus-grupurilor după tipul de echipament domină frigiderele, cu circa 75% si echipamentele 

pentru procesare circa 15%. 

În structura focus-grupurilor după piața de desfacere domină piața locală, cu circa 70% din mențiuni - fiind 

evidențiată ca piață unică în 10% din focus-grupuri, dar mai des (60%) in combinație cu alte piețe străine, UE 

sau CSI. Totodată, Rusia a fost menționată ca piață unică în cazul a 14% din focus-grupuri. Piețele UE au fost 

menționate în cazul a 41% din focus-grupuri, din care 2% ca piață unica de desfacere, iar 39% în combinație 

cu alte piețe. 

#3 – Grupuri de inițiativă create și studii de pre-fezabilitate elaborate pentru fiecare grup de inițiativă 
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De la începutul proiectului, au fost create 54 grupuri de inițiativă pentru care au fost elaborate studii de 

pre-fezabilitate, ceea ce constituie 79% din planul trimestrial cumulativ și 68% din planul total. Grupurile de 

inițiativă includ în structura lor între 5 și 8 membri.  

În structura grupurilor de inițiativă după tipul de produs domină strugurii, cu circa 37% din total, ca produs 

unic și în combinație cu alte tipuri de fructe. Totodată grupurile producătorilor de fructe reprezintă 91% 

comparativ cu cele ale producătorilor de legume, inclusiv cartofi (9%). 

În structura grupurilor de inițiativă după tipul de echipament domină frigiderele, inclusiv în combinație cu 

alte echipamente cu peste 85%. În majoritatea cazurilor grupurile au intenția de a investi în 2 și mai multe 

utilaje. 

În continuare sunt prezentați indicatorii cantitativi cumulați caracteristici celor 54 grupuri de inițiativă și 

prezentați în studiile de pre-fezabilitate elaborate pentru acestea. 

#4 – Grupuri de producători create și înregistrate la Camera Înregistrării de Stat 

De la începutul proiectului, au fost create și înregistrate 47 grupuri de producători, ceea ce constituie 89% 

din planul trimestrial cumulativ și 78% din planul total. Grupurile înregistrate de producători includ în 

structura lor între 5 și 8 fondatori. 

Pentru 42 din GdP înregistrate au fost elaborate studii de fezabilitate, iar 40 din GdP au reușit să își depună 

dosarele de grant la cele patru apeluri de grant organizate de la lansarea proiectului. 

39 din cele 42 grupuri create au fost înregistrate sub formă de Cooperativă de Întreprinzător, dintre care 38 

au fost – nou create, iar 1 – reînregistrată. 3 grupuri au fost înregistrate în formă de Societate cu 

Răspundere Limitată - nou creată. 

#5 – Studii de fezabilitate elaborate pentru grupurile de producători 

De la începutul proiectului, au fost elaborate 43 studii de fezabilitate pentru grupurile de producători, ceea 

ce constituie 72% din planul total. 

#6 – Dosarele de aplicare la grant elaborate și depuse de grupurile de producători la AIPA 

De la începutul proiectului au fost elaborate și depuse 40 dosare de aplicare la grant, la oficiile teritoriale 

ale AIPA, ceea ce constituie 108% din planul trimestrial cumulativ și 67% din planul total. 

#7 – Dosare aprobate spre finanțare 

De la începutul proiectului, ca rezultat al celor patru apeluri de grant, de către Comisia de Evaluare și 
Selecție au fost aprobate 36 din cele 40 dosare de aplicare la grant care au fost depuse de grupurile de 
producători, ceea ce constituie 86% din planul trimestrial cumulativ și 72% din planul total. Două grupuri de 
producători din cele 36 aprobate nu vor beneficia de grant. CÎ Aurovița din cauza faptului că nu a accesat 
sursele timp de 9 luni conform prevederilor proiectului, acest grup nu mai poate să le acceseze. CÎ 
Ecoprunus a refuzat să acceseze sursele de grant din motiv că banca a tergiversat aprobarea creditului și 
seceta din anul 2015 a influențat posibilitățile membrilor de a contribui la investiție. Tabelul de mai jos 
prezintă informația pe toate GdP care au fost aprobate de CES. 
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Grupurile de producători care au primit certificatele de aprobare 

Nr. Luna Raionul Localitatea Denumirea GP 

1. 2014-L08  Calarasi  Sipoteni  SIPECOFRUCT 

2. 2014-L08  Causeni  Causeni  NOCCIOLE 

3. 2014-L08  Cimislia  Cimislia  BASAN-AGRO 

4. 2014-L08  Ialoveni  Suruceni  AUROVITA 

5. 2014-L08  Stefan Voda  Popeasca  STRUGURELE AURIU 

6. 2014-L09  Cahul  Colibasi  STRUGURI DE COLIBASI 

7. 2014-L09  Causeni  Salcuta  COM-FRUCTFRES 

8. 2014-L09  Rascani  Varatic  FRUVA NATURAL 

9. 2015-L03  Cimislia  Hirtop  LEGBIOFRUCT 

10. 2015-L03  Stefan Voda  Caplani  IVAS ECO-PRIM 

11. 2015-L03  Cahul  Manta  GRAPE LINE 

12. 2015-L03  Rezina  Tareuca  DAMMAG-GRUP 

13. 2015-L06  Straseni  Sireti  FRUITMOL GROUP 

14. 2015-L06  Edinet  Edinet  ECOFRUCT-COM 

15. 2015-L06  Edinet  Stolniceni  ECOPRUNUS-GRUP 

16. 2015-L06  Rascani  Rascani  MAGIC FRUCT 

17. 2015-L06  Briceni  Tețcani  STINCA-GRUP 

18. 2015-L06  Cantemir  Lingura  MOLDAGROVITIS 

19. 2015-L06  Ialoveni  Milestii Mici  VED-MAR AGRO 

20. 2015-L07  Cahul  Burlacu  BURLACU-FRUCT 

21. 2015-L07  Edinet  Ruseni  BIOFRUCT-NORD 

22. 2015-L07  Hancesti  Buteni  MULTIFRIGO 

23. 2015-L07  Ungheni  Floreni  AGROASPECT GRUP 

24. 2015-L07  Ialoveni  Costesti  FRUCTBIOIMPEX 

25. 2015-L07  Causeni  Taraclia  STRUGURI CHIHLIMBARII 

26. 2015-L07  Edinet  Cupcini  ASPECT FRUCT 

27. 2015-L10  Ocnita  Lencauti  VISAD FRUCT 

28. 2015-L10  Ialoveni  Costesti  ECOGRUP FRUCT 

29. 2015-L12  Floresti  Domulgeni  SELECT FRUIT 

30. 2015-L12  Donduseni  Pocrovca  HORTIFRUCT 

31. 2015-L12  Ungheni  Cornesti  GRUP TOP AGRO 

32. 2015-L12  Cahul  Valeni  STRUGURI FRIG EXPORT 

33. 2016-L03  Ceadir Lunga  Tomai  TOMAI FRUCT 

34. 2016-L03  Cahul  Slobozia Mare  FRUITAGRO 

35. 2016-L03  Edinet  Ruseni  FRUCTMARKET 

36. 2016-L03  Ocnita  Corestauti  CONCOR-FRUCT 

 
#8 – Consultanță tehnică specializată la etapa de post-finanțare 

În perioada de raportare Consultantul a continuat realizarea activităților prevăzute de planul de acțiuni 

revizuit pentru livrabilele #8.1.1-8.1.8, situația și rezultatele obținute pe fiecare componentă fiind 

prezentate mai jos. 
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Oferirea asistenței tehnice specializate (L#8). În conformitate cu prevederile Planului de acțiuni revizuit, 

Consultantul a demarat realizarea acestei activități în trim. I 2016. Astfel, până la finele trim. I 2017, toate 

GdP create urmează să beneficieze de un volum al sprijinului consultativ din partea Consorțiului în mărime 

totală de 30 de om-zile per grup. 

Domeniile de asistență tehnică specializată care a fost oferită grupurilor de producători sunt următoarele: 

1. Activitatea operațională 
2. Regulamentele de activitate ale cooperativei 
3. Relațiile cooperativei cu antreprenorii executori de lucrări 
4. Evidența contabilă în cadrul cooperativei 
5. Certificarea producției cooperativei 
6. Subvenționarea 
7. Relații contractuale cu membrii și terții 
8. Alte aspecte 

Domeniile de asistență solicitate de cooperative au inclus 114 subiecte. Numărul cooperativelor care au 

beneficiat de consultații pe un anumit domeniu și subiectele de asistență pe fiecare domeniu sunt 

prezentate mai jos. 

1. Activitatea operațională a cooperativei 

Acest domeniu de asistență se referă la relațiile cooperativei cu membrii săi. Fiind cel mai des întâlnite (38 

din 139), pe subiectele din acest domeniu de consultanță au fost asistate 5 cooperative. Subiectele 

principale sunt: 

 Consultații la elaborarea fișelor membrilor și deschiderea conturilor personale 

 Asistență la completarea fișelor membrilor 

 Asistență la elaborarea registrului membrilor 

 Consultanță privind procedura de primire și excludere a membrilor cooperativei 

 Elaborarea pachetului de documente privind planificarea producției și relațiile membrilor cu 
cooperativa 

 Adunare cu membrii privind planificarea vânzărilor prin cooperativă, modul de livrare și 
facturare 

 Adunare cu membrii privind investiția efectuată, modul de efectuare a plăților pentru costurile 
fixe 

 Asistență privind colectarea informației de la membri referitor la volumele de producție  

 Consultanță privind planificarea procurărilor și vânzărilor în cadrul cooperativei 

 Revizuirea prognozei producției și vânzărilor grupului 

 Consultanță privind procurarea de către cooperativă a bunurilor de la membri (bunuri gajate). 
Negocieri cu banca pentru a obține aprobarea tranzacției 

 Asistență la pregătirea setului de documente pentru autentificarea notarială a tranzacției de 
cumpărare a bunurilor de la membri  

 Consultanță privind depunerea aportului financiar al membrilor în capitalul cooperativei. 

2. Regulamentele de activitate ale cooperativei 

La capitolul dat au fost asistate 4 cooperative. Din totalul de 139 subiecte de asistență tehnică, subiectele 

regulamentelor de activitate se regăsesc de 14 ori. Subiectele principale sunt: 

 Remiterea documentelor de activitate și recomandări de suport 

 Asistență la aprobarea politicilor contabile 

 Asistență la aprobarea regulamentelor de activitate 
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 Asistență la documentarea deciziilor interne ale cooperativei 

 Asistență la elaborarea ordinelor interne ale cooperativei 

 Asistență la elaborarea bugetului cooperativei 

 Consultanță privind aspectele legale ale activității de antreprenor 

3. Relațiile cooperativei cu antreprenorii executori de lucrări 

Subiectele domeniului relațiilor între membri și cooperativă se regăsesc de 10 ori, iar asistența a fost oferită 

către 6 cooperative. Subiectele principale sunt: 

 Asistență la planificarea executării lucrărilor. Discuții cu antreprenorul și membrii privind modul 
de achitare a lucrărilor efectuate  

 Asistență la discuțiile cu antreprenorul privind realizarea investiției  
 Consultanță privind modificarea contractului cu antreprenorul și utilizarea corectă a grantului 
 Consultanță privind revizuirea contractului cu antreprenorul ce țin de termenii de executare a 

lucrărilor 
 Asistență la transferul grantului către antreprenor. Documentarea aportului membrilor la 

investiție 
 Asistență la soluționarea deficiențelor apărute în procesul de efectuare a lucrărilor de 

construcție 
 Asistență la semnarea actelor de îndeplinire a lucrărilor, facturarea lucrărilor executate de 

antreprenor 
 Consultații privind procedura de dare în exploatare a obiectului investițional 
 Consultanță privind recepția finala a depozitului frigorific 

4. Evidența contabilă în cadrul cooperativei 

Domeniul evidenței contabile a fost solicitat de toate cele 25 cooperative care au beneficiat de consultanță 

specializată. Subiectele abordate se referă la următoarele: 

 Întocmirea politicilor contabile ale cooperativei 
 Documentarea tranzacțiilor economice dintre cooperativă și membri 
 Contabilizarea și calculul valorii mijloacelor fixe ale cooperativei 
 Reflectarea și contabilizarea cotelor membrilor 
 Reflectarea și contabilizarea grantului și subvențiilor 
 Modul de trecere la venituri a grantului și a subvențiilor 
 Impozitarea grantului și a subvențiilor 
 Reflectarea cheltuielilor de amortizare a mijloacelor fixe 

5. Certificarea producției cooperativei 

Numărul cooperativelor asistate în acest domeniu este 5. Subiectele abordate constau în: 

 Consultații privind necesitatea certificării producției cooperativei, procedura de certificare, 
potențiali prestatori de servicii 

 Asistență la îndeplinirea chestionarului pentru certificarea (Global GAP, ISO) și discuții cu 
companii specializate privind contractul de certificare 

6. Subvenționarea 

12 cooperative au beneficiat de asistență în domeniul subvenționării. Aceste subiecte se regăsesc de 16 ori 

din totalul de 139, iar principalele sunt: 

 Consultanță privind aspectele de subvenționare a GdP pentru anul 2016 
 Consultații privind procedura de aplicare la subvenții 
 Actualizarea Planului de Afacere al grupului conform rigorilor Regulamentului de subvenționare 
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 Asistență la elaborarea dosarului pentru subvenționare 

7. Relații contractuale cu membrii și terțe părți 

Asistența a fost oferită către 4 cooperative. Subiectele principale reprezintă: 

 Asistență la întocmirea contractului de procurare a unor bunuri de la membri  

 Consultații privind angajarea personalului pentru lucrări sezoniere 

 Asistență la întocmirea contractelor de păstrare a producției 

 Asistență la semnarea contractelor de răspundere materială a persoanelor cu acces la bunurile 
materiale și bănești ale cooperativei 

8. Alte aspecte 

16 cooperative au solicitat asistență specializată care se referă la alte aspecte ce țin de activitatea lor. 

Acestea se regăsesc de 26 de ori în totalul de 139 subiecte, cele mai principale fiind: 

 Consultanță privind planificarea și aprobarea surselor de finanțare a investițiilor  

 Asistență la contractarea creditelor bancare. Actualizarea planului de afaceri pentru bănci 

 Asistență la accesarea creditelor pentru dezvoltarea capacităților de procesare - finisarea 
construcției, extinderea frigiderului (negocieri cu banca comercială, elaborare plan de afaceri) 

 Consultații privind optimizarea investițiilor 

 Consultanță privind eligibilitatea investițiilor la condițiile MAC-P 

 Asistență la depunerea dosarului pentru recuperarea TVA  

 Ajustarea structurii investiției și a surselor de finanțare la datele reale  

 Consultanță privind respectarea prevederilor planului de recunoaștere a GdP 

 Consultanță privind atragerea surselor financiare din proiectele existente 

 Oferirea informației periodice despre evoluția proiectului MAC-P 

Conținutul asistenței tehnice oferite de experții Consultantului sunt reflectate în 53 procese verbale de 

constatare a serviciilor prestate pentru 25 GdP (procesele verbale sunt prezentate în anexe la raport).  

Elaborarea documentelor de fond (L#8.1.1). Conform Planului de acțiuni, pe parcursul trimestrului I 2016, 

Consorțiul a elaborat Planul de fortificare a capacităților GdP. Alte două documente din această grupă - 

Conceptul de sprijin post-creare pentru GdP și Evaluarea necesităților de instruire a GdP au fost finalizate în 

perioada precedentă și prezentate în rapoartele pentru perioadele precedente. 

Elaborarea modelelor documentelor de lucru (L#8.1.2): Conform Planului de acțiuni revizuit, pe parcursul 

perioadei de raportare Consorțiul a elaborat următoarele documente:  

 Politici contabile. Acest document a fost definitivat în trimestrul III 2015 și testat la primele 
cooperative în cadril livrabilului L#8.1.4 - STÎNCA GRUP, FRUITMOL GRUP. Suplimentar, 
politicile contabile au fost implementate la CÎ VEDMAR AGRO.  

În cadrul vizitelor diagnostic în teren (începând cu finele lunii ianuarie 2016) au fost 

acordate consultații necesare pentru ajustarea și implementarea Politicilor contabile pentru 

aplicarea eficientă în practică a acestora. Modelul Politicilor contabile și ordinelor interne 

sunt prezentate în Anexe la raport. 

 Regulamentul privind relațiile economice cu cooperativa. Acest document a fost finalizat în 
perioada trimestrului I 2016 și apoi discutat în cadrul sesiunii de instruire din 25.03.2016 
(vezi mai jos livrabilul L#8.1.7). Regulamentul prezintă un model care necesită adaptare 
pentru fiecare cooperativă în parte reieșind din specificul activității și disponibilitatea de 
resurse financiare. Modelul a fost transmis GdP cu titlu de model recomandat spre utilizare 
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în cadrul cooperativelor. Experții proiectului vor acorda suportul necesar fiecărei 
cooperative/grup pentru a înțelege esența acestui document, adaptarea lui la situația 
grupului respectiv, aprobarea pe intern și punerea în aplicare într-un mod cât mai eficient.  
Documentul include procedurile de achiziție a mărfurilor de la membrii cooperativei, 

termenii de livrare a mărfurilor, procedurile de achitare, stabilirea prețurilor mărfurilor și 

alte aspecte ce țin de interacțiunea economică a membrilor cu cooperativa, etc. 

Acest document a fost prezentat la UCIMPA și MAIA pentru revizuire, aprobare și ulterior va 

fi pus repetat la dispoziția grupurilor dacă vor parveni careva recomandări. Regulamentul 

este prezentat în Anexe la raport. 

 Modele de contracte de bază pentru activitatea cooperativei și modele de regulamente de 
organizare internă a cooperativelor. În perioada trimestrului IV 2015, a fost elaborat setul 
de documente interne pentru activitatea cooperativei. Setul a fost prezentat în raportul de 
activitate pentru trim. IV 2015. În perioada trim. I 2016, grupurile de producători au fost 
asistate la personalizarea documentelor interne, modelele cărora au fost distribuite 
grupurilor în perioada precedentă.  

 Regulamentul intern pentru activitatea cooperativelor de întreprinzători. Acest model este 
elaborat conform prevederilor Codului Muncii și este necesar pentru activitatea 
cooperativelor. În perioada următoare, grupurile vor beneficia de asistență la 
implementarea regulamentului intern. 

Sprijin consultativ la implementarea procedurilor interne (L#8.1.3). În perioada de raportare a fost 

realizată integral această activitate. Sarcină specifică constă în implementarea procedurilor de control intern 

în cadrul a 2 GdP reprezentative, prin asigurarea completării și utilizării în modul corespunzător a tuturor 

documentelor de lucru enumerate mai sus precum și a altor documente necesare pentru activitatea 

beneficiarilor. De comun cu UCIMPA au fost selectate două grupuri care au beneficiat de asistență în cadrul 

acestui livrabil – CÎ Sipecofruct (loc. Sipoteni, r. Călărași) și CÎ Com-Fructfreș (loc. Sălcuța, r. Căușeni). Experții 

Consorțiului au lucrat împreună cu membrii acestor două grupuri și au realizat următoarele activități: 

 Aprobarea Politicilor contabile în corespundere cu prevederile Standardelor Naționale de 
Contabilitate, inclusiv procedurile și metodele de contabilizare a următoarelor grupe de active, 
datorii și capital: imobilizări necorporale și mijloace fixe, stocuri de mărfuri și materiale, cheltuieli 
anticipate, creanțe, mijloace bănești, capital propriu, granturi și subvenții, tranzacții operaționale 
între cooperativă și membri, venituri și cheltuieli, rabaturi și adaosuri cooperatiste, costuri de 
producție, profit net. 

 Aprobarea documentelor speciale, necesare pentru ținerea evidenței contabile, reieșind din 
specificul activității cooperativelor, inclusiv: contul personal al membrului, calculul rabaturilor și / 
sau adaosurilor membrilor cooperativei, calculul pierderilor aferente produselor agricole, informația 
privind confirmarea periodică a volumelor producției membrilor cooperativei, informația privind 
confirmarea anuală a volumelor producției și vânzărilor membrilor cooperativei, confirmarea 
contabilă a volumelor producției omogene ale membrilor cooperativei, calculul cotei grantului. 

 Adaptarea la necesitățile cooperativei, aprobarea și punerea în aplicare a regulamentelor interne 
de funcționare a cooperativei de întreprinzători: adunării generale; consiliului; comisiei de revizie 
(revizorului); comisiei de arbitraj; președintelui; regulamentul privind relațiile economice cu 
cooperativa; regulamentul intern; bugetul operațional al cooperativei. 
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De asemenea, au fost oferite indicații metodologice și asistență individuală privind completarea și ținerea 

evidenței următorului set de documente în cadrul cooperativei:  

 cereri de primire și excludere a membrilor cooperativei de întreprinzători (Cerere de aderare în 
cadrul cooperativei de întreprinzători; Proces-verbal de acceptare a aderării unui membru în cadrul 
cooperativei de întreprinzători; Cerere de excludere din rândul membrilor cooperativei de 
întreprinzători; Proces-verbal de acceptare a excluderii unui membru din cadrul cooperativei de 
întreprinzători; Proces-verbal de modificare a componenței membrilor cooperativei de 
întreprinzători; Fișa de înregistrare a membrului; Contul personal al membrului; Registrul 
membrilor). 

 acte din domeniul relațiilor de muncă (Contract individual de muncă dintre cooperativă și 
președintele cooperativei; Contract individual de muncă dintre cooperativă și contabil-șef; Contract 
individual de muncă general; Ordin cu privire la aprobarea statelor de personal). 

 contracte comerciale (Contract de vânzare-cumpărare a produselor agricole; Contract de vânzare-
cumpărare a mijloacelor fixe; Contract de locațiune a bunurilor imobile; Contract de prestări servicii; 
Contract de transport de mărfuri; Contract de mandat; Contract de depozit a produselor agricole 
(păstrare în depozit frigorific); Contract de arendă în agricultură; Contract de subarendă în 
agricultură; Contract de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole; Contract de arendă bunuri 
agricole; Acord de modificare a contractului de arendă). 

 registre de evidență a proceselor verbale, corespondenței, ordinelor interne. 

Procesele verbale de predare-recepționare a serviciilor de consultanță oferite sunt anexate la prezentul 

raport. 

Crearea, actualizarea și adaptarea sistemului de evidență contabilă (L#8.1.4). Acest exercițiu a fost 

efectuat în perioada trimestrului IV 2015 la două GdP - FRUITMOL GRUP (loc. Sireți, r. Strășeni) și STÎNCA 

GRUP (loc. Tețcani, r. Briceni). În urma executării activităților în cadrul acestui livrabil au fost identificate 

aspectele și particularitățile specifice de ținere a evidenței contabile în cooperative în scopul respectării 

cerințelor Legii cooperativelor de întreprinzător și Legii privind grupurile de producători și asociațiile 

acestora. De asemenea, problemele specifice identificate în procesul implementării stau la baza elaborării 

Caietului de sarcini pentru crearea/adaptarea sistemului centralizat de evidență contabilă (livrabil L#8.1.5).  

Efortul echipei consorţiului pentru această activitate până la finele perioadei de raportare a constituit 45 

om-zile. Procesele verbale de primire-predare a serviciilor care confirmă realizarea activității au fost 

prezentate în raportul de activitate pentru trim. IV 2015. 
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Elaborarea Caietului de sarcini pentru crearea/adaptarea sistemului centralizat de evidență contabilă 

(L#8.1.5). Versiunea inițială a Caietului de sarcini care are menirea de facilita crearea/adaptarea sistemului 

centralizat de evidență contabilă pentru necesitățile specifice ale GdP a fost elaborată și raportată în 

perioada trimestrului IV 2015.  

În prezent, pe piața Republicii Moldova există mai multe sisteme contabile centralizate, printre care cele 

mai răspândite sunt: Platforma 1C Contabilitate și Universal Accounting, însă acestea nu sunt adaptate 

specificului activității grupurilor de producători. Platforma 1C Contabilitate este cea mai potrivită opțiune 

pentru necesitățile GdP în privința prețului/calității/conținutului și posibilității de adaptare. Mai mult ca 

atât, cele mai multe companii specializate în elaborarea și administrarea programelor/sistemelor 

automatizate de evidență contabilă care activează pe piață la moment, oferă Platforma 1C Contabilitate, 

fapt care asigură posibilitatea ajustării și actualizării permanente a programului la cerințele legale ale 

Republicii Moldova. Versiunea finală a caietului de sarcini prezintă cerințele specifice activității 

cooperativelor către companiile specializate în elaborarea și adaptarea programelor de evidență contabilă.  

În coordonare cu UCIMPA, versiunea finală a termenilor de referință pentru SCEC a fost transmisă GdP prin 

intermediul Uniunii cooperativelor. La rândul său, Uniunea cooperativelor a inițiat discuții cu companii 

specializate în vederea elaborării SCEC. A fost anunțat un concurs și a fost selectată o companie specializată 

care elaborat un SCEC adaptat pentru necesitățile GdP. În cadrul unui seminar, reprezentanți ai companiei 

specializate au prezentat soluțiile optime de procurare a sistemului și deservirea pe acest domeniu care 

prevede mentenanță/suport în baza unui contract de colaborare.  

La finele perioadei de raportare, 5 cooperative au procurat sistemul centralizat de contabilitate care va fi 

implementat în cadrul cooperativelor (CÎ ”Magic-Fruct”, CÎ ”Moldagrovitis”, CÎ ”Legbiofruct”, CÎ ”Fruva 

Natural”, CÎ ”Basan Agro”). 

Uniunea cooperativelor va monitoriza procesul de implementare a softului și va urmări obținerea 

rezultatului scontat pentru a asigura completarea/ajustarea la necesitate a softului conform necesităților 

grupurilor de producători și cerințelor legislației. 

Activitățile Consultantului în cadrul acestui livrabil au fost finalizate. 

Asistență pentru recunoașterea GdP și advocacy (L#8.1.6). Pe parcursul perioadei de raportare experții 

consorțiului au acordat asistență pentru 5 GdP (Struguri Chihlimbarii, Visad Fruct, Sipecofruct, Ecogrup 

Fruct, Biofruct Nord) în vederea parcurgerii etapelor necesare pentru recunoașterea GdP (aceste etape sunt 

specificate în Ordinul MAIA nr.76 din 28.04.2015 cu privire la aprobarea procedurilor de recunoaștere a 

grupurilor de producători).  

În perioada trimestrului III 2016, două GdP au primit aviz de recunoaștere – Struguri Chihlimbarii și Ecogrup 

Fruct – dosarele complete fiind pregătit și prezentat la MAIA în perioada precedentă. Dosarele grupurilor 

prezentate anterior și neacceptate, sunt ajustate în de comun cu AIPA și vor fi depuse repetat. În acest 

context, Consultantul va elabora propuneri și recomandări pentru completarea Regulamentului privind 

procedura de recunoaștere a grupurilor de producători.  

În cadrul ședinței de lucru cu UCIMPA (11.08.2016), a fost menționat faptul că dosarele depuse pentru 

recunoașterea cooperativelor ca grupuri de producători au fost respinse de AIPA pe motiv că erau 

completate nesatisfăcător. Pentru evitarea acestor situații pe viitor, Consorțiul a întreprins măsurile 

necesare prin elaborarea procedurii de control al calității dosarelor depuse și a emis un ordin prin care au 
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fost aprobate regulile de autorizare pentru elaborarea si depunerea dosarelor de recunoaștere a GdP la 

MAIA. Procedura este prezentată în anexă la Raport. 

La finele perioadei de raportare, 13 grupuri de producători dispun de avize de recunoaștere din partea 

Ministerului Agriculturii, fapt ce le permite lor să beneficieze de suport financiar din partea statului în 

temeiul Legii grupurilor de producători. 

Tabelul de mai jos prezintă informația privind cooperativele care au fost recunoscute ca grupuri de 

producători de către Ministerul Agriculturii până la finele anului III 2016. 

GdP care au primit avize de recunoaștere 

Nr. Nume GdP Localitate Raion Data recunoașterii GdP 

1. BASAN-AGRO Cimișlia Cimișlia 10.09.2015 

2. LEGBIOFRUCT Hîrtop Cimișlia 10.09.2015 

3. VED-MAR AGRO Mileștii Mici Ialoveni 26.10.2015 

4. STÎNCA-GRUP Tețcani Briceni 26.10.2015 

5. FRUVA-NATURAL Văratic Rîșcani 26.10.2015 

6. MAGIC-FRUCT Rîșcani Rîșcani 29.10.2015 

7. FRUCTBIOIMPEX Costești Ialoveni 29.10.2015 

8. FRUITMOL-GROUP Sireți Strășeni 08.12.2015 

9. STRUGURI DE COLIBAȘI Colibași Cahul 04.01.2016 

10. COM-FRUCTFREȘ Sălcuța Căușeni 04.04.2016 

11. MOLDAGROVITIS Lingura Cantemir 26.04.2016 

12. STRUGURI CHIHLIMBARII Taraclia Căușeni 30.06.2016 

13. ECOGRUP FRUCT Costești Ialoveni 26.08.2016 

Pentru toate cele 13 grupuri, din tabelul de mai sus, care ulterior au primit avizul de recunoaștere în calitate 

de GdP, a fost pregătit dosarul complet pentru parcurgerea etapei de recunoaștere. Dosarul complet 

include cererea de solicitare a recunoașterii cu toate anexele, planul de recunoaștere a grupurilor de 

producători, declarația pe propria răspundere a GdP privind veridicitatea datelor și documentelor 

prezentate la procedura de recunoaștere.  

Mai jos este prezentată informația referitor la grupurile care se află la etapa de pregătire pentru a fi 

recunoscute. 
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GdP în proces de recunoaștere și care planifică depunerea dosarelor în trimestrul IV 2016 

# Nume grup Localitate, raion Situația la zi 

1.  SELECT FRUIT s. Domulgeni, r. Florești Dosarele au fost depuse și urmează a fi completate 

conform obiecțiilor Comisiei de recunoaștere 
2.  BIOFRUCT NORD s. Ruseni, r. Edineț 

3.  VISAD FRUCT s. Lencăuți, r. Ocnița 

4.  SIPECOFRUCT s. Sipoteni, r. Călărași 

5.  Nocciole or. Căușeni Au fost informați privind procedura de 

recunoaștere, s-a transmis lista documentelor 

necesare pentru dosar. La moment grupul 

pregătește documentele conform listei transmise, 

estimativ se planifică elaborarea planului de 

recunoaștere și depunerea dosarului pentru luna 

octombrie 

6.  Ivas Eco-Prim s. Caplani, r. Ștefan Vodă Grupul a finalizat construcția frigiderului în august 

2016, respectiv au fost informați privind procedura 

de recunoaștere și tranmisă lista documentelor 

pentru pregătirea dosarului. Dosarul va fi prezentat 

estimativ în lunile octombrie – noiembrie 

7.  Grup Top Agro or. Cornești, r. Ungheni  

Amplasare – s. Cojușna, r. 

Strășeni 

Grupul se află la moment în faza de construcție a 

frigiderului, etapa montare panouri sandwich. Au 

fost informați despre procedura de recunoaștere, 

urmează să inițieze aceatsă procedură după 

finalizarea construcției și începerea vînzărilor 

comune a membrilor grupului 

Organizarea sesiunilor de instruire a GdP (L#8.1.7). Pe parcursul perioadei de raportare, Consorțiul a 

organizat 9 sesiuni de instruire pentru reprezentanții GdP.  

Sesiunile de instruire au abordat următoarele subiecte: 

- Particularitățile evidenței contabile în cooperative  

- Aspecte legale în activitatea Cooperativelor de întreprinzători 

- Sănătatea și securitatea în muncă  

- Particularitățile evidenței contabile în cooperative  

- Regulamentul privind relațiile economice cu cooperativa 

- Sistemul centralizat de contabilitate în cooperative 

Crearea Asociației / Uniunii cooperativelor (L#8.1.8).  

Necesitatea creării unei asociații de cooperative a fost discutată în cadrul întrunirii anuale a proiectului 

MAC-P, desfășurată la data de 22 decembrie 2015. Atunci a fost discutată necesitatea creării unei platforme 



28 RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES, 2016| Proiect implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi 
Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

instituționalizate de promovare și apărare a intereselor cooperativelor/ grupurilor de producători în raport 

cu autoritățile publice și private atât din țară, cât și de peste hotare.  

Pentru a facilita procesul de creare a asociației, împreuna cu beneficiarii și factori de decizie din cadrul 

proiectului MAC-P, s-a convenit ca asociația sa fie lansată ca proiect pilot cu participarea pentru început a 7 

cooperative, urmând ca după înregistrarea de stat a acesteia, să adere și alte cooperative care își vor 

exprima interesul și dorința.  

Cooperativele care au fost propuse pentru pilotarea asociației dispun de potențial organizatoric relevant, 

sunt amplasate uniform pe teritoriul țării (nord-centru-sud), reprezintă diferite culturi din domeniul horticol 

(mere, prune, struguri de masă etc.) și președintii acestor cooperartive au manifestat interes vis-a-vis de 

ideia creării asociației la forumul de evaluare anuală MAC-P din 22.12.2015. 

În rezultatul analizei legislației în vigoare, relevantă pentru implementarea acestui proiect, a fost identificata 

soluția juridică (forma organizatorico-juridică) și, anume, Uniunea Cooperativelor de Intreprinzator. Baza 

legala de constiuire se conține în Legea cooperativelor de întreprinzator nr. 73/2001. 

Ulterior, experții Consorțiului au realizat activitățile de pregătire pentru înregistrarea de stat a asociației. 

Astfel, a fost propusă constituirea Uniunii Cooperativelor de Intreprinzator ”AGRI EXPO” (denumire 

rezervată din timp la Ministerul Justiției), sub formă de Uniune de persoane juridice, care este o organizație 

necomercială cu scop de apărare și promovare a intereselor patrimoniale și profesionale comune ale 

cooperativelor de intreprinzator (GdP). 

La etapa de pregătire pentru înregistrarea asociației, au fost elaborate și propuse următoarele proiecte de 

acte: 

 Statutul Uniunii; 

 Contractul de constituire; 

 Procesul verbal de constituire; 

 Procesul verbal intern al fiecărui membru-fondator privind participarea la constituirea Uniunii; 

 Scrisoarea de garanție privind acordarea sediului, etc. 

La data 12 februarie 2016, a fost convocată adunarea de constituire a Uniunii Cooperativelor de 

Întreprinzători la care au participat următorii membri-fondatori: 

1. Cooperativa de Întreprinzător ”Fruitmol Grup”, IDNO 1014600039664, înregistrată la data de 
25.11.2014 – reprezentată de Președintele Cooperativei – dl Valeriu Jaloba; 

2. Cooperativa de Întreprinzător ”Ved-Mar Agro”, IDNO 1015600008535, înregistrată la data de 16 
martie 2015 – reprezentată de Președintele Cooperativei – dna Maria Vidrașco; 

3. Cooperativa de Întreprinzător ”Ecogrup Fruct”, IDNO 1015600032938, înregistrată la data de 30 
septembrie 2015 – reprezentată de Președintele Cooperativei – dna Svetlana Marandici; 

4. Cooperativa de Întreprinzător ”Legbiofruct”, IDNO 1012605003844, înregistrată la data de 30 iunie 
2014 – reprezentată de Președintele Cooperativei – dl Mihail Barcaru; 

5. Cooperativa de Întreprinzător ”Ecofruct-Com”, IDNO 1015604000984, înregistrată la data de 21 aprilie 
2015 – reprezentată de Președintele Cooperativei – dl Valeriu Vremea; 

6. Cooperativa de Întreprinzători ”Magic Fruct”, IDNO 1015602001932, înregistrată la data de 10 aprilie 
2015 – reprezentată de Președintele Cooperativei – dl Eduard Russu; 

7. Cooperativa de Întreprinzători ”Agroaspect Grup” IDNO 1014609001934, înregistrată la data de 28 
noiembrie 2014 – reprezentată de Președintele Cooperativei – dl Anatolie Plăcintă. 

După depunerea setului de acte complet la Ministerul Justiției – la data 02 martie 2016 a fost înregistrată 

Uniunea Cooperativelor de Înreprizători ”AGRI EXPO”. 
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Sediul Uniunii este raionul Ialoveni, satul Mileștii Mici (în cadrul facilităților Cooperativei ”Ved-Mar Agro”). 

Președinte al Uniunii a fost desemnat dl Valeriu Jaloba (CÎ ”Fruitmol Grup” s. Sireți, r. Strășeni). 

Cu suportul experților Consorțiului, Uniunea a fost înregistrată în modul corepunzător la organele teritoriale 

fiscale, de statistică, CNAM, CNAS și a deschis conturile de decontare în una dintre băncile comerciale. 

Prin cerarea uniunii se preconizeză ca aceasta să devină o organizație de suport al afacerilor (business 

support organization) și un ”hub” (centru de resurse și inteligență) al cooperativelor prin care să fie 

concentrate și fortificate capacitățile de dezvoltare ale cooperativelor, inclusiv pentru ca investițiile proprii 

ale cooperativelor și ale Proiectului MAC-P să devină sustenabile și durabile în timp. 

Uniunea are următoarele scopuri: 

 promovarea culturii asocierii și a beneficiilor asocierii în rîndurile producătorilor agricoli; 

 atragerea investițiilor și fondurilor pentru dezvoltarea cooperativelor/GdP; 

 crearea oportunităților și facilităților pentru exportul produselor agricole, inclusiv promovarea 
brandurilor de produse agricole autohtone; 

 crearea infrastructurii calității produselor pentru piața internă și la export; 

 participarea la organizații regionale și internaționale de profil,  etc. 

Etapa post-creare. Consultantul a elaborat setul de acte necesare pentru functionarea Uniunii 

(regulamente, ordine, instructiuni interne, etc.), a elaborat un proiect al profilului sub formă de prezentare a 

Uniunii și proiectul Programului de Activitate pentru anii 2016-2021.  

Proiectul Programului de activitate include următoarele compartimente de bază: 

1. Scopul și obiectivele principale ale Uniunii cooperativelor 
2. Organizarea și managementul Uniunii cooperativelor 
3. Activitatea Uniunii cooperativelor 
4. Bugetul și finanțarea Uniunii cooperativelor. 

#9 – Vizite trimestriale de monitorizare    

Monitorizarea proiectelor este efectuată în vederea asigurării realizării conforme a proiectului, atingerii 

obiectivelor şi îndeplinirii indicatorilor stabiliţi prin efectuarea vizitelor în teren. 

Monitorizarea constă în urmărirea progresului fizic înregistrat în implementarea acestuia şi în colectarea şi 

managementul tuturor informaţiilor aferente proiectului. 

Procesul de monitorizare a demarat în luna septembrie 2015 şi va continua circa 22 de luni (pînă la finele 

lunii iunie 2017).  

În continuare este prezentată informația privind GdP monitorizate. 

Figura A. Structura și sursele de finanțare ale proiectelor investiționale - 30 de grupuri monitorizate 
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Figura B. Volumele producției achiziționate de la membri și vîndute de GdP în 2015 (tone) – date pe 25 

GdP 

 

Inclusiv fructe (mere, prune) și struguri: 

 

Tabelele de mai jos reflectă datele statistice pe anul 2015 colectate de la GdP. 

Volumele producției achiziționate de la membri și vîndute de GdP în anul 2015 

(date pe 12 GdP care au efectuat vînzări pe tip de produs pe care s-au asociat membrii) 

Produs Valoarea achizițiilor Valoarea comercializată de GdP, 
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de la membri, mii lei mii lei 

Mere 4,928 5,894 

Prune, inclusiv uscate 4,035 6,130 

Struguri 8,722 9,705 

Altele (alune, migdale, căpșuni, 

cireșe, vișine) 

317 409 

TOTAL 18,002 22,139 

Volumele vînzărilor efectuate de 13 GdP în anul 2015  

(datele includ și alte produse decît cele pe care s-au asociat membrii) 

Piața Vînzări, mii lei Cota % 

Locală 23,765 24 

Export 77,296 76 

TOTAL 101,061 100 

Datele a 24 GdP preluate din situațiile financiare pe anul 2015 – mii lei 

Total Active Venit din vînzări Profit pînă la  

impozitare 

Profit net Impozite  

achitate 

283,046 101,061 12,528 12,180 348 

Numărul membrilor și angajaților GdP la finele trimestrului II 2016 

Nr de grupuri 30 

Nr de membri 167 

inclusiv femei: 29 

Nr de angajați 141 

inclusiv femei: 70 
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SESIUNI DE INSTUIRE PENTRU PROMOVAREA EXPORTURILOR, ACCES LA PIEŢE ŞI MATCHMAKING PENTRU 

GRUPURILE DE PRODUCĂTORI 

La finele trimestrului II, 2016 Asociaţia Businessului European a finalizat toate activităţile conform 

obligaţiunilor contractuale: 

1. 17 din 15 ateliere practice planificate au fost livrate Grupurilor de Producători de către experți 
internaționali şi locali în perioada octombrie 2015  - iunie 2016; 
 

2. O vizită matchmaking în România a fost organizată (Gheorgheni, Brașov, București), în luna 
noiembrie 2015, cu participarea a 10 GP. 
 
A Doua Vizită de matchmaking planificată în cadrul proiectului a fost înlocuită cu un Seminar 
internațional dedicat subiectului Global Gap urmat de o excursie la o companie din Moldova 
certificată la nivel internațional - producător și exportator de fructe proaspete. Seminarul a fost 
condus de un expert internaţional IFC.  

 
3. 16 Pliante ale Grupurilor de Producători au fost elaborate și publicate. Aceste pliante pot fi folosite 

în vizite de matchmaking, expoziții internaționale, târguri etc. 
 

4. 20 site-uri Web sunt proces de dezvoltare dintre care - 10 au fost dezvoltate cu succes. Există, nivel 
un ridicat de reținere și ignoranță din partea Grupurilor de producători de a furniza informații și de a 
coopera cu compania de dezvoltare web site.  
 

5. 10 sesiuni practice individuale au fost efectuate cu GP în diverse domenii de activitate de afaceri, 
cum ar fi: 

 Suport in marketing planuri de dezvoltare 

 Probleme practice pentru managementul cooperativ 

 Negocierile Preț 

 Dezvoltarea site-uri web 

Sub-componenta 2.2: Suport investițional pentru dezvoltarea tehnologiilor post-recoltă 

Programul de granturi investiţionale destinate dezvoltării infrastructurii post-recoltă 

Cumulativ de la începutul demarării proiectului au fost debursate resurse de grant în valoare de 7 491 

542,40 dolari SUA pentru 30 grupuri de producători.  

Două GdP nu au reuşit accesarea surselor de grant din diverse motive obiective: au depăşit termenul de 9 

luni conform prevederilor proiectului sau din cauza reorganizării interne a grupurilor. Au fost şi dosare 

rejectate în procesul de evaluare şi selecţie.  

Valoarea medie a unui grant debursat constituie aproape 258 mii dolari SUA. Capacitatea de păstrare a 29 

de depozite frigorifice depăşeşte 23700 tone. 11 depozite frigorifice au fost deja finalizate, alte 18 sunt în 

proces de construcție cu grad de finalizare între 5-50%. Suplimentar s-au făcut investiţii în 6 uscătorii cu linii 

de procesare a prunelor, 8 linii de soare, 2 unităţi de transport frigorific şi echipament specializat pentru 

procesare alunelor şi migdalelor. 
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Evaluarea de mediu a dosarelor 

Pe parcursul perioadei de raportare consultantul în domeniul mediului a efectuat următoarele activități 

pentru grupurile de producători (GdP):  

 Monitorizarea procedurilor de mediu pentru desfăşurarea activităţilor de construire şi utilare a 

obiectelor agro-industriale, finanţate in cadrul Programului de granturi investiţionale MACP (vedeţi 

anexat Progresul procedurilor de mediu); Asistenţă consultativă în asigurarea conformării Planului 

de management de mediu aprobat; Concluzii:  

o La toate obiecte finanţate au fost demarate lucrările de construcţie (cu exceptia GdP 

Concor-Fruct) 

o La 16 din 29 finanţate a avut loc recepţia finală a lucrărilor de construcţie şi darea în 

exploatare; pentru 15 a fost obţinută autorizaţia sanitară de funcţionare 

o 13 obiective sunt în faza activă de finalizare a lucrărilor de construcţie, şi vor fi date în 

exploatare pe parcursul anului 2017. 

 Consultarea grupurilor de producători (GdP), beneficiarilor potenţiali, reprezentanţilor agenţiilor de 

dezvoltare a afacerilor şi angajaţilor Centrului Informaţional Agricol din cadrul MAIA privind 

cerinţele şi procedurile de mediu aplicate în cadrul Programului de granturi investiţionale MACP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



34 RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES, 2016| Proiect implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi 
Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

Componenta 3. SPORIREA PRODUCTIVITĂŢII SOLURILOR PRIN INTERMEDIUL 
MANAGEMENTULUI  DURABIL AL TERENURILOR 
Bugetul estimativ  planificat  până în 2017 3 000 000 USD 

Absorbiţi la 31 decembrie 2016 3 132 752 USD 
 
Granturi post-investiționale 

 
3 000 000 USD 

Granturi debursate la 31 decembrie 2016 1 127 059 USD 

Indicatori intermediari de rezultate 

 Referinţă Situaţia din 31 
decembrie 
2016 

Țintă pentru 
anul 2016 

Ținta finală 
2017 

Comentarii  

Activități analitice 
privind tehnologii 
specifice de MDT 
încheiate 

În prezent 
există 
anumite 
activități 
analitice 
limitate. 

- Elaborarea 
draftului 
Ghidului tehnic 
privind cele 
mai bune 
practici agro-
forestiere în 
cadrul 
gestionării 
durabile a 
terenurilor 
elaborat de 
către ICAS.  

Opțiunile 
analitice 
disponibile 
pentru 
aplicare de 
către 
agricultori. 

 

Campanie de 
sensibilizare și 
mobilizare în 
domeniul MDT 
implementată 

Expunere 
limitată a 
fermierilor 
la 
cunoștințe 
despre 
practicile 
MDT 

242 de 
persoane 
informate 
despre 
practicile de 
management 
durabil al 
terenurilor și 
despre 
programul de 
granturi post- 
investiționale 
destinate MDT 
în urma a 11 
sesiuni de 
informare și 
conștientizare 
în cadrul 
acțiunii 
Caravana 
Verde 
 

350 de 
persoane 
informate 
despre 
practicile de 
management 
durabil al 
terenurilor și 
despre 
programul de 
granturi post-
investiționale 
destinate MDT 
în urma celor 
20 de sesiuni 
de informare și 
conștientizare 
în cadrul 
acțiunii 
Caravana 
Verde 
 

Campanie de 
sensibilizare 
în domeniul 
MDT 
implementată 

 În anul 2016 au 
fost organizate 
19 sesiuni de 
informare la 
care au 
participat 607 
persoane. 
Cumulativ de la 
începutul 
proiectului au 
fost organizate 
35 de sesiuni de 
informare la 
care au 
participat 922 de 
participanți 

Participarea femeilor 
la activități de 

0% 26% 
 

10% 40% În anul 2016 la 
sesiunile de 
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mobilizare informare au 
participat 156 de 
femei din totalul 
607 participanți 
(sau 26%). 
Cumulativ de la 
începutul 
proiectului 
femeile 
participante la 
sesiunile de 
informare au 
pondere de 27% 
sau (246 femei 
din totalul de 
922 participanți) 
 

Numărul de 
granturi/măsuri de 
stimulare pentru MDT 
oferite 

0 6 189 300 Cumulativ 
pentru perioada 
2014-2016 au 
fost oferite 117 
de granturi 
destinate MDT 

Suprafața de teren 
agricol  supusă 
practicilor de 
management durabil 
al terenurilor   

0ha 2972,9673 6 000ha 10 000ha Cumulativ 2014- 
2016= 37 814, 
4128 ha 

Grupuri mobile 
mecanizate sunt 
create și echipate 
corespunzător 

0 2 2 2  

Fâșii anti-erozionale 
reabilitate 

0ha 157, 22 ha 638 ha 2 000ha Cumulativ 2014-
2016 - 
2 067, 47 ha 

Suprafața de teren 
protejată de fâșiile de 
protecție anti-
erozionale robuste 
reabilitate cu suportul 
MAC-P 

0ha 11606 10 000ha 50 000ha Informația va fi 
actualizată anual 
(2014-2016 = 56, 
706 ha) 
  

Indicatori ai rezultatelor, descrierea rezultatelor obţinute, promovarea, crearea afacerilor, finanţare, 
M&E, suport post – creare, lecţiile învăţate, concluziile, recomandările 

Sub-componenta 3.1: Întărirea capacității de management durabil al terenurilor 

Sensibilizarea publicului și activități de outreach privind managementul durabil al terenurilor  

Serviciile de consultanță și outreach privind MDT sunt acordate de către Mișcarea Ecologistă din Moldova, 

începând cu 3 decembrie 2013.  
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Obiectivele specifice serviciilor de consultanță vizează: 

 Realizarea unei campanii educaționale de conștientizare și informare a publicului privind obiectivele 

proiectului și intervențiile planificate; 

 Elaborarea acțiunilor relevante prin implicarea câtor mai mulți actori, care vor reprezenta ministere, 

agenții, instituții și autorități locale, ONG-ri locale și naționale, tineret, fermieri, entități juridice și 

corporative; 

 Elaborarea și producerea anunțurilor printate și digitale care țintesc și solicită cooperare a nivel 

public și suport în vederea implementării MDT; 

 Dezvoltarea unei platforme puternice interactive cu implicarea tinerilor utilizând mass media 

socială; 

 Elaborarea și producerea diverselor materiale informaționale.  

Pe parcursul anului 2016, echipa MEM a raportat următoarele activități: 

Activități privind dezvoltarea și producerea unei varietăți de produse informative și promoționale 

Reeditarea broșurilor privind Programul de granturi Managementul durabil al terenurilor și practicile 

destinate MDT 

În anul 2016, a fost reeditată broşura privind programul de granturi de MDT, aceasta fiind tipărită în 1100 

de exemplare. De asemenea, a fost reeditată broşura privind practicile de MDT, aceasta fiind tipărită în 650 

de exemplare. Broşurile au fost diseminate în cadrul acţiunii Caravana Verde, la expoziţia Farmer, precum şi 

în cadrul altor evenimente relevante subiectului. 

 

 

Activități privind informarea prin mijloace mass media 

Elaborarea și difuzarea a patru buletine electronice informative (ianuarie, mai, septembrie, decembrie) 

Pe parcursul anului 2016, elaborarea și difuzarea buletinelor informative electronice cu privire la 

Managementul durabil al terenurilor, posibilitățile de finanțare oferite de program precum și activitățile 
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realizate în cadrul proiectului au avut loc conform orarului stabilit (martie, iunie, septembrie şi decembrie). 

Printre temele abordate în buletine sunt: 

- Atenție! Este lansat cel de-al patrulea apel de granturi al Programului de granturi post – 

investiționale ”Managementul Durabil al Terenurilor”; 

- Granturi post – investiționale pentru agricultori – un program ce dă roade; 

- Campanie de informare ”Acțiunea Caravana Verde” 

- Să aplicăm practici agricole prietenoase mediului: Fâșiile de centură!  

- Vizită de studiu pentru jurnaliști și bloggeri. 

- Perdele forestiere de protecție; 

- Anunț! Este lansat cel de-al cincilea apel al Programului de granturi post – investiționale 

”Managementul Durabil al Terenurilor” în cadrul proiectului MAC-P; 

- Istorii de succes ale producătorilor care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul Programului de 

granturi post – investiționale ”Managementul Durabil al Terenurilor”, proiectul MAC-P: a) Exemplu 

de management durabil la Telenești; b) Fâșiile vegetative și multiplele lor beneficii; 

- Au fost anunțate rezultatele celui de-al 4-lea apel de granturi post – investiționale ”Managementul 

durabil al terenurilor”; 

- Ziua internațională a solului sărbătorită la Chișinău: MAC-P contribuie la buna gestionare a solului!; 

- Istorii de succes ale producătorilor care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul Programului de 

granturi post – investiționale ”Managementul durabil al terenurilor”, proiectul MAC-P: SRL VitCim, 

rai. Cimișlia și CAP Lorex-Agro, rai. Leova.   
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Buletinele au fost difuzate către 140 de adrese electronice.  De asemenea, acestea au fost plasate online. 

Realizarea a 6 emisiuni radio cu privire la Managementul durabil al terenurilor la un post de radio național 

În perioada anului 2016 au fost organizate 6 emisiuni radio dedicate proiectului MAC-P, subcomponenta 3: 

Creşterea productivităţii terenurilor prin gestionarea durabilă a terenurilor. Emisiunile radio au avut loc în 

lunile aprilie, septembrie, noiembrie și decembrie. 

Emisiunile radio au fost difuzate, în direct, la 2 posturi de radio de nivel naţional: Radio Moldova, emisiunile 

Spaţiul Public şi Loc de Dialog şi Vocea Basarabiei, emisiunea EcoMonitor. Durata emisiunilor – 50 min/60 

min. Invitaţi – 2/3 persoane. În total, la emisiunile tematice, dedicate MDT au participat 10 interlocutori, 

reprezentanţi (coordonatori, experţi, consultanţi) ai proiectului MAC-P (Igor Bujor, Nicolae Cazmalî, Aurel 

Overcenco), UCIMPA (Olga Sainciuc), Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (Iu. Ușurelu), ICAS 

(Dumitru Galupa, Ion Talmaci, Daria Vedutenco), ACSA (Viorel Botnaru), cercetători de profil (Gheorghe 

Jigău).  

În cadrul emisiunilor au fost abordate subiecte precum: apelurile de granturi post-investiţionale destinate 

MDT; rezultate ale apelurilor de granturi; condiţii şi criterii de eligibilitate pentru producătorii care vor să 

aplice la acest program; monitorizarea şi evaluarea impactului de mediu, economic şi social al practicilor de 

MDT; reabilitarea perdelelor forestiere de protecţie – acţiuni planificate, rezultate obţinute, impactul 

perdelelor forestiere de protecţie; politica statului privind promovarea agriculturii durabile, etc. 

Realizarea a 10 emisiuni TV 

Pe parcursul anului 2016 au fost organizate  10 emisiuni difuzate la 3 posturi TV: Moldova 1, Agro TV, Elita 

TV. 

Emisiunile au implicat 25 interlocutori (reprezentanți ai proiectului, ai autorităților, beneficiari și ONG). 

Emisiunile au abordat subiecte precum: apelurile de granturi post-investiţionale destinate MDT; rezultate 

ale apelurilor de granturi; condiţii şi criterii de eligibilitate pentru producătorii care vor să aplice la acest 

program; monitorizarea şi evaluarea impactului de mediu, economic şi social al practicilor de MDT; 
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reabilitarea perdelelor forestiere de protecţie – acţiuni planificate, rezultate obţinute, impactul perdelelor 

forestiere de protecţie; politica statului privind promovarea agriculturii durabile, etc. 

 

 
 

În cadrul canalului Elita TV a fost organizată o ediție specială care au cuprins secvențe de la Masa Rotundă 

care a fost organizată pe 6 decembrie 2016 și a avut genericul „Buna guvernare în domeniul 

managementului solurilor”. 

 

Elaborarea reportajelor cu privire la participarea proiectului la expoziția FARMER  

În anul 2016 au fost realizate 2 reportaje de promovare a proiectului MAC-P. Astfel, la data de 20.10.2016 a 

fost realizat și difuzat un reportaj cu durata de 2 min. 08 sec. la buletinul de știri al postului de televiziune 

AgroTV, redifuzat la ora 22.00 și a doua zi la 02.00, 9.00 și 16.00. Reportajul a fost realizat în cadrul 

expoziției FARMER 2016 și a reflectat date cu privire la componenta 3 „Sporirea productivităţii solurilor prin 

intermediul managementului durabil al terenurilor” a proiectului Agricultura Competitivă în Moldova. 

Reportajul online poate fi accesat aici: http://www.agrotvmoldova.md/macp-solutii-inteligente-pentru-

performata 

Al doilea reportaj în anul 2016, a fost realizat la postul de televiziune Moldova 1. Reportajul video a avut 

durata de 1 min.46 sec. şi a inclus date cu privire la componenta 3 „Sporirea productivităţii solurilor prin 

intermediul managementului durabil al terenurilor” a proiectului Agricultura Competitivă în Moldova, 

precum și un interviu cu Olga Sainciuc, vice-director CAPMU, coordonator al componentei. Reportajul a fost 

realizat în cadrul expoziției FARMER 2016 și a fost difuzat la buletinul de știri Business Review de la postul de 

televiziune Moldova 1,  pe data de 20.10.2016, la ora 19.35, redifuzat a doua zi, fiind plasat de asemenea și 

pe pagina web a TeleRadioMoldova (http://trm.md/ro/business-review/business-review-din-20-octombrie-

2016/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotvmoldova.md/macp-solutii-inteligente-pentru-performata
http://www.agrotvmoldova.md/macp-solutii-inteligente-pentru-performata
http://trm.md/ro/business-review/business-review-din-20-octombrie-2016/
http://trm.md/ro/business-review/business-review-din-20-octombrie-2016/
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Elaborarea și tipărirea unei ediții speciale, dedicate MDT în revista NATURA  

A fost editată o ediție specială cu privire la 

managementul durabil al terenurilor. Ediția specială a 

cuprins 4 pagini A3, full-color, care a fost pregătită, 

redactată, machetată, publicată și inserată spre 

distribuție împreună cu revista NATURA, în luna aprilie 

2016. Tirajul publicației a fost de  8400 de exemplare, 

acesta fiind numărul de abonați la revista NATURA 

pentru luna aprilie 2016.  

În ediția specială au fost publicate următoarele articole 

cu titlurile după cum urmează: 

 Un program ce dă roade 

 Soluții inteligente pentru performanță 

 Programul de granturi post investiționale ” 

Managementul durabil al terenurilor” 

 Fâșiile vegetative și multiplele lor beneficii 

(istorii de succes GȚ Carolina Cernei, rai. 

Ungheni) 

 Agricultura simplă – conceptul spre care 

trebuie să ne îndreptăm (istorii de succes, SRL Alimarix Dani, rai. Sângerei) 

 O investiție răscumpărată în primul an (istorii de succes, SRL Hiliuțanul, rai. Râșcani) 

 Iazurile cu apă pentru nuci (istorii de succes, SRL Gospodarul Rediu, rai. Fălești) 

 Combinatoarele agricole merită fiecare bănuț investit (istorii de succes, SRL Dimazcom Nord, rai. 

Drochia) 

 Exemplu de management durabil al terenurilor la Telenești (istorii de succes, SRL Dorvalandro, rai. 

Telenești) 

 Perdele forestiere de protecție 

 Monitorizare și Evaluare pentru investiții durabile 

De asemenea, ediția specială poate fi descărcată accesând link-ul: 
http://mem.md/wp-content/uploads/2014/12/NATURA-Aprilie-2016-Editie-speciala-MDT-vizualizare.pdf 

Redactarea și difuzarea a șase comunicate de presă prin intermediul agenției de știri InfoPrimNeo 

În lunile martie, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie (2) au fost difuzate 6 comunicate de presă cu 

privire la lansarea apelurilor 4 și 5, participarea proiectului ”Agricultura Competitivă în Moldova” la cea de-a 

19-a ediție a Expoziției ”Farmer”, perdele forestiere de protecție reabilitate cu sprijinul proiectului MAC-P, 

ziua internațională a solului sărbătorită la Chișinău: MAC-P contribuie la buna gestionare a solului și 

rezultatele Programului de granturi post-invesționale destinate Managementului durabil al terenurilor. 

Comunicatul a fost difuzat la 1500 de adrese ale INP și plasat pe site-ul INP la rubrica Comunicate. Știrea va 

fi activă pe pagina web a INP www.ipn.md  pe termen nelimitat de timp.   

Elaborarea și publicarea articolelor și anunțurilor în presa scrisă la nivel național și regional 

http://mem.md/wp-content/uploads/2014/12/NATURA-Aprilie-2016-Editie-speciala-MDT-vizualizare.pdf
http://www.ipn.md/
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Pe parcursul anului 2016 au fost elaborate și publicate 15 articole și 2 case de anunțuri în presa scrisă în 

ziarele Natura, Curierul Agricol, Timpul, Logos Press, Gazeta de Sud, Agromediainform, Cuvântul, Jurnal de 

Chișinău, Ziarul de Gardă, Observatorul de Nord, Unghiul, Glia Drochiană, Ecoul Nostru și Cuvântul Liber. 

Menținerea profilului componentei pe una din rețelele de socializare -  Facebook: 

Activitățile proiectului, fotografii de la evenimente, noutăți din domeniu precum și alte informații relevante 

subiectului Managementul durabil al terenurilor(noțiune, principii, practici, posibilități de finanțare post 

investițională), sunt reflectate în mod constant pe profilul de Facebook a proiectului:   

https://www.facebook.com/MDTMoldova?ref=bookmarks . 

Pe parcursul anului 2016, au fost plasate peste 116 de postări relevante subiectului managementul durabil 

al terenurilor. Numărul total de persoane cărora le-a  fost afișată postarea din pagină 21638 persoane. 

Numărul de afișări ale postării din pagină – 62070 persoane. A fost creat un album de fotografii dedicat 

acțiunii Caravana Verde, în care sunt plasate poze de la sesiunile de informare organizate în localitățile din 

Republica Moldova.  

 

Activități privind conștientizarea și mobilizarea părților interesate 

Organizarea sesiunilor de informare în cadrul Acțiunii ”Caravana Verde” 

 

Pe parcursul anului 2016 au fost organizate 20 de sesiuni de informare și conștientizare în cadrul Campaniei 

Caravana Verde. Sesiunile s-au desfășurat  în Căușeni, Călărași, , Orhei, Edineț, Ialoveni, Nisporeni, 

Șoldănești, Florești, Sângerei, Dondușeni, Râșcani, Basarabeasca, Soroca, com. Coșnița (rai. Dubăsari), 

https://www.facebook.com/MDTMoldova?ref=bookmarks
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Drochia, Cahul, Leova, Fălești și Telenești. Totodată, echipa MEM a participat în data de 14.04.2016 la 

seminarul ”Solul și Oamenii” organizat la Chișinău de către ONG Bios, unde au prezentat Programul de 

granturi post – investiționale destinate MDT. La sesiunile menționate au fost informate 607 de persoane 

despre practicile de management durabil al terenurilor și despre programul de granturi post-investiționale 

destinate MDT. Din totalul de participanți 25,70% sunt femei.  

 

Bărbați, 
participanți 
la sesiunile 

de 
informare

74%

Femei, 
participante 
la sesiunile 

de informare
26%

Numărul participanților la sesiunile de 
informare din cadrul acțiunii Caravana 

Verde. Dezagregare pe gen

 
La acest evenimente, au fost distribuite materiale privind proiectul MAC-P și componenta Managementul 

Durabil a Terenurilor.  

Astfel, în toată perioada contractuală (2014-2016) au fost organizate în total 35 sesiuni de informare în 29 

raioane ale ţării. La aceste evenimente au participat: 922 participanţi în total din care 703 bărbați, 249 

femei.  

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016

Bărbați 143 134 451

Femei 51 34 156
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Evoluția numărului de participanți la sesiunile de 
informare din cadrul acțiunii Caravana Verde. Date 

dezagregate pe gen

 

Realizarea a 2 vizite de studiu pentru jurnaliști și bloggeri la beneficiarii Programului de granturi 
”Managementul durabil al terenurilor” 
 

Această activitatea a fost organizată de către Mișcarea Ecologistă din Moldova, Unitatea Consolidată 

pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în Agricultură (UCIMPA), cu sprijinul informațional 

al Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din R. Moldova (AJMTEM). 
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Pe parcursul anului 2016, au fost organizate 2 vizite de studiu la 4 beneficiari ai proiectului. 

- SRL VITCIM, Ciobanu Vitalie, din satul Hîrtop, raionul Cimișlia; 

- CAP Lorex-Agro, Tomșa Nicolae din satul Cneazevca, raionul Leova; 

- SRL Hiliutanul, Tcaci Igor din satul Hiliuţi, raionul Râşcani; 

- SRL Gospodarul Rediu, Kiktenko Nicolae din satul Rediul de Sus, raionul Făleşti. 

Participanții la vizita de studiu au văzut și aflat cum funcționează și ce randament dau utilajele agricole 

destinate prelucrării solului cu ajutorul tehnologiei No-till, au vizitat câmpurile agricole și loturile 

demonstrative cultivate cu utilaje No-till, au văzut cum arată iazurile anti-erozionale destinate acumulării 

apei pluviale folosită, ulterior, la irigarea culturilor agricole și a plantațiilor de material săditor. Ambii 

beneficiari ai liniei de granturi post-investiționale, fermieri cu multă experiență, au evidențiat importanța și 

beneficiile implementării practicilor și tehnologiilor care îmbină agricultura cu ecologia. 

 

 

În rezultatul vizitelor de studiu au fost elaborate şi difuzate 31 materiale jurnalistice. 

Vizita de studiu #1 a avut loc  la data de 24.05.2016. Au participat 12 participanţi de la 9 instituţii media. În 

rezultatul vizitei au fost publicate 16 materiale de presă din care 7 articole online, 4 articole în presa scrisă, 

5 reportaje video. 

Online : 

1. http://www.zdg.md/editia-print/social/cum-sa-cresti-grau-fara-sa-ari-pamantul 

2. http://www.zdg.md/editia-print/social/istoria-de-succes-a-unui-cultivator-de-nuci 

3. http://agora.md/stiri/19428/foto--deplasare-spre-rascani-si-falesti--imagini-din-culisele-filmarilor-

surprinse-de-reporter 

4. http://ecopresa.md/index.php/ro/noutati/ecologie/item/2401-%E2%80%9Eagricultura-ne-aduce-

%C3%AEn-fiecare-zi-surprize-prin-urmare-orice-pas-trebuie-s%C4%83-fie-strategic-%C8%99i-

chibzuit%E2%80%9D 

5. http://ecopresa.md/index.php/ro/noutati/ecologie/item/2407-practici-agricole-durabile-realizare-

cu-succes-de-fermieri-autohtoni 

6. http://www.timpul.md/articol/jurnaliti-i-bloggeri-la-beneficiarii-de-granturi-post-investiionale--

managementul-durabil-al-terenurilor-95588.html 

7. https://tzoi.wordpress.com/2016/07/29/cine-este-milionarul-din-satul-rediul-de-sus/ 

 

http://www.zdg.md/editia-print/social/cum-sa-cresti-grau-fara-sa-ari-pamantul
http://agora.md/stiri/19428/foto--deplasare-spre-rascani-si-falesti--imagini-din-culisele-filmarilor-surprinse-de-reporter
http://agora.md/stiri/19428/foto--deplasare-spre-rascani-si-falesti--imagini-din-culisele-filmarilor-surprinse-de-reporter
http://ecopresa.md/index.php/ro/noutati/ecologie/item/2401-%E2%80%9Eagricultura-ne-aduce-%C3%AEn-fiecare-zi-surprize-prin-urmare-orice-pas-trebuie-s%C4%83-fie-strategic-%C8%99i-chibzuit%E2%80%9D
http://ecopresa.md/index.php/ro/noutati/ecologie/item/2401-%E2%80%9Eagricultura-ne-aduce-%C3%AEn-fiecare-zi-surprize-prin-urmare-orice-pas-trebuie-s%C4%83-fie-strategic-%C8%99i-chibzuit%E2%80%9D
http://ecopresa.md/index.php/ro/noutati/ecologie/item/2401-%E2%80%9Eagricultura-ne-aduce-%C3%AEn-fiecare-zi-surprize-prin-urmare-orice-pas-trebuie-s%C4%83-fie-strategic-%C8%99i-chibzuit%E2%80%9D
http://ecopresa.md/index.php/ro/noutati/ecologie/item/2407-practici-agricole-durabile-realizare-cu-succes-de-fermieri-autohtoni
http://ecopresa.md/index.php/ro/noutati/ecologie/item/2407-practici-agricole-durabile-realizare-cu-succes-de-fermieri-autohtoni
http://www.timpul.md/articol/jurnaliti-i-bloggeri-la-beneficiarii-de-granturi-post-investiionale--managementul-durabil-al-terenurilor-95588.html
http://www.timpul.md/articol/jurnaliti-i-bloggeri-la-beneficiarii-de-granturi-post-investiionale--managementul-durabil-al-terenurilor-95588.html
https://tzoi.wordpress.com/2016/07/29/cine-este-milionarul-din-satul-rediul-de-sus/
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Presa scrisă: 

8. Articol în  revista Natura, ediţia din iunie 2016; 

9. Articol în  ziarul Curierul Agricol vizita de studiu, ediţia din 03.06.2016); 

10. Articol în ziarul Curierul Agricol, ediţia din 17.06.2016; 

11. Ziarul de gardă, ediția din 02.06.2016 (Anexa nr.16Articol ziarul Ziarul de Gardă vizita de studiu) 

Video: 

12. http://www.canalregional.md/index.php/social/item/6971-agricultur%C4%83-competitiv%C4%83-

la-hiliu%C8%9Bi,-glodeni 

13. http://agora.md/stiri/19401/video--reducerea-cheltuielilor-si-sol-bogat-in-humus--un-agricultor-

din-nordul-moldovei-implementeaza-metoda-no-till 

14. https://www.youtube.com/watch?v=q0wgdRXVeAE 

15. https://www.youtube.com/watch?v=R64oZrmN2X4 

16. https://www.youtube.com/watch?v=K25R7md38gU&feature=youtu.be 

Suplimentar, un articol cu privire la vizita de studiu a fost elaborat și publicat pe pagina web a Mișcării 

Ecologiste din Moldova:http://mem.md/events/jurnalisti-si-bloggeri-la-beneficiarii-de-granturi-post-

investitionale-managementul-durabil-al-terenurilor/ și pe http://www.civic.md/evenimente/32925-

jurnalisti-si-bloggeri-la-beneficiarii-de-granturi-post-investitionale-managementul-durabil-al-

terenurilor.html 

Vizita de studiu #2 a avut loc la data de 10.11.2016. La eveniment au fost invitaţi  12 participanţi de la 11 

instituţii media. In rezultatul vizitei au fost 

publicate şi difuzate 15 materiale jurnalistice din 

care 4 articole în presa scrisă, 8 articole online, 3 

reportaje video.  

Online: 

Portal web (catalog online al produselor 
fabricate în Moldova) www.madein.md:   

1. https://madein.md/news/producatorul-

autohton/fermierul-moldovean-din-

cneazevca-care-traieste-asa-cum-isi-

doreste 

2. http://madein.md/news/producatorul-

autohton/afacerea-de-succes-a-lui-

vitalie-ciobanu-din-satul-hartop 

Portal web (știri în domeniul agro-alimentar) www.agrobizenes.md 

3. http://agrobiznes.md/foto-vizita-de-documentare-la-doi-fermieri-din-sudul-tarii-care-au-beneficiat-

de-granturile-mac-p.html 

Ziar(versiunea online) Timpul 

4. http://www.timpul.md/articol/tehnologiile-no-till-asigura-roade-inalte-101322.html 

Ziar (versiunea online) Gazeta de Sud 

5. http://gazetadesud.md/fermierii-beneficiari-de-granturile-post-investitionale-mac-p-isi-

impartasesc-impresiile/ 

Ziar (versiunea online) Ziarul de Gardă 

6. http://www.zdg.md/editia-print/social/parteneriatul-om-natura 

7. http://www.zdg.md/editia-print/social/marea-provocare-natura-vs-omul 

http://www.canalregional.md/index.php/social/item/6971-agricultur%C4%83-competitiv%C4%83-la-hiliu%C8%9Bi,-glodeni
http://www.canalregional.md/index.php/social/item/6971-agricultur%C4%83-competitiv%C4%83-la-hiliu%C8%9Bi,-glodeni
http://agora.md/stiri/19401/video--reducerea-cheltuielilor-si-sol-bogat-in-humus--un-agricultor-din-nordul-moldovei-implementeaza-metoda-no-till
http://agora.md/stiri/19401/video--reducerea-cheltuielilor-si-sol-bogat-in-humus--un-agricultor-din-nordul-moldovei-implementeaza-metoda-no-till
https://www.youtube.com/watch?v=q0wgdRXVeAE
https://www.youtube.com/watch?v=R64oZrmN2X4
https://www.youtube.com/watch?v=K25R7md38gU&feature=youtu.be
http://mem.md/events/jurnalisti-si-bloggeri-la-beneficiarii-de-granturi-post-investitionale-managementul-durabil-al-terenurilor/
http://mem.md/events/jurnalisti-si-bloggeri-la-beneficiarii-de-granturi-post-investitionale-managementul-durabil-al-terenurilor/
http://www.civic.md/evenimente/32925-jurnalisti-si-bloggeri-la-beneficiarii-de-granturi-post-investitionale-managementul-durabil-al-terenurilor.html
http://www.civic.md/evenimente/32925-jurnalisti-si-bloggeri-la-beneficiarii-de-granturi-post-investitionale-managementul-durabil-al-terenurilor.html
http://www.civic.md/evenimente/32925-jurnalisti-si-bloggeri-la-beneficiarii-de-granturi-post-investitionale-managementul-durabil-al-terenurilor.html
http://www.madein.md/
https://madein.md/news/producatorul-autohton/fermierul-moldovean-din-cneazevca-care-traieste-asa-cum-isi-doreste
https://madein.md/news/producatorul-autohton/fermierul-moldovean-din-cneazevca-care-traieste-asa-cum-isi-doreste
https://madein.md/news/producatorul-autohton/fermierul-moldovean-din-cneazevca-care-traieste-asa-cum-isi-doreste
https://madein.md/news/producatorul-autohton/fermierul-moldovean-din-cneazevca-care-traieste-asa-cum-isi-doreste
http://madein.md/news/producatorul-autohton/afacerea-de-succes-a-lui-vitalie-ciobanu-din-satul-hartop
http://madein.md/news/producatorul-autohton/afacerea-de-succes-a-lui-vitalie-ciobanu-din-satul-hartop
http://madein.md/news/producatorul-autohton/afacerea-de-succes-a-lui-vitalie-ciobanu-din-satul-hartop
http://www.agrobizenes.md/
http://agrobiznes.md/foto-vizita-de-documentare-la-doi-fermieri-din-sudul-tarii-care-au-beneficiat-de-granturile-mac-p.html
http://agrobiznes.md/foto-vizita-de-documentare-la-doi-fermieri-din-sudul-tarii-care-au-beneficiat-de-granturile-mac-p.html
http://www.timpul.md/
http://www.timpul.md/articol/tehnologiile-no-till-asigura-roade-inalte-101322.html
http://gazetadesud.md/fermierii-beneficiari-de-granturile-post-investitionale-mac-p-isi-impartasesc-impresiile/
http://gazetadesud.md/fermierii-beneficiari-de-granturile-post-investitionale-mac-p-isi-impartasesc-impresiile/
http://www.zdg.md/editia-print/social/parteneriatul-om-natura
http://www.zdg.md/editia-print/social/marea-provocare-natura-vs-omul
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Post de radio: EcoFM 

8. http://ecofm.md/index.php/stiri/item/380-vizita-de-studiu-la-fermierii-beneficiari-de-granturile-

post-investitionale-mac-p 

Portal de ştiri Leova 

9. http://www.leova.info/2016/10/18/video-nicolae-tom%C8%99a-pre%C8%99edintele-cap-lorex-

agro-din-s-cneazevca-mi-am-%C3%AEnceput-activitatea-de-la-4-ha-%C8%99i-un-tractor-de-sub-

gard/ 

Presa scrisă: 

10. Ziar (versiunea print): Natura 

11. Ziar (versiunea print): Lider Agro 

12. Ziar (versiunea print): Curierul Agricol 

 

Video: 

Post de televiziune: Moldova 1, emisiunea Natura în Obiectiv 

13. http://trm.md/ro/natura-in-obiectiv/natura-in-obiectiv-emisiune-din-16-octombrie-2016/ 

Post de televiziune: Media Cimișlia TV 

14. https://www.youtube.com/watch?v=2PuAn9qr8ss&feature=share 

15. https://www.youtube.com/watch?v=Rxjeg7UQ8yI&feature=share 

Activități de lobby și advocacy 

Organizarea unei Mese rotundă cu genericul „Buna guvernare în domeniul managementului solurilor” 

La data de data de 6 decembrie 2016 a fost 

organizată o masă rotundă pe tema „Buna 

guvernare în domeniul managementului 

solurilor”. Acest eveniment, reprezintă o altă 

activitate de lobby şi advocacy şi s-a 

desfășurat sub egida proiectului Agricultura 

Competitivă în Moldova, implementat de 

Unitatea Consolidată de Implementare și 

Monitorizare a Proiectelor în Domeniul 

Agriculturii (UCIMPA), în parteneriat cu 

Ministerul Mediului și Mișcarea Ecologistă din 

Moldova. Masa rotundă a antrenat în discuții 

comune autoritățile publice centrale, 

reprezentanți ai societății civile, cercetători în 

domeniul conservării solurilor, agenți economici și entități mass-media, în total 43 de participanți. 

Agenda evenimentului a cuprins subiecte precum: 

 Prezentare Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) – realizări și perspective; 

 Managementul și protecția resurselor de sol; 

 Realizarea Țintei 15.3 a ODD (Obiectivele de Dezvoltare Durabilă) privind neutralitatea degradării 

terenurilor; 

http://ecofm.md/index.php/stiri/item/380-vizita-de-studiu-la-fermierii-beneficiari-de-granturile-post-investitionale-mac-p
http://ecofm.md/index.php/stiri/item/380-vizita-de-studiu-la-fermierii-beneficiari-de-granturile-post-investitionale-mac-p
http://www.leova.info/2016/10/18/video-nicolae-tom%C8%99a-pre%C8%99edintele-cap-lorex-agro-din-s-cneazevca-mi-am-%C3%AEnceput-activitatea-de-la-4-ha-%C8%99i-un-tractor-de-sub-gard/
http://www.leova.info/2016/10/18/video-nicolae-tom%C8%99a-pre%C8%99edintele-cap-lorex-agro-din-s-cneazevca-mi-am-%C3%AEnceput-activitatea-de-la-4-ha-%C8%99i-un-tractor-de-sub-gard/
http://www.leova.info/2016/10/18/video-nicolae-tom%C8%99a-pre%C8%99edintele-cap-lorex-agro-din-s-cneazevca-mi-am-%C3%AEnceput-activitatea-de-la-4-ha-%C8%99i-un-tractor-de-sub-gard/
http://trm.md/ro/natura-in-obiectiv/natura-in-obiectiv-emisiune-din-16-octombrie-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=2PuAn9qr8ss&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Rxjeg7UQ8yI&feature=share
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 Istorii de succes în cadrul proiectului MAC-P: 

producători agricoli responsabili – soluri 

protejate; 

 Starea actuală a învelișului de sol pe 

teritoriul Republicii Moldova; 

 Monitorizarea şi evaluarea impactului mediu 

urmare a implementării programului de 

granturi destinat managementului durabil de 

mediu; 

 Conştientizarea de către autorităţi şi cetăţeni 

a importanţei bogăţiei solurilor în economia 

naţională - un imperativ în asigurarea unui 

management durabil al terenurilor. 

 

Monitorizare și Evaluare 

Sarcina proiectului propus urmărește monitorizarea și evaluarea (M&E) beneficiilor economice și 

ecologice/de mediu a practicilor și activităților MDT aplicate de către beneficiarii proiectului și fortificarea 

capacităților beneficiarilor în această direcție. Acest exercițiu este posibil de realizat prin dezvoltarea unui 

sistem complex si cuprinzător de indicatori de performanță de M&E aferenți practicilor și activităților MDT 

planificate în cadrul proiectului, organizarea auto monitorizării a subproiectelor la nivel de exploatație 

agricolă-beneficiară (prin furnizarea asistenței și a instruirilor relevante pentru fermierii participanți în 

proiect), prin efectuarea analizei de bază și măsurarea ambelor tipuri de beneficii economice și ecologice/de 

mediu, precum și prin crearea unui sistem de activități necesare în această direcție. 

În cadrul etapei date de implementare a studiului M&E a practicilor MDT, echipa de experți ACSA are ca 

obiectiv principal, în conformitate cu planul general de implementare și  metodologia propusă, desfășurarea 

activităților referitoare la toate 3 componente supuse M&E: economic, social și ecologic. Activitățile ce țin 

de componentele economic și social se referă la procesul de verificare, validare, și ca rezultat, de integrare a 

datelor primare colectate de la companiile beneficiare pentru perioada de până la participarea în cadrul 

proiectului în sistemul informațional de management al proiectului MAC-P. Experții vor analiza fiecare set 

de fișe M&E recepționate de la operatorii/colectorii de date și vor efectua o verificare, corectare (unde 

aplicabil) și validare, inclusiv prin contactarea repetată a operatorilor, dar în primul rînd a reprezentanților 

companiilor intervievate pentru clarificări, argumentări a datelor primare furnizate. Procesul dat va fi 

efectuat și la finele perioadei de implementare cînd vor fi colectate din nou datele de la companiile 

beneficiare de granturi pentru perioada respectivă deja la finele proiectului, ceea ce va permite efectuarea 

unei analize complexe a efectelor, beneficiilor și a impactului: ecologic, economic și social al unei anumite 

activități și/sau practici MDT, pentru implementarea cărora companiile au beneficiat de granturi din partea 

proiectului MAC-P. 

Activitățile referitoare la componentul ecologic/de mediu al studiului de M&E se referă în primul rînd la 

planificarea detaliată a lucrului în teren de setare a experimentelor privind capturarea, colectarea și analiza 

indicatorilor M&E de impact ecologic aferenți fizicii solului pentru toate 60 de companii beneficiare, precum 

și a experimentelor care vor permite M&E a biologiei solului pentru 12 beneficiari din totalul de 60. 
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De asemenea, în această perioadă, în urma inventarierii utilajului și a ustensilelor procurate primăvara, a 

fost identificat și procurat necesarul de echipament, inventar, instrumente și accesorii pentru efectuarea 

lucrului în teren și pentru dotarea echipelor mobile de experți. Procesul de lucru în teren a vizat 

desfășurarea experimentelor în teren pe 2 variante: zona de intervenție – zona B (terenurile unde au fost 

și/sau sunt aplicate practicile, activitățile și echipamentul MDT) și zona de comparație – zona A (terenurile 

adiacente unde nu au fost sau nu sunt aplicate practici de MDT). 

Pentru faza dată a activităților de lucru în teren, de către echipa de experți ACSA a fost elaborat și 

coordonat un plan calendaristic orientativ, care setează anumiți parametri, perioade, distribuire eficientă a 

efortului de lucru, precum și anumite aspecte ce facilitează logistica echipelor de lucru. Acest plan de lucru 

poartă un caracter orientativ și are drept scop ghidarea echipelor de experți în exercitarea lucrului în teren 

privind M&E a impactului ecologic programată la sfîrșitul perioadei de vegetație. La elaborarea planului de 

lucru a fost luată în considerare experiența echipelor mobile din cadrul etapei anterioare de lucru în teren, 

au fost luați în calcul si anumiți factori obiectivi în ceea ce privește disponibilitatea companiilor de a delega 

un reprezentant pentru a fi prezent în cîmp de rînd cu echipa de experți, aspectele logistice și de combinare 

a eforturilor în dependență de proximitatea companiilor una față de alta, a cîmpurilor și a profilelor 

investigate, etc. Pentru faza activităților de laborator a fost antrenată o echipă de laborator, formată din 

specialiștii laboratorului de cercetări științifice din cadrul USM, Facultatea Biologie și Pedologie. De 

asemenea în a fost antrenată și o echipă de suport care a asigurat îndeplinirea și desfășurarea tuturor 

activităților de asistență necesară primelor 3 echipe, inclusiv completarea documentației de M&E asociate 

lucrului în teren pentru fiecare companie beneficiară, suportul logistic, etc. 

Experiențele în teren privind M&E a impactului ecologic (fizica solului) 

 

Experiențele în teren privind M&E a impactului ecologic (biologia solului) 
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Observațiile de teren preliminare ale experților privind M&E a impactului ecologic 
Ca urmare a tuturor activităților de teren privind M&E a impactului ecologic de la sfîrșitul perioadei de 

vegetație la toate companiile beneficiare participante în studiul dat (60 companii – fizica solului, 12 

companii din aceste 60 – biologia solului) de către echipele de experți au fost identificate, captate și 

observate niște evoluții, trenduri și stări concrete specifice ale solurilor investigate, atît pe terenurile unde 

au fost și sunt aplicate practicile și activitățile de MDT (zona B) cît și pe terenurile de comparație (zona A) 

unde atare practici nu au fost utilizate de către exploatațiile agricole respective. Aceste observații poartă un 

caracter preliminar și au la bază rezultatele analizelor directe din teren, precum și experiența experților 

antrenați și utilizarea metodei de comparație între anumite companii beneficiare similare după anumiți 

parametri. Observațiile preliminare din cadrul perioadei de referință ca urmare a activităților în teren au 

fost formulate prin prisma eficienței utilizării fiecărui indicator investigat în studiul dat (avînd la bază datele 

colectate) pentru evaluarea, și pe viitor autoevaluarea, impactului ecologic și asupra solului ca principala 

resursă de mediu desinestătător de către companiile beneficiare participante. 

În același timp, aceste observații preliminare servesc drept punct de pornire în investigarea aprofundată a 

rezultatelor obținute, inclusiv în laborator, atît de la începutul perioadei de vegetație, cît și de la sfîrșitul ei, 

ce vor duce nemijlocit la formularea unor seturi complexe de concluzii și recomandări privind 

implementarea și evaluarea/autoevaluarea impactului ecologic al practicilor și activităților de MDT, atît de 

ordin general, cît și, cel mai important, de ordin particular, pentru fiecare companie beneficiară în parte. 

Sub-componenta 3.2: ”Stimulente financiare şi investiții pentru managementul durabil al 

terenurilor”  

Programul de granturi post-investiționale destinate Managementului durabil al terenurilor  

Cumulativ de la începutul demarării programelor de granturi post-investiționale au fost recepționate 153 

dosare dintre care 117 au fost calificate finaliste pentru rambursarea a 50% din valoarea investiției in 

tehnologii de MDT. Beneficiarii programului au investit în 152 de utilaje destinate MDT, dintre care 

semănători – 42, tocătoare (cositori) – 32, stropitori – 30, combinatoare - 8. De asemenea, beneficiarii au 

investit în practici de MDT și anume: 3 iazuri de captare a apei pluviale și înierbarea cu lucrarea solului 

numai în jurul pomilor în livezi. 
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Astfel valoarea cumulativă a granturilor constituie 21 489 324,22lei (1 128 340 dolari SUA).  

 

Valoarea medie a unui grant reprezintă - 183  669 MDL. Din totalul beneficiarilor, 32 au primit granturi în 

valoare de peste 300 000, iar un beneficiar a luat grant minim de 20 947 lei. Ca urmare a dezagregării pe gen 

s-a constatat că din 117 de beneficiari, doar 17 sunt femei sau (bărbați – 85,47%; femei – 14,53%). Suprafața 

terenurilor agricole prelucrate de finaliștii programului reprezintă 37 814, 4128 ha. Granturile acordate 

acoperă, cele mai diverse localități din Moldova, răspândindu-se pe întreg teritoriu al țării.  

 

Cel de-al V-lea apel al Programului de granturi post-investiționale a fost lansat pe data de 12 septembrie 

2016. Data limită de depunere a dosarelor este 30 decembrie curent. Urmare a dosarelor depuse în cadrul 

acestui apel, Comisia de Evaluare și Selecție urmează să se întrunească în tr. I/ 2017. 
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Evaluarea de mediu a dosarelor MDT 

 Consultarea beneficiarilor potenţiali (prin comunicarea telefonică, e -mail, întîlniri şi vizite în 

teren) privind categoriile de activităţi, criteriile de eligibilitate, cerinţele şi procedurile de mediu 

aplicate în cadrul Programului de granturi post-investiţionale MACP, runda a 5-a de selecţie 

 Asistenţă consultativă Centrului Informaţional Agricol şi oficiilor  teritoriale AIPA privind 

cerinţele şi procedurile de mediu aplicate în cadrul Programului de granturi postinvestiţionale 

MDT 

 Organizarea şi desfăşurarea şedinţei de lucru cu reprezentanţii institutului de proiectare Acva-

Proiect, cu privire la măsurile hidrotehnice de acumulare a apei şi de protecţie şi ameliorare a 

solurilor, şi costurile/investiţiile eligibile în cadrul Programului de granturi  

 Screening-ul de mediu al proiectelor în cadrul al V-lea apel de selecţie, evaluarea dosarelor şi 

completarea documentaţiei conform procedurilor stabilite. Din 8 proiecte evaluate, toate sunt 

de categoria C cu risc minor de mediu: 

o 5 - Utilaj pentru lucrarea solului no-till (Soil Management)  

o 2 - Utilaj pentru cosirea şi tocarea plantelor (Plant Mulching&Mowing) 

o 1 - Stropitoarea pentru completarea parcului agrotehnic no-till existent 

 



Sub-componenta 3.3: ”Suport pentru reabilitarea fâșiilor de protecție”  

Asistenţă tehnică în procesul de planificare și reabilitare a perdelelor forestiere 

În cadrul proiectului MAC-P,  pe parcursul anului 2016 Grupul tehnic ICAS a efectuat următoarele activități:  

Prelucrarea, analiza datelor obținute în rezultatul monitorizării și evaluării lucrărilor de reabilitare a 

perdelelor forestiere de protecție, precum și introducere în baza de date electronice a proiectului PACM. 

Informația pe fiecare obiect/ perdea forestieră colectate pe parcursul lucrărilor în teren cuprinde fișa de 

evaluare și monitorizare a lucrărilor de reabilitare cu anexe pentru fiecare tip de lucrare. Fișa conține date 

generale despre obiectul evaluat, numărul fotografiilor preluate, coordonatele GPS, lista lucrărilor efectuate 

în obiectul respectiv. Anexele reprezintă un fișier pentru fiecare tip de lucrare aparte cu indicii respective de 

performanță și se completează după controlul în teren a calității efectuării lucrărilor, corespunderii 

culturilor silvice proiectului elaborat, stării culturilor silvice, calității lucrărilor de îngrijire şi conducere, 

tratamentelor silvice etc. În perioada anului 2016 lucrările de monitorizare s-au desfășurat în trei reprize: 

a) În perioada aprilie-iunie 2016 monitorizării au fost supuse perdelele forestiere de 

protecție parcurse cu lucrările de reabilitare pe parcursul anului 2015 și care nu au fost 

monitorizate anul trecut. În prima repriză au fost vizitate în teren 268 obiecte/ perdele 

forestiere cu suprafața totală 534,94 ha; 

b) În iulie-septembrie 2016 în teren au fost supuse monitorizării perdelele forestiere în 

care s-au efectuat lucrări de reconstrucție și/ sau ajutorare a regenerării naturale (prin 

provocarea drajonării sau completarea golurilor prin plantare) în anii 2014-2015. În 

perioada respectivă au fost vizitate în teren 244 obiecte cu suprafața totală de 433,7 ha. 

c) În octombrie-decembrie 2016 monitorizării au fost supuse perdelele forestiere de 

protecție parcurse cu lucrări de reabilitare în anii 2014-2015 pentru care au fost 

recomandate intervenții suplimentare. În perioada respectivă au fost vizitate în teren 

550 obiecte cu suprafața totală de 980,06 ha. 

În rezultatul consultărilor cu entitățile silvice participante în proiectul PACM, analizei procesului de 

implementare pentru primele 6 luni, precum și a prognozelor de implementare pentru 9 luni ale anului 

2016, a fost luată decizia de a micșora suprafața totală a perdelelor forestiere de protecție programate 

pentru reabilitare în anul 2016. Mersul procesului de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție a fost 

afectat de condițiile climaterice nefavorabile ale anului curent. Deficitul de precipitații în sezonul de vară 

2016 (iulie-august) nu a permis efectuarea lucrărilor de reabilitare în volumul total planificat la începutul 

anului curent. Astfel, volumul total al lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție a fost 

micșorat de la 638,26 ha la 587,29 ha sau cu cca 8%. Însă, indicii respectivi au fost revizuiți încă o dată în 

urma rectificării alocațiilor din bugetul de stat către entitățile silvice pentru implementarea sub-

componentei ”Sprijin pentru reabilitarea a perdelelor forestiere de protecție” a PACM (Tabelul 1).  

Tabelul 1 

Repartiția pe entități silvice  a suprafețelor cu perdele forestiere destinate reabilitării în cadrul proiectului 
PACM pe parcursul anului 2016 
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Nr. 
d/o 

 
 
 

Entitatea silvică 

 
 

Raionul 
administrativ 

 
 

Numărul 
de 

primării 

 
Volumul 

inițial 
planificat al 
lucrărilor de 
reabilitare, 

ha 

 
Volumul 

planificat al 
lucrărilor de 
reabilitare 

după 
revizuirea I, 

ha 

 
Volumul 

planificat al 
lucrărilor 

de reabilitare 
după revizuirea 

II, ha 

1 ÎS Chișinău Anenii Noi 4 82,42 82,42 94,14 

2 ÎSC Cimișlia Cimișlia 5 44,20 56,89 57,09 

3 ÎS Comrat UTA Găgăuzia 10 115,33 88,07 75,80 

4 ÎS Hîncești-Silva Hîncești 2 90,10 91,36 91,36 

5 ÎS Iargara Leova 2 72,04 115,02 67,87 

6 ÎSC Manta-V* Cahul - 0,00 0,00 0,00 

7 ÎSC Sil-Răzeni Ialoveni 5 35,33 35,33 1,71 

8 ÎS Silva-Sud, Cahul Cantemir 6 3,5 6,38 5,29 

Cahul 1 0,5 5,27 2,71 

Total pe ÎS Silva-Sud 7 4,0 11,65 8,00 

9 ÎS Tighina Căușeni 1 83,19 1,24 1,24 

Ștefan-Vodă 3 111,65 104,88 19.01 

Total pe ÎS Tighina 4 194,84 106,52 20,25 

TOTAL GENERAL 10  638,26 587,29 416,22 

 
* ÎSC Manta-V deja a realizat toate volumele asumate în cadrul PACM (83,11 ha). Pe parcursul anului 

2016 și 2017 activitățile ÎSC Manta-V în cadrul PACM se vor axa pe definitivarea lucrărilor în unele PFP cu 
rezultate parțiale, precum și pe paza corespunzătoare a tuturor obiectelor reabilitate anterior. 

Inventarierea tehnicii procurate în cadrul PACM 

În perioada 02 noiembrie-07 noiembrie 2016 membrii Grupului tehnic ICAS împreună cu reprezentanții 

UCIMPA au realizat inventarierea tehnicii livrate în comodat în cadrul PACM către entitățile silvice 

participante în proiect. Datele colectate pe parcursul inventarierii au fost introduse în fișele de inventariere 

și se anexează la prezentul raport (Anexa 1).  

Toate 74 unități de tehnică grea, utilaje și mașini procurate în cadrul PACM au fost livrate în comodat 

entităților silvice participante în proiect, astfel fiind constituite detașamentele mecanizate mobile în cadrul 

întreprinderilor silvice Chișinău, Hîncești-Silva, Tighina, Silva-Sud, Cahul, Iargara și Comrat.  

Dintre problemele și defecțiunile depistate pe parcursul inventarierii pot fi menționate următoarele: 

defecțiuni la cutia de viteză, defecțiuni tehnice la cutia de viteză, defecțiuni la sistemul de frânare (ÎS Silva-

Sud Cahul; Fig.1); de asemenea sunt defecte axa, janta de fier, trupița și roțișe la unele utilaje agricole din ÎS 

Tighina, Iargara etc.  

Trailerele destinate pentru transportarea tehnicii forestiere nu pot fi utilizate din cauza incompatibilității 

prizelor de conexiune cu sistemul de frânare al tractoarelor pentru care au fost prevăzute. Roțile din spate 

ale acestor trailere necesită o carcasă de protecție, deoarece depășesc suprafața podelei în cazul când sunt 

încărcate (ÎS Chișinău și Silva-Sud, Cahul). 
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Mașinile de plantat MPS-2A nu sunt utilizate din cauza construcției acestora, în deosebi pentru că nu sunt 

adaptate la plantarea puieților de talie mică (ÎS Chișinău, Hîncești-Silva, Tighina, Silva-Sud și Iargara).    

Tractoarele defrișatoare YTO YD-160 nu sunt dotate cu mecanisme de suspendare (ridicător hidraulic) din 

partea din spate. Prezența acestor dispozitive ar oferi o posibilitatea a utilizării tractoarelor la o gamă mai 

largă de lucrări în cadrul proiectului.   

Casele mobile se păstrează la pepiniera Balțata și nu sunt utilizate. 

Rămân nerezolvate defecțiunile contorului de moto/ore la buldozerul YTO C 1302 din ÎS Silva-Sud, Cahul.   

  

Fig. 1. Tractorul cu roți YTO-1804, ÎS Silva-Sud, Cahul. Fig. 2. Tractorul cu roți X-854 cu ușa 

schimbată, ÎS Hîncești-Silva. 

Defecțiunile tehnice care apar în procesul de lucru se rezolvă în regim obișnuit de către compania de 

deservire tehnică.  

Estimarea stocului inițial de carbon din perdele forestiere incluse în PACM 

În conformitate cu responsabilitățile atribuite ICAS în cadrul proiectului PACM pe parcursul perioadei de 

raportare Grupul tehnic a realizat activități de estimare a stocului inițial de carbon din perdele forestiere 

incluse în proiect. La estimarea stocului de carbon din biomasa terestră a fost utilizată Metodologia AR-

AM0002 ”Restabilirea terenurilor degradate prin împădurire/regenerare”. Această metodologie a fost 

aprobată în anul 2009 de Consiliul executiv al MDN din cadrul CCONUSC și este aplicabilă pentru proiecte de 

împădurire şi regenerare, fiind utilizată în cadrul proiectelor ”Conservarea solurilor în Moldova” și 

”Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova”.  

Pentru a efectua estimarea stocului de carbon din biomasa terestră a fost amplasat un eșantion de 

suprafețe de probă. Pentru calcularea dimensiunii eșantionului au fost luate în considerație următoarele 

criterii de stratificare:  

 specia de bază: Quercus - stejar, Robinia - salcîm, Juglans – nuc; 

 tipul de lucrare propusă: reconstrucție (categoria dată include lucrările de reconstrucție, 

ajutorarea regenerării naturale, tratamente silvice), conducerea arboretului (curățiri, 

rărituri, igienă), îngrijirea arboretului și subarboretului (elagaj, emondaj, lucrări de îngrijire a 

subarboretului).  

În rezultatul stratificării perdelelor forestiere conform criteriilor respective s-a obținut 8 straturi relativ 

omogene. Ulterior a fost calculat un eșantion de 28 suprafețe de probă repartizate în 8 straturi (Tabelul 2).  
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Tabelul 2 

Eșantion de suprafețe de probă amplasate pentru evaluarea biomasei 

Straturile Denumirea straturilor Aria, ha 
Numărul de SP 
calculate 

stratul 1 Quercus_reconstrucție 126,81 3 

stratul 2 Quercus_conducere arboret 262,01 3 

stratul 3 Quercus_îngrijire arboret și subarboret 235,00 2 

stratul 4 Robinia_ reconstrucție 206,55 5 

stratul 5 Robinia_conducere arboret 809,58 10 

stratul 6 Juglans_reconstrucție 113,84 2 

stratul 7 Juglans _conducere arboret 231,81 2 

stratul 8 Juglans_îngrijire arboret și subarboret 214,40 1 

TOTAL 2200 28 

Pentru definirea selectării sectoarelor pentru amplasarea SP a fost aplicată următorul algoritm procedural:  

 În primul rând, toate sectoarele stratului respectiv care au fost reabilitate în anul 2014 și 
semestrul I al anului 2015 au fost grupate într-o bază de date Excel comună.  

 Pe baza numărului predefinit de SP pe fiecare strat a fost utilizată aplicația Visual Bazic pentru 
a genera aleatoriu sectoarele proiectului în care ar putea fi localizate SP.  

 
În rezultatul operațiunilor respective descrise anterior suprafețele de probă au fost amplasate în sectoarele 

din 4 entități silvice (Tabelul 3).  

Tabelul 3 

Amplasarea și numărul suprafețelor de probă pentru estimarea stocului de carbon din biomasă și sol  

Nr. 
d/o 

Entitatea Silvică Primăria Numărul de SP pentru 
preluarea datelor privind 
biomasa și probelor de 
litieră 

Numărul de SP 
pentru preluarea 
probelor de sol 

1 ÎS Chișinău Țînțăreni 4 3 

Puhăceni 2 1 

2 ÎSC Sil-Răzeni Răzeni 8 3 

3 ÎSC Cimișlia Hîrtop 9 5 

Suric 2 2 

Javgur 1 1 

4 ÎS Tighina Ucrainca 2 - 

TOTAL 7 28 15 

Biomasa arborilor a fost evaluată/monitorizată prin stabilirea volumului părţii terestre a arborilor și 

arbuștilor, precum și volumul rădăcinilor acestora (conform coeficienților) pentru fiecare suprafaţă de 

probă. De asemenea, s-au măsurat stocurile de carbon din arborii uscaţi şi litieră, fiind adăugate la biomasa 

din arbori pentru a calcula acumularea netă de carbon pe fiecare lot. 

Suprafețele de probă au fost amplasate în perdelele forestiere în care încă nu s-au efectuat lucrări de 

reabilitare. Pe teren au fost amplasate suprafețe de probă cu suprafaţa de 250 m2, care trebuie să aibă 

laturile de 5x50 m (fig. 1). Piețele de probă sunt separate în două componente – piața mare (250 m2, cu 

laturile de 5x50 m) și piața mică (50 m2, cu laturile de 5x10 m).   
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Fig. 1. Schema suprafeței de probă 

Pentru determinarea modificărilor în stocul de carbon este necesară separarea acestuia pe rezervoare şi 

determinarea ulterioara a stocului de carbon pe fiecare rezervor. Rezervoarele de carbon sunt în cazul 

nostru constituite din biomasa terestră (arbori şi arbuşti cu crăci ramuri frunze), biomasa subterană 

(rădăcinile arborilor şi arbuştilor), litiera, lemnul mort, carbonul organic din sol. 

Arborii sunt inventariați/măsurați pe întreaga suprafață a SP (250 m2: 5x50 m), iar arbuștii pe suprafața mică 

(50 m2: 5x10 m). Pentru determinarea biomasei din partea terestră a arborilor s-a măsurat diametrele la 

colet (diametre ≤12 cm) şi la 1,3 m de la sol. Diametrul la colet s-au măsurat după înlăturarea părţii organice 

de la suprafaţa solului. Diametrele la 1,3 m s-au măsurat după posibilitate (când arborii au înălțimea peste 

1,3 m, iar diametrul la această înălțime este de peste 2,5 cm), cu respectarea principiilor generale 

dendrometrice. Diametrele s-au măsurat cu şublerul sau clupa forestieră în centimetri cu o cifră după 

virgulă. 

În situaţia în care la suprafaţa solului apar două sau mai multe tulpini, care cresc evident dintr-o rădăcină, 

acest detaliu s-a specificat în mod obligatoriu în fişa de teren. Pe terenurile în pantă diametrele s-au 

măsurat doar în partea din amonte. Arborii uscaţi pe picior s-au măsurat ca şi cei vii, iar faptul că sunt uscaţi 

sa specificat în tabel. 

Lemnul mort care există pe probă s-au măsurat prin determinarea lungimii lemnului mort (cu diametrul mai 

mare de 5 cm), care intersectează două transecte trasate prin mijlocul suprafeţei de probă.  

Pentru arbuşti s-a determinat diametrul la colet, înălţimea arbuştilor şi diametrul coroanei. De asemenea, s-

a recoltat şi cântărit probe de litieră (inclusiv lemnul mort de la suprafaţa solului cu diametrul până la 5 cm) 

din interiorul suprafeţelor de probă.  

Probele de litieră s-au recoltat pe diagonală. Pentru aceasta, diagonala a fost împărțită în 4 segmente egale, 

cadranul (50 cm x 60 cm) a fost amplasat la intersecția segmentelor respective (fig. 2). Volumul obţinut din 

trei subprobe a fost amestecat şi s-a prevalat o probă pentru analiza de laborator a umidităţii (volumul 

aproximativ 100-150 g). 

 

Fig. 2. Procesul de recoltare a probelor de litieră. 

Piața mare 

Piața mică 

50 m 

5 m 10 

m 
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Fig. 3. Procesul de recoltare a probelor de litieră 

Analizele de laborator au fost efectuate în laboratorul Serviciului de Certificare în domeniul Seminologie 

și Regenerare, ICAS. Pentru cântărire și uscare a probelor s-au folosit balanța de model S 622 de precizie 

±0,02g și etuva de model POL-ECO, SLN 115. 

Pentru estimarea cantității carbonului organic stocat în sol au fost preluate probele de sol supuse ulterior 

analizelor de laborator pentru determinarea cantității humusului și densității aparente. În total au fost 

preluate 15 probe de sol. Probele de sol s-au recoltat cu sonda de sol la adâncimea de 30 cm. În punctul de 

recoltare se îndepărtează depunerile organice până la solul mineral. Recoltarea se face printr-o singură 

înfigere a sondei în sol.   

  

Fig. 4. Recoltarea probelor de sol 

Analizele de laborator au fost efectuate în Laboratorul de pedologie al Institutului de Proiectări pentru 

Organizarea Teritoriului confirmat prin Certificatul de Atestare nr. SNA MD CAECP LI 03127 și corespund 

cerințelor generale pentru efectuarea lucrărilor în domeniul dat. 

Calculele efectuate au demonstrat creșterea stocurilor de carbon în biomasa arborilor și arbuștilor cu cca 

51% în litieră – cu cca 182%. Modificările respective demonstrează efectul benefic a lucrărilor de reabilitare 

a perdelelor forestiere de protecție a terenurilor agricole realizate în cadrul PACM. Creșterea biomasei 

terestre și subterane a arborilor și arbuștilor, creșterea cantității litierei se răsfrânge imediat asupra 

cantității carbonului stocat de plantațiile reabilitate. Dar pierderile mici de carbon stocat în sol – de cca 13%, 

pot fi explicate prin faptul prelucrării solului necesară pentru eficiența plantărilor culturilor silvice. Pierderile 

acestea vor fi recuperate relativ repede odată cu creșterea continuă a vigurozității perdelelor forestiere 

reabilitate. 

Stocul total de carbon a crescut cu cca 5%. 
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Descrierea practicilor agro-forestiere aplicate în regiunea de activitate a PACM 

Pe parcursul perioadei de raportare specialiștii Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice au elaborat 

rapoarte privind practicele agro-forestiere aplicate în 5 raioane din regiunea de activitate a proiectului 

”Agricultura Competitivă în Moldova”: Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Cahul, UTA Găgăuzia (Tabelul 4).  

Tabelul 4 

Caracteristica generală a raioanelor pentru care au fost elaborate rapoarte privind practicele agro-

forestiere în perioada de raportare 
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Total  

inclusiv: 
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Vegetație 
forestieră 

Perdele  
forestiere, 
ha 

Ialoveni 78350 52404 14807 13597 1210 552 126 90 

Cantemir 86786 64368 12697 11508 1189 876 180 130 

Căușeni 131058 102148 16066 14623 1444 1091 276 172 

Ștefan-Vodă 99838 78461 9564 8486 1078 893 210 71 

Taraclia 67384 54742 5674 4272 1402 1074 127 109 

În procesul de implementare a managementului durabil al terenurilor un rol important revine practicilor 

agro-forestiere, care reprezintă o îmbinare a agriculturii și silviculturii, adică îmbinarea plantațiilor de culturi 

agricole cu plantele perene lemnoase (arbori, arbuști). Aplicarea practicilor agro-forestiere asigură: 

 Posibilitatea de a asocia arborii și agricultura în spațiu și timp; 

 Interacțiunile ecologice și economice pozitive și semnificative care se produc între cele două 

etaje: arbori și pătura erbacee; 

 Producțiile variate, mai ales în ceea ce privește arborii (lemn pentru foc sau pentru industrie, 

fructe, flori, îmbunătățirea peisajului, loc de recreere etc.).   

Practicile agro-forestiere pot servi ca un instrument efectiv în sporirea productivității și durabilității 

agriculturii prin diminuarea și prevenirea consecințelor hazardurilor naturale și degradării mediului. 

Cercetările științifice au demonstrat efectele protective ale plantațiilor agro-forestiere pentru culturi 

agricole, stabilitatea și echilibrul natural, pentru biodiversitate. Eficiența plantațiilor agro-forestiere este 

recunoscută în lupta contra secetei, furtunilor, alunecărilor de teren, viscolelor, pentru prevenirea și 

combaterea proceselor masive de degradare a solului. 

Pe parcursul perioadei 2015-2016 pentru fiecare raion administrativ din cele 12 din raza de activitate a sub-

componentei „Sprijin pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecţie” a PACM, a fost elaborat un 

raport aparte, care descrie succint practicile agro-forestiere aplicate. Caracteristica generală a raioanelor din 

raza de activitate PACM pentru care au fost elaborate cele 12 rapoarte este expusă în Tabelul 8. 

Totodată, este necesar de menționat, că perdelele forestiere incluse în PACM constituie cca 6% din 

suprafața totală a PFP din 12 raioane din raza de activitate a PACM. 
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Tabelul 5 

Caracteristica generală a raioanelor din raza de activitate PACM pentru care au fost elaborate rapoarte 

privind practicele agro-forestiere  

Raionul 
administrativ 
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Total 

inclusiv: 

Terenuri 
silvice, 
ha 

Vegetație 
forestiere, 
ha 

Perdele 
forestiere, 
ha 

Basarabeasca 29454 22957 3084 2477 607 601 112 - 

Cahul 154528 84565 18084 15685 2400 2099 142 142 

Cimișlia 923 71124 12952 11535 1417 1332 183 159 

UTA Găgăuzia 184846 147000 17702 14678 3024 26712 300 162 

Leova 76473 57206 11792 9596 2196 880 224 224 

Anenii Noi 88762 65911 12213 10799 1414 739 191 182 

Hîncești 147214 92712 38999 36735 2265 889 233 213 

Ialoveni 78350 52404 14807 13597 1210 552 130 90 

Cantemir 86786 64368 12697 11508 1189 876 156 130 

Căușeni 131058 102148 16066 14623 1444 1091 246 172 

Ștefan-Vodă 99838 78461 9564 8486 1078 893 174 71 

Taraclia 67384 54742 5674 4272 1402 1074 109 109 

TOTAL 1145616 893598 173634 153991 19646 37738 2200 1654 

Evaluarea și monitorizarea lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție 
Reieșind din obligațiunile de supraveghere și monitorizare a procesului de implementare a proiectului 

PACM, Grupul tehnic din cadrul ICAS a organizat în perioada 14 noiembrie-25 decembrie 2016 desfășurarea 

procesului de evaluare și monitorizare a lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție. De 

către specialiștii ICAS au fost examinate în teren perdele forestiere de protecție cu suprafața totală de 

980,06 ha (Tabelul 6). Echipa de lucru ICAS pentru o entitate silvică a inclus 2 ingineri dotați cu unitate de 

transport, GPS, ruletă, clupă forestieră, dendrometru şi aparat de fotografiat digital.  

Lucrările de monitorizare și evaluare au fost realizate în baza prevederilor ”Îndrumarului metodic privind 

efectuarea monitorizării și evaluării procesului de implementare a Sub-componentei „Sprijin pentru 

reabilitarea perdelelor forestiere de protecţie” în cadrul PACM”, elaborat de Grupul tehnic ICAS în primul an 

de implementare a PACM. În baza informației primare și materialelor cartografice aferente preluate din 

baza de date a proiectului, echipa de lucru a vizitat opt entități silvice participante în proiectul PACM3. 

Tabelul 6 

Volumul lucrărilor de evaluare și monitorizare a perdelelor forestiere de protecție parcurse cu lucrările de 

reabilitare  

Nr. 
d/o 

Entitatea silvică 
Nr. primăriilor 
vizitate 

Nr. de PFP 
monitorizate 

Suprafața 
monitorizată, ha 

1 ÎS Comrat 6 34 88,99 

                                                           
3
 ÎSC Manta-V a finalizat deja întreg volumul de lucrări de reabilitare a PFP, acestea fiind vizitate în cadrul 

evenimentelor precedente de monitorizare și vor fi incluse în procesul de monitorizare finală în anul 2017. 
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2 ÎSC Cimișlia 7 36 84,25 

3 ÎS Chișinău 6 100 165,55 

4 ÎS Silva-Sud, Cahul 6 40 80,07 

5 ÎSC Manta-V - - - 

6 ÎS Iargara 7 124 252,42 

7 ÎS Hîncești-Silva 5 79 88,21 

8 ÎS Tighina 7 71 109,63 

9 ÎSC Sil-Răzeni 5 66 110,94 

TOTAL 49 550 980,06 

Generalizarea și analiza datelor colectate în teren în procesul de monitorizare și evaluare a lucrărilor de 

reabilitare a perdelelor forestiere de protecție demonstrează, că lucrările de reabilitare se efectuează în 

conformitate cu prevederile normelor tehnice și legislației în vigoare. Calitatea lucrărilor este satisfăcătoare. 

Consultarea primăriilor participante în cadrul PACM 

Pe parcursul anului 2016, concomitent cu lucrările de monitorizare, au avut loc și întrevederile cu 

reprezentanții primăriilor participante în proiectul PACM cu scopul de a discuta aspectele care țin de 

implementarea proiectului și de a le oferi consultanța tehnică corespunzătoare. În total, în perioada de 

referință, a fost oferită consultanță la 15 primării. 

Tabelul 7 

Numărul primăriilor care au primit consultanță tehnică ICAS pe parcursul anului 2016 

Nr. 
d/o 

Entitatea silvică responsabilă de 
realizarea lucrărilor în cadrul PACM 

Raionul administrativ 
Numărul de primării 
consultate 

1 ÎSC Cimișlia Cimișlia 6 

2 ÎS Comrat UTA Găgăuzia 1 

3 ÎS Hîncești Hîncești 3 

4 ÎS Silva-Sud, Cahul 
Cantemir 1 

Cahul 1 

5 ÎS Iargara 
Leova 1 

Basarabeasca 2 

TOTAL 7 15 

 Principalele aspecte discutate cu reprezentanții primăriilor au fost următoarele:  

 Calitatea și oportunitatea lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție a 
câmpurilor agricole; 

 Gradul de protecție a terenurilor agricole de către perdelele forestiere existente și necesarul 
conform normativelor; 

 Evaluarea stării sanitare a perdelelor forestiere de protecție și soluții de ameliorare; 

 Colaborarea la nivel instituțional și tehnic între instituțiile implicate în proiect (APL; entități 
silvice, ICAS).  

În cadrul evenimentelor de consultare, de către specialiștii ICAS, au fost distribuite și materiale informative 

(sub formă de broșură) aferente procesului de implementare a Proiectului ”Agricultura Competitivă în 

Moldova”, precum și gospodărire a pădurilor, inclusiv perdelelor forestiere. Astfel, primăriile în care în urma 

cercetării fitosanitare au fost depistate boli și dăunători au primit și broșura ”Regulile sanitare în pădurile 

Republicii Moldova”. 
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Majoritatea APL nu au obiecții la soluțiile tehnice programate pentru reabilitarea PFP în cadrul PACM, sunt 

mulțumiți de calitatea lucrărilor realizate de personalul silvic și exprimă regret de termenul relativ scurt al 

proiectului.  

Activități realizate de entitățile silvice participante în cadrul PACM pe parcursul trimestrului IV și total pe 

anul 2016  

În contextul atribuțiilor asumate, ICAS a recepționat și analizat rapoartele entităților silvice teritoriale 

subordonate Agenției ”Moldsilva” privind rezultatele implementării PACM pe parcursul trimestrului IV al 

anului 2016 și a anului 2016 în întregime. Astfel, conform datelor prezentate de către entităţile silvice 

participante la proiect în dările de seamă pentru ultimele 3 luni ale anului 2016, se constată că, volumul 

total al lucrărilor planificate în volum de 121 ha a fost îndeplinit în proporție de 130% și constituie 157 ha 

(Tabelul 8).  

Tabelul 8 

Volumul lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție executat de entitățile silvice 

teritoriale pe parcursul trimestrului IV al anului 2016  

Denumirea indicatorilor 
Realizarea planului pentru trimestrul IV 

Plan, ha Fapt, ha M/L, m3 Grad de îndeplinire, % 

I. Lucrări de reconstrucție 12,57 35,04  279 

II. Ajutorarea regenerării naturale 2,87 2,74  95 

III. Tratamente silvice 18,48 13,92 765,6 75 

IV. Tăieri de îngrijire în arborete tinere 34,04 47,76 221,3 140 

V. Rărituri 28,8 26,95 382,24 94 

VI. Tăieri de igienă 9,67 14,35 344 148 

VII. Elagaj artificial 5,16 3,66 5,0 71 

VIII. Emondaj 6,51 5,31 10,0 82 

IX. Îngrijirea subarboretului 2,66 5,57 26,2 209 

X. Crearea şi întreţinerea fâșiilor mineralizate 0 1,92  - 

XI. Confecţionarea şi instalarea bornelor, buc. 28 69  246 

TOTAL GENERAL 120,76 157,22 1754,54 130 

 

Pentru trimestrul IV al anului 2016 au fost planificate lucrări de reconstrucţie pe o suprafaţa de 12,57 ha, din 

care au fost efectuate 35,04 ha (279%). Lucrările de ajutorare a regenerării naturale au fost planificate în 

volum de 2,87 ha, de facto fiind efectuate 2,74 ha (95%).  

Tratamentele silvice au fost proiectate în perioada respectivă pe o suprafaţă de 18,48 ha. Din acestea, 

efectiv au fost realizate 13,92 ha (75%). Extragerea arboretului existent a fost efectuată de către entităţile 

silvice cu recoltarea a 614 m3 de masă lemnoasă.  

Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor au fost planificate pe 86,84 ha și s-au realizat în volum de 

103,6 ha (119%). Îndeplinirea volumului respectiv pe tipuri de lucrări este următoarea: tăieri de îngrijire în 

arborete tinere – 47,76 ha sau 140%, rărituri – 26,95 ha (94%), tăieri de igienă – 14,35 ha (148%), elagaj 
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artificial – 3,66 ha (71%), emondaj – 5,31 ha (82%), îngrijirea subarboretului – 5,57 ha (209%). În procesul 

lucrărilor de a fost recoltată masa lemnoasă în volum de 702,52 m3. 

Crearea şi întreţinerea fâșiilor mineralizate, menite să asigure protecţia antiincendiară a perdelelor 

forestiere nu a fost planificată pentru perioada respectivă, în realitate au fost realizate 1,92 ha.  

Pentru localizarea și identificarea perdelelor forestiere reabilitate au fost confecţionate şi instalate 69 de 

borne. 

Supraîndeplinirea planului la lucrările de reabilitare pentru trimestrul IV al anului 2016 a permis recuperarea 

aproape în volum întreg a restanțelor din trimestrele precedente și îndeplinirea planului anual. Planul de 

lucru pentru anul 2016 a fost îndeplinit în proporție de 99% (Tabelul 9). Astfel, din volumul total al lucrărilor 

planificate pentru anul 2016 de 416,22 ha, de facto au fost îndeplinite 412,98 ha.  

Tabelul 9 

Volumul lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție executat de entitățile silvice 

teritoriale pe parcursul anului 2016 

Toată masa lemnoasă obținută în rezultatul operațiunilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție 

pe parcursul anului 2016 (2041 m3) a fost transmisă prin act primăriilor beneficiare spre valorificare pentru 

necesitățile comunităților în conformitate cu legislația în vigoare. 

De la începutul proiectului PACM primăriile participante au primit 11726,81 m3 de masă lemnoasă obținută 

în rezultatul operațiunilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție.  

Estimarea ariei terenurilor agricole protejate de perdelele forestiere reabilitate în cadrul proiectului PACM 

pe parcursul anului 2016 

Reabilitarea perdelelor forestiere respective va avea o influență benefică asupra terenurilor agricole 

limitrofe. Astfel, conform estimărilor prezentate, suprafața terenurilor agricole protejate de PFP reabilitate 

în cadrul PACM pe parcursul anului 2016 constituie circa 11,6 mii ha (Tabelul 10). Influența protectoare a 

PFP reabilitate către terenurile agricole limitrofe se va amplifica odată cu atingerea de către arborii din 

sectoarele replantate/regenerate a parametrilor stabiliți la etapa constituirii/construcției. 

Denumirea indicatorilor 
Realizarea planului anual 2016 

Plan, ha Fapt, ha M/L, m3 Grad de îndeplinire, % 

I. Lucrări de reconstrucție 12,57 38,29  305 

II. Ajutorarea regenerării naturale 3,21 2,74  85 

III. Tratamente silvice 35,63 34,04 781,60 96 

IV. Tăieri de îngrijire în arborete tinere 102,41 98,21 333,77 96 

V. Rărituri 60,86 58,93 382,24 97 

VI. Tăieri de igienă 57,97 54,37 455,00 94 

VII. Elagaj artificial 73,87 72,53 35,40 98 

VIII. Emondaj 21,32 13,44 26,10 63 

IX. Îngrijirea subarboretului 6,72 6,72 26,40 100 

X. Crearea şi întreţinerea fâșiilor mineralizate 41,66 33,71  81 

XI. Confecţionarea şi instalarea bornelor, buc. 288 289  100 

TOTAL GENERAL 416,22 412,98 2040,51 99 
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Tabelul 10 

Estimarea ariei terenurilor agricole protejate de perdelele forestiere reabilitate în cadrul proiectului 

PACM pe parcursul anului 2016 

Specii de 
bază 
  

Număr de rânduri 
Total 

1 2 3-9 >10 

aria, 
ha 

zona 
protejată, 
ha 

aria, 
ha 

zona 
protejată, 
ha 

aria, 
ha 

zona 
protejată, 
ha 

aria, 
ha 

zona 
protejat
ă, ha 

aria, 
ha 

zona 
protejată, 
ha 

AR 0,31 3,72 
  

3,63 127,05 
  

3,94 130,77 

ARA 
    

3,51 122,85 
  

3,51 122,85 

DD 
    

2,9 101,50 
  

2,9 101,50 

FR 
    

7,85 274,75 
  

7,85 274,75 

GL 
    

3,6 126,00 
  

3,6 126,00 

NU 27,73 332,76 94,36 1415,4 16,94 592,90 
  

139,03 2341,06 

PA 
  

0,45 9,0 9,99 349,65 
  

10,44 358,65 

PL 0,99 11,88 5,67 113,4 
    

6,66 125,28 

PLN 
  

0,68 13,6 
    

0,68 13,60 

SC 
  

1,21 24,2 178,29 6240,15 12,64 316 192,14 6580,35 

SF 
   

0 6,49 227,15 
  

6,49 227,15 

SL 
   

0 1,07 37,45 
  

1,07 37,45 

ST 0,24 2,88 
 

0 14,91 521,85 
  

15,15 524,73 

ULC 
  

0,91 18,2 16,12 564,20 2,03 50,75 19,06 633,15 

VI 
  

0,46 9,2 
    

0,46 9,20 

TOTAL 29,27 351,24 103,74 1603,00 260,35 9285,5 14,67 366,75 412,98 11606,49 

Pondere, 
% 

7,1 3,0 25,1 13,8 63,0 80,0 3,6 3,2 100,0 100,0 
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FINANȚARE ADIȚIONALĂ PENTRU ACORDAREA COMPENSAȚIILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII 
VÂNZARILOR 
Bugetul estimativ  planificat  până în 2017 12 000 000 USD 

Absorbiţi la 31 decembrie 2016 7 853 440 USD 

Indicatori intermediari de rezultate 

 Referinţă Situaţia din 31 
decembrie 2016 

Țintă pentru 
anul 2016 

Ținta finală 
2017 

Comentarii  

Valoarea granturilor 
compensatorii oferite 
($) 

0,00 4263,35 7000000 7000000 De la începutul 
Componentei 
”Compensații 
pentru 
susținerea 
vânzărilor” au 
fost efectuate 
plăți în valoare 
de 7 447 889 $. 
Luând în 
considerație 
sumele 
neeligibile 
depistate, 2 
beneficiari au 
rambursat 
benevol 
compensațiile 
primite. 

Mecanismul de 
grevanță stabilit 

Nu există 
mecanism 
de 
grevanță 

Mecanism de 
grevanță 
stabilit 

Mecanism de 
grevanță 
funcțional 
 

Mecanism de 
grevanță funcțional 

 

Raport publicat privind 
funționarea 
mecanismului de 
grevanță, care va 
conține rata de 
soluționare a 
reclamațiilor 

Nu există 
raport 

Raport 
publicat pe 
site-ul oficial 
ACSA și 
diseminat 
oficiilor 
teritoriale SER 
 

Raport 
publicat 

Raport publicat http://acsa.md/
libview.php?l=r
o&idc=114&id=
4026 

Numărul beneficiarilor 
direcți 

0,00 5 8000 8000 Din cauza cererii 
scăzute, acest 
indicator a fost 
revizuit și 
micșorat la 5000 
de beneficiari. 
Totodată, suma 
inițială 
planificată 

http://acsa.md/libview.php?l=ro&idc=114&id=4026
http://acsa.md/libview.php?l=ro&idc=114&id=4026
http://acsa.md/libview.php?l=ro&idc=114&id=4026
http://acsa.md/libview.php?l=ro&idc=114&id=4026
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pentru 
achitarea 
compensațiilor 
în valoare de 11 
mln $ a fost 
diminuată la 7 
mln $. 
Cumulativ 6104 
beneficiari au 
primit 
compensații 

Numărul femeilor 
beneficiare   

0,00 2008 1000 1000 Indicatorul este 
cumulativ. Din 
totalul de 6104 
beneficiari de 
granturi 
compensatorii, 
2008 sunt femei 
beneficiare 

 
Indicatori ai rezultatelor, descrierea rezultatelor obţinute, promovarea, crearea afacerilor, finanţare, M&E, suport 
post – creare, lecţiile învăţate, concluziile, recomandările 

 
Informație generală despre finanțarea adițională 

La 21 mai 2015, Guvernul Republicii Moldova a semnat Acordul de finanțare adițională al proiectului 

”Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P) cu Banca Mondială, privind acordarea compensațiilor în 

vederea susținerii vânzărilor în valoare de 12,0 mil dolari SUA. Evenimentul de lansare  a avut loc în data de 

21 iulie 2015. 

Finanțarea adițională se axează pe următoarele obiective: 

a) compensarea unei părți din pierderile economice suferite în sezonul agricol 2014 în urma 

embargoului impus de Federația Rusă, și 

b) sporirea competitivității producătorilor de fructe și struguri, pentru a preveni riscul de reducere a 

volumului de producere și degradare a sectorului. 

Compensațiile susțin fermierii care au comercializat mere, prune și struguri tehnici pe piața internă pentru 

prelucrare în toamna anului 2014. Fermierii eligibili trebuie să dețină sau să arendeze plantații horticole cu 

suprafețe mai mici sau egală cu 15 hectare. Granturile vor compensa aproximativ 50% din diferența dintre 

prețul non-embargo estimat și prețul de vânzare  pe piața internă în 2014. 

Sprijinul financiar se acordă pentru următoarele specii: 

1. Mere- soiuri de toamnă, cu recolta medie nu mai mare de  40t/ha, mărimea sprijinului financiar 

este de 1,93 lei (0,10 dolari SUA) pentru fiecare kg de mere livrat la întreprinderile de procesare. 

2. Prune- soiuri timpurii, cu recolta medie nu mai mare de 18t/ha, mărimea sprijinului financiar este 

de 1,35 lei (0,07 dolari SUA) pentru fiecare kg de prune livrat la întreprinderile de procesare. 
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3. Struguri- cu recolta medie nu mai mare de 12t/ha pentru: (a) soiuri europene (specia ”Vitis 

Vinifera”) mărimea sprijinului va fi de 1,54 lei (0,08 dolari SUA) pentru fiecare kg de struguri livrat la 

întreprinderile de procesare până la data de 15 noiembrie 2014 și (b) soiuri de tip ”Izabela” (specia ”Vitis 

Labrusca”) sprijinul financiar va fi de 0,77 lei (0,04 dolari SUA) pentru fiecare kg livrat  la întreprinderile de 

procesare până la data de 01 noiembrie 2014. 

În cazul livrării la procesare a amestecului de struguri soiuri europene și de tip ”Isabela”, mărimea sprijinului 

financiar va fi de 0,77 lei (0,04 dolari SUA) pentru fiecare kg de struguri. 

Implementarea finanțării adiționale se bazează pe principiile stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 735 din 10 

septembrie 2014, care stabilește cadrul de funcționare privind alocarea sprijinului financiar producătorilor 

de fructe. Acordarea sprijinului financiar se efectuează prin intermediul Agenției de Intervenții și Plăți 

pentru Agricultură. 

Granturi compensatorii oferite pentru susținerea fermierilor care au comercializat mere, prune și struguri 

tehnici pe piața internă pentru prelucrare în toamna anului 2014 

Cumulativ 6104 beneficiari au primit compensații în valoare totală de 7, 4 mln dolari SUA. 

Totodată în perioada mai – iunie 2016 a avut loc auditul financiar al rapoartelor proiectului la situația din 31 

decembrie 2015. În urma efectuării auditului au fost identificate șase cazuri aprobate și compensațiile 

plătite când suprafața totală a depășit limita aprobată în Manualul Operațional (15ha): 

- Ursachi D.V. GT, suprafața - 17.263 ha care a primit o compensație de USD 19.073; 

- Sozanscaia M.G., suprafața - 16.3636 ha care a primit o compensație de USD 18.167; 

- Rudpel-Agro SRL, suprafața - 56.97 ha care a primit o compensație de USD 13.653; 

- Maidan Grup, suprafața – 2.603,6 ha din care 130.669 ha viță de vie care a primit o compensație de USD 

13.858; 

- SA Fabrica de Vinuri, suprafața totală – 19,641 ha din care 16 ha viță de vie care care a primit o 

compensație de USD 13.661; 

- GȚ Bejan Valerian, suprafața totală – 36 ha din care 23.4 ha viță de vie care care a primit o compensație de 

USD 13.322. 

De asemenea, a fost depistat un caz în care colectorul (IM Ciumai SA) către care s-au efectuat livrările de 

către beneficiar (Agno-Cășuneanu) nu era inclus în lista de colectori aprobați. Beneficiarul a primit o 

compensație în sumă de USD 5.513.  

Astfel, aceste 7 cazuri au fost declarate neeligibile, iar Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 

are sarcina de demarare a procedurii de restituire a compensațiilor în valoare de 97 247 $ SUA.  

În contextul expus mai sus, echipa Băncii Mondiale a solicitat efectuarea unei verificări suplimentare pentru 

un eșantion mai mic de beneficiari. Pentru verificarea adițională propusă, consultanții au aplicat eșantionul 

suprafețelor <12 ha. În rezultat, au fost identificați 68 de beneficiari, 6 dintre care se regăsesc în Raportul de 

Audit, plățile efectuate acestora fiind calificate neeligibile. În acest context, Consultantul va verifica 62 de 

beneficiari. Sarcinile enumerate mai jos, i-au fost transmise dlui Belibov Igor (consultant ME). 

Sarcinile adiționale ale Consultantului vor fi: 

- Întocmirea graficului vizitelor de verificare a beneficiarilor selectați (conform Anexei D) la primăriile 

relevante;  
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- Elaborarea fișelor de verificare; 

- Efectuarea verificărilor suplimentare a beneficiarilor selectați la primăriile relevante;  

- Ridicarea  registrelor cadastrale, schemelor de amplasare ale viilor/livezilor, documentelor de 

arendă și a altor documente justificative. Completarea și semnarea fișelor de verificare (fișele vor fi 

semnate de către consultant și APL, cu anexarea copiilor documentelor confirmative); 

- Pregătirea rapoartelor cu privire la activitățile realizate; 

- Raport final cu privire la activitățile realizate, cu accent pe rezultatele verificării suplimentare, 

raportul cu privire la beneficiarii verificați suplimentar (tabel), care va include partea descriptivă a 

constatărilor efectuate și calculul sumelor neeligibile. 

Monitorizarea și Evaluarea post-plată 

Au fost contractați consultanții, sarcina cărora este M&E procesului de achitare a plăților compensatorii.  

Procesul de monitorizare a fost realizat pentru cel puțin 10% dintre beneficiarii care au fost finanțați prin 

intermediul componentei respective și va presupune verificări la fața locului ale documentelor financiare, 

documentelor de livrare, atât pentru furnizor, cât și destinatar, precum și verificarea documentelor de 

evidență legate de granturile primite.  

Din populația totală a beneficiarilor de compensații pentru struguri, în urma aplicării criteriilor de 

eșantionare a rezultat o populație de 1056 beneficiari. Pe motivul resurselor limitate (monitorizarea a 

aproximativ 10% din beneficiari) s-a decis monitorizarea beneficiarilor din localitățile unde numărul acestora 

constituie minim 8 beneficiari. În acest sens, eșantionul beneficiarilor de compensații pentru struguri 

constituie 587 persoane din 28 localități. 

Aplicînd aceleași procedee a fost obținut un eșantion de 73 de beneficiari de compensații pentru mere și 3 

pentru prune din 30 de localitați. 

Consultanții contractați pentru M&E procesului de achitare a plăților compensatorii și-au finalizat activitățile 

la 30 septembrie curent.  

Pe toată perioada contractuală au fost realizate următoarele activități de către consultantul Belibov Igor: 

- A elaborat Metodologia de M&E pentru cel puțin 10% din beneficiarii de granturi compensatorii, 

care va include eșantionarea, formularea întrebărilor cheie pentru beneficiari și primării, campania de 

informare și sensibilizare, compensațiile achitate, mecanismul de grevanță etc.); 

- A întocmit graficul vizitelor de monitorizare și evaluare la beneficiarii de granturi compensatorii; 

- A efectuat monitorizarea și evaluarea în teren a beneficiarilor selectați. Întocmirea și semnarea 

fișelor de monitorizare și evaluare (fișele vor fi semnate de către consultant și beneficiar). Pentru realizarea 

acestei activități, consultantul a vizitat 25 de localități, completând un număr total de 300 de fișe; 

- A efectuat verificări de contrapunere la procesatori/colectori. 

- A oferit sprijin în teren echipei de auditori; 

- A elaborat baza de date a beneficiarilor monitorizați (300). 

- A prezentat eșantionul pentru analiza suplimentară. 
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- A oferit recomandări pentru elaborarea metodologiei de evaluare a impactului granturilor 

compensatorii la finalizarea Componentei; 

Principalele concluzii făcute în baza chestionarelor beneficiarilor care se desprind din raportul consultantului 

sunt după cum urmează: 

Obiectivele Generale ale Componentei E „Compensații pentru Susținerea Vânzărilor”. 

- compensarea unei părți din pierderile economice suferite în sezonul agricol 2014 în urma 

embargoului impus de Federația Rusă. 

- sporirea competitivității producătorilor de fructe și struguri, pentru a preveni riscul de reducere a 

volumului de producere și degradare a sectorului. 

Concluzia Generală 

Obiectivul proiectului de a preveni riscul de reducere a volumului de producere și degradare a sectorului a 

fost parțial atins, dar diminuat de plata cu întârziere a compensațiilor și funcționarea proastă a 

mecanismului de control intern în procesul de aprobare și plată a dosarelor de compensații. 

Sinteza principalelor impedimente:  

- Procedura de aprobare a colectorilor/ procesatorilor eligibili a fost una netransparentă și neclară, 

totodată am constatat situații când plățile compensatorii au fost efectuate fără includerea 

colectorului/ procesatorului în ordinul nr.120 din 17.06.15. 

- Pe motivul resurselor limitate, nu a asigurat procedurile de control a criteriilor de eligibilitate fiind 

admise situații de depunere a două dosare pentru încadrarea în criteriile de eligibilitate. 

- Procedurile de control în cadrul mecanismului de acordare a compensațiilor nu au funcționat 

adecvat, comisiile locale și cea centrală au admis spre plată dosare întocmite contrar prevederilor 

regulamentare. 

- Unele APL au admis falsuri în certificatele eliberate, pentru a face beneficiarii eligibili pentru 

compensațiile plătite din mijloacele financiare a Băncii Mondiale.  

- Resursele limitate nu au asigurat funcționarea mecanismului de înștiințare a beneficiarilor cu dosare 

respinse.  

- Volumul mare de lucru a dus la admiterea unor erori mecanice în procesul de plată a 

compensațiilor. 

Sinteza comentariilor recepționate din chestionarele recepționate: 

- Beneficiarii au afirmat că nu au nevoie de subvenții și compensații dar își doresc un preț normal la 

procesator care ar acoperi costurile. În anul 2014 din cauza embargoului impus de Federația Rusă 

majoritatea producătorilor au oferit prețuri foarte mici, sub costurile de producere. 

- Necesitatea periodicității regulate a compensațiilor, sau reglementarea prețurilor minime de 

achiziționare la fructe și struguri. 

- Procesatorii nu eliberează documente, nu acceptă la procesare fructele și strugurii, au înțelegeri de 

cartel pentru prețuri foarte mici. În confirmarea acestor ipoteze au fost dosarele recepționate de 
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AIPA cu fișe de recepție (documente cu caracter nefiscal) în locul actelor de achiziții (documente cu 

caracter fiscal). 

- Limitele de productivitate au fost prea mici. 

- Timpul scurt de depunere a dosarelor, nu s-a reușit colectarea întregului volum de mere de toamnă. 

- S-au primit compensațiile parțial din cauza certificatului eliberat de primărie pe o suprafață diferită 

decât cea reală. 

- Pe parcursul perioadei de la depunere a dosarelor și până la momentul primirii compensațiilor nu a 

existat informații despre statutul și soarta dosarului. 

- APL au suportat costuri de birotică care nu au fost compensate; membrii comisiei locale consideră 

atribuțiile delegate ca fiind unele suplimentare la atribuțiile lor de bază; 

- Plățile compensatorii să fie acordate prin intermediul Direcțiilor Agricole; 

- APL au solicitat ca perioada de timp alocată depunerii dosarelor să fie mai mare; 

- Mijloacele financiare au fost recepționate cu întârziere, simplificarea procedurilor de primire a 

compensațiilor; 

Consultantul Cheptene Rodica Pe toată perioada contractuală, consultantul a realizat următoarele activități: 

1. a efectuat vizite de M&E în 27 de localități ale republicii, completând 304 fișe de M&E,  

2. a efectuat verificări de contrapunere la procesatori/colectori,   

3. a verificat dosare în oficiu, 4. a oferit sprijin echipei de audit, și  

4. a elaborat baza de date a beneficiarilor  de compensații (6104) în cadrul Componentei E „Compensații 

pentru Susținerea Vânzărilor” și baza de date a beneficiarilor monitorizați (304). Raportul final al 

consultantului are pus accent pe implementarea indicatorilor, conform Cadrului de rezultate. 

Astfel în eșantionul final au fost incluși 660 beneficiari de compensații din 58 localități, cu calendarul 

vizitelor la beneficiari.  

Ulterior definitivării eșantionului de către ambii consultanți a fost inițiată procedura de revizuire în oficiu a 

dosarelor, fiind revizuite pe parcursul perioadei 660 dosare din care 151 sunt cu mențiuni.   

Mențiunile pot fi grupate după cum urmează: 

 44 dosare – semnăturile diferă pe documentele din dosar; 
 50 dosare – certificatul bancar eliberat la o dată ulterioară decît termenul limită de depunere a 
dosarelor; 
 41 dosare – Lipsește pe actele confirmative ștampila, semnatura fie a beneficiarului fie a 
procesatorului în unele cazuri a APL;  
 14 dosare – conțin acte de achiziție pe soț sau soție ori persoană fizică sau GȚ (care este altul decît 
aplicantul dosarului); 
 6 dosare - Data depunerii cererii și declaratiei este 10.07.2015 deși regulamentar procesul de 
colectare a dosarelor a fost initiat începînd cu 01.08.2015; 
 2 dosar – nu este cusut, ștampilat și sigilat regulamentar; 
 5 dosare – nu este colectorul în lista aprobată.  

*Notă – există dosare în care sunt 2 și mai multe mențiuni. 
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În urma revizuirii a 660 dosare din oficiu, reieșind din timpul și resursele limitate a fost decis să fie efectuate 

controale de contrapunere la 19 producători și 4 colectori pentru a verifica informațiile disponibile în 87 

dosare a beneficiarilor selectați conform 3 categorii de neconformitate și anume: 

1. Diferă semnăturile din actele de achiziții și alte documente din dosar. 

2. Lipsește ștampila sau semnătura pe facturi/acte de achiziții. 

3. Dosarele nu sunt cusute, ștampilate conform procedurii. 

Scopul controalelor de contrapunere este de a pune față în față datele înscrise în factura/ actul de achiziții a 

procesatorului sau colectorului, acuratețea datelor și concordanța acestora. Pentru eficientizarea 

activităților consultanților am elaborat un orar de vizite la procesatori/ colectori. 

Totodată, baza de date a beneficiarilor de granturi compensatorii a fost completată cu beneficiarii 

monitorizați în perioada 15 mai – 27 iunie 2016. 

De menționat că în perioada 16 mai – 27 iunie 2016 a fost analizată procedura de includere suplimentară a 

15 agenți economici colectorilor/ procesatorilor. De către persoanele responsabile din cadrul MAIA au fost 

prezentate solicitările pentru 13 agenți economici incluși suplimentar în lista colectorilor/ procesatorilor în 

urma analizei documentelor prezentate doar 2 solicitări sunt însoțite de documente confirmative (contracte 

de intermediere, registrul facturilor scrise în perioada menționată etc.). În restul 11 cazuri ordinul a fost 

completat în baza unor scrisori fără argumentare a însuși colectorilor. 

Totodată este strict necesar să menționăm că în urma procesului de revizuire a dosarelor din oficiu în 5 

dosare din eșantionul selectat am constatat că procesatorul/ colectorul nu este în lista aprobată prin 

Ordinul MAIA nr.120 din 17.06.2015 ”cu privire la acordarea sprijinului financiar producătorilor de fructe şi 

struguri pentru recolta anului 2014”. Ca urmare a discuțiilor cu angajații AIPA am fost informați că defapt 

procesatorii/ colectorii menționați în cele 5 cazuri discutate sunt dosare depuse în anul 2014 pentru care au 

fost aprobate alte liste, care nu s-au regăsit în ordinal MAIA nr.120 din 17.06.2015.  

Urmare a neincluderii în ordinal MAIA nr.120 din 17.06.2015 a listelor anterior aprobate a dus la faptul că 

un șir de colectori/ procesatori nu se regăsesc în actele normative în baza cărora se implementează 

componenta „Compensații pentru Susținerea Vânzărilor (CSV)”, iar beneficiarii de compensații care și-au 

livrat produsele acestor colectori/ procesatori nu se încadrează în prevederile normative în vigoare. 

Verificare suplimentară 

Pe parcursul verificării adiționale au fost efectuate vizite la primării și au fost completate 61 de fișe de 

verificare. Din suma totală a compensațiilor debursate (10 479 507,8 lei), au fost depistate 2 sume 

neeligibile: 

a) 4 630 226.8 lei – criteriul de suprafață stabilit de 15 ha a fost încălcat de către 28 de beneficiari.  
b) 189 049.0 lei – criteriul recoltei medii nu mai mare de 40 t mere/ha; 12 t struguri/ha a fost 
depășit la 4 beneficiari. 

Astfel, au fost depistate 32 de incălcări cu o valoare totală a plaților (neeligibile) de 4 819 275, 8 lei.  

Consultantul a formulat un șir de propuneri, după cum urmează:  

1) Rambursarea cheltuielilor neeligibile finanțatorului. 
2) Responsabilizarea APL care au inclus date eronate în certificatele eliberate, astfel încălcând atât 
condițiile de eligibilitate, cât și legislația în vigoare.  
3) Informarea părților interesate de pașii întreprinși (UCIMPA, Banca Mondială).
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A DOUA FINANȚARE ADIȚIONALĂ PENTRU PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ ÎN 
MOLDOVA 
Bugetul estimativ planificat până în 2019 10 000 000 USD 

  

 

Asociaţia Internaţionă pentru Dezvoltare a aprobat alocarea Republicii Moldova a unui credit în sumă de 

(7,100,000 Drepturi Speciale de Trageri, DST) echivalent a 10 milioane dolari SUA destinat finanţării 

Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova”.  Obiectivul Proiectului vizează sporirea competitivității 

sectorului agroalimentar al Republicii Moldova prin susținerea modernizării sistemului de management al 

siguranței alimentelor, facilitarea accesului producătorilor agricoli la piețe și integrarea practicilor agricole 

de mediu și a celor de management durabil al terenurilor.  
 

Finanțarea adițională propusă prin Acordul de Finanţare presupune extinderea activităților care au 

înregistrat succese considerabile, în special, în cadrul Componentei 2 a Proiectului: ”Îmbunătățirea 

potențialului de acces la piețe”. De asemenea, Acordul de Finanțare Adițională presupune o restructurare a 

proiectului de Nivel 2, în vederea realocării mijloacelor rămase din Componenta 5: ”Compensații pentru 

susținerea vânzărilor” la Componenta 1: ”Consolidarea managementului siguranței alimentelor”. Termenul 

de implementare a proiectului urmează a fi extins până la 30 iunie 2019. 
 

Acordul privind Finanțarea adițională și restructurarea propusă, se bazează pe două cereri expediate Băncii 

Mondiale de către Guvernul Republicii Moldova, în noiembrie 2015. În urma discuțiilor dintre echipa de 

proiect și Guvern s-a ajuns la concluzia că Finanțarea adițională reprezintă modalitatea cea mai potrivită de 

a asigura extinderea rezultatelor de succes ale MACP întru promovarea integrării producătorilor mici și 

medii de fructe din Republica Moldova pe piețele de desfacere, dar și de abordare a deficitului de finanțare 

pentru implementarea activităților din domeniul siguranței alimentelor prevăzute în cadrul proiectului 

original. Guvernul apreciază foarte înalt rezultatele specifice obținute de MACP până în prezent.  

 Finanțarea Adițională va determina două ajustări propuse la structura inițială:  

a) Structura inițială a proiectului a permis acordarea de granturi investiționale co-participative 
grupurilor de producător numai din sub-sectorul horticol. În cadrul Finanțării adiționale  
eligibilitatea pentru granturi investiționale co-participative va fi extinsă astfel încât să cuprindă alte 
două sub-sectoare: apicultură și colectarea-procesarea laptelui, fapt ce va permite o integrare mai 
mare și o agregare a livrărilor efectuate de către producătorii mici. Pentru grupurile respective se va 
aplica același cadru de proceduri de alocare a granturilor și același set de criterii de eligibilitate, 
inclusiv dovada istoricului de activitate individuală în producția de miere și de lapte, în calitate de o 
pre-condiție cheie pentru eligibilitatea membrilor individuali.  

b) Potrivit proiectului original, "un grup de producători va fi eligibil pentru un singur grant investițional 
co-participativ", cu un plafon maxim stabilit în valoare de 350.000 dolari SUA pentru fiecare 
beneficiar în cadrul programului de suport pentru investiții. Până în prezent, doar 8 grupuri din 
producători din totalul de 30 de beneficiari de granturi au primit suma maximă prevăzută pentru un 
grant. Celelalte grupuri de producători au solicitat sume semnificativ mai mici, fie din cauza 
strategiilor de afaceri prudente, fie (în majoritatea cazurilor) din cauza unor condiții extrem de grele 
de împrumutare de la băncile locale. Pe măsură ce afacerea crește, grupurile sunt pregătite și 
capabile să se extindă în continuare pentru a atinge grade mai mari de sofisticare tehnologică și 
comercială, prin urmare exprimându-și interesul de a solicita alte granturi, dar în limita plafonului 
maxim de 350.000 dolari SUA. În vederea susținerii grupurilor de producători de succes pe calea 
către creștere și competitivitate sporită, precum și pentru a le permite acestora să atragă noi 
membri, un grup de producători va putea primi granturi consecutive, astfel încât valoarea 
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cumulativă a acestora să nu depășească plafonul maxim permis.               
Negocierea prezentului Acord de Finanţare dintre reprezentanţii Republicii Moldova desemnați prin 

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova, Nr. 2066-VII din 13 mai 2016, a avut loc printr-un schimb de 

comentarii pe marginea pachetului de documente la data de 16 mai 2016.  

Documentele negociate au fost: Acordul de Finanţare, Suplimentul la scrisorile Nr. 1 (Date financiare şi 

economice) şi Nr.2. (Indicatori de monitorizare a performanţei), Documentul de aprobare a Proiectului, 

Scrisoarea de Debursare revizuită cu instrucţiuni adiţionale privind debursările, Scrisoarea privind al doilea 

amendament al Acordului de Grant GEF No. TF 012145. Toate aceste documente au fost discutate şi 

aprobate în cadrul negocierilor cu modificări minore. Schimbul de comentarii s-a purtat atât în limba 

română cât şi  limba engleză.  

Procesul verbal, elaborat în limba engleză şi agreat, privind Negocierile dintre Republica Moldova şi 

Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind a doua finanţare adiţională pentru Proiectul Agricultura 

Competitivă în Moldova a fost semnat pe data d 16 mai 2016 de către dl. Iurie Uşurelu, Viceministru al 

Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Dl. Anatol Gobjilă, Lider de echipă, Economist Agricol Superior, Banca 

Mondială Europa şi Regiunea Asiei Centrale.   

Pe data de 7 iulie 2016 a avut loc şedinţa Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale la Washington, în 

cadrul căruia a fost aprobat Acordul de Finanţare Credit AID Nr. 5858-MD şi documentelor aferente.  

Pe data de 8 iulie a avut loc semnarea următoarelor documente: Acordul de Finanţare IDA Credit Nr. 5858-

MD. Suplimentul la scrisorile Nr. 1 (Date financiare şi economice) şi Nr.2. (Indicatori de monitorizare a 

performanţei), Documentul de aprobare a Proiectului, Scrisoarea de Debursare revizuită cu instrucţiuni 

adiţionale privind debursările, Scrisoarea privind al doilea amendament al Acordului de Grant GEF No. TF 

012145. 

Semnatarii acordului au fost Dl. Iurie Uşurelu, Viceministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare, în baza 

deplinilor împuterniciri primite din partea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Scrisoarea 

Nr. 24-0/2016 şi Dl. Alex Kremer, Manager de ţară pentru Moldova, Banca Mondială. Acordul de finanţare a 

fost semnat în limba engleză.    

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica 

Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura 

Competitivă, semnat la Chișinău la 8 iulie 2016 (nr. 355 din 19 august 2016) a fost aprobat în ședința 

Parlamentului în data de 23 septembrie 2016. Legea nr. 224 din 23 septembrie 2016 privind ratificarea FA2 

a fost publicată în Monitorul Oficial al Guvernului Republicii Moldova nr. 405-414 intrând în vigoare la data 

de 25 noiembrie 2016. 

Manualul Operațional pentru proiectul Agricultura Competitivă în Moldova, care include Acordul privind cea 

de-a doua Finanțare Adițională (FA2) cu toate procedurile descrise a fost aprobat prin Ordin al Ministerului 

Agriculturii nr. 259 din 13 decembrie 2016. 

Totodată, Ministerul Justiției a emis la data de 7 decembrie 2016 scrisoarea nr. 02/14100 privind emiterea 

Opiniei Legale cu referință la Acordul de Finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și 

Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă în 
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Moldova”, semnat la Chișinău la 8 iulie 2016, aprobat prin Legea nr. 224 din 23 septembrie 2016, prin care a 

solicitat Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Ministerului Finanțelor remiterea acesteia în 

adresa instituției finanțatoare. 

La data de 20 decembrie 2016, Banca Mondială a declarat Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) 

intrat în vigoare. 

Informaţii detaliate cu privire la activitățile demarate în cadrul proiectelor MAC-P sunt disponibile la 

oficiul UCIMPA. 

 


