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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 ANSA
1
 

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 MDT
2
 

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 

Finanțarea adițională 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. 

                                                           
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 martie 2017    6 533 021 USD 

 
Indicatorii intermediari de rezultate 

  Referință Situația la 31 martie 
2017 

Țintă pentru 
2017 

Țintă finală 30 
iunie 2019 

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.  

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 

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

Mijloace 
tehnice 
moderne la 
dispoziția 
personalu-
lui agenției 

-   
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este învechit pentru 
realizarea 
responsabili- 
tăților de 
funcție 

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 %. 

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. 

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. 

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. 
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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. 
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. 

Patru puncte 
de inspecție 
la frontieră 
funcționale 

-   

Număr  de 
laboratoare 
construite și 
echipate 

0 - - 2 Demararea activităților 
pentru realizarea 
indicatorului dat sunt 
planificate pentru anul 
2018 

 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 



7 RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES, 2017| Proiect implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi 
Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

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 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 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 
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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. Antreprenorul nou a fost contractat. Lucrări efectuate în prorţii de 70 %.  

 
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, trimestrul 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. În trimestrul I/2017 a avut loc şi recepţia finală a obiectului dat. 

    

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, 
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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. În trimestrul I 2017 a fost finalizat 

acoperişul,finalizate lucrările de tencuială interioare. A fost instalat sistemul de încălzire şi s-au început 

lucrările de instalare a etalbontului la fasadă. 

 

 

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. În I trimestru al 2017 a fost elaborată schiţa de proiect şi obţinute un şir de 

avize. 

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. În I trimestru 2017  laboratorului Siguranţa Alimentelor CRDV a 

primit certificatul de acreditare. 
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Totodată, pe parcursul trimestrului I/2017, au fost oferite servicii de consultanță în cadrul compartimentului 

Suport investițional pentru reabilitarea fizică a instalațiilor și echipamentelor: 

 Asistenţă companiei de proiectare IGC-Construct SRL în asigurarea respectării cerinţelor de mediu la 

etapa de pre-proiect (coordonarea de acordare a terenului pentru amplasarea obiectului şi 

obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectare) cu privire la Construirea laboratorului de 

siguranţa alimentelor Cahul (com. Crihana Veche) 

 Efectuarea vizitei de evaluare şi monitorizare la şantierul de construcţie a Punctului de Inspecţie la 

Frontieră Leuşeni; Întocmirea Raportului de conformitate 

 Actualizarea Progresului conformării procedurilor de mediu în cadrul compartimentului (se 

anexează). 
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Componenta 2: ÎMBUNĂTĂȚIREA POTENȚIALULUI DE ACCES LA PIEȚELE DE DESFACERE 

 

Buget estimativ planificat până la 30 iunie 2017       – 1 000 000 USD 
Granturi investiționale                                                 – 7 000 000 USD 

Absorbiți la 31 martie 2017                                    -    925 797 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 
martie  2017 

Țintă pentru 
2017 

Țintă finală 
30 iunie 2019 

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 

4 activități de 
outreach 
realizate 
 
Cumulativ au 
fost realizate 
158 activități de 
outreach. 1688 
participanți. 

26 activităţi 
preconizate. 
 
Campanie 
națională 
implementată. 
180 activităţi de 
outreach 
implementate.   

- Activităţile 
preconizate sunt 
până la data de 30 
iunie 2016, 
conform 
contractului de 
consultantţă MEGA 
& Promo Terra 
Un nou contract va 
fi elaborat si noi 
ţinte stabilite 
pentru 30/06/2019  

Participarea 
femeilor în 
activități de 
outreach 

0 Cumulativ – 326 
femei informate 
(19%) 

20% 
 

40%  

Grupuri de 
producători 
înregistrate cu 
suportul 
proiectului 

0 3 
Cumulativ - 50 
(18 – 2014 
29-2015 
3- 2017) 

13 grupuri noi 
înregistrate 
60 noi grupuri 
înregistrate 
conform 
contractului 
MEGA & Promo-
terra 

- Activităţile 
preconizate sunt 
până la data de 30 
iunie 2016, 
conform 
contractului de 
consultantţă MEGA 
& Promo Terra. 
Un nou contract va 
fi elaborat si noi 
ţinte stabilite 
pentru 30/06/2019 

Dosare depuse 
în cadrul 
apelurilor de 
granturi  

0 
 
 
 

0 
Cumulativ - 40 
(9 – 2014 
31 – 2015) 
Apelul #1, #2, 
#3, #4 

20 
60 dosare de 
aplicare depuse 
conform 
contractului 
MEGA & Promo-
terra 

- Activităţile 
preconizate sunt 
până la data de 30 
iunie 2016, 
conform 
contractului de 
consultantţă MEGA 
& Promo Terra. 
Un nou contract va 
fi elaborat si noi 
ţinte stabilite 
pentru 30/06/2019  
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Dosare 
aprobate pentru 
porțiunea de 
grant 

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

10 
50 dosare de 
aplicare depuse 
conform 
contractului 
MEGA & Promo-
terra 

- 36 GdP din 40 
dosare depuse au 
fost eligibile pentru 
porţiunea de grant.   
Activităţile 
preconizate sunt 
până la data de 30 
iunie 2016, 
conform 
contractului de 
consultantţă MEGA 
& Promo Terra. 

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

0 
 
 
 
 
 
 

0 
(3 – 2014 
26– 2015 
1 - 2016) 

6 
36 

50 2 contracte de 
grant semnate de 
CÎ FRUITAGRO 
(Contract nr. 32 din 
14/03/2017) şi CÎ 
CONCOR 
(Contract Nr. 31 
din 14/03/2017) 
Cumulativ - 30 

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

0 Cumulativ –  
23,700 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%  

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: 

Număr 
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 80 
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inițiativă 

#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.  

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.  

Indicator 

Numărul livrabilului (conform secțiunii 1.3 de mai sus) 
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i d
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e 
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A. Rezultate în perioada de raportare și cumulativ de la începutul proiectului 

Rezultate în perioada de 
raportare, trim. I 2017 

4 6 3 3 1     - - 

Planul trimestrial pentru 
perioada de raportare,   
(revizuit Apr-2015) 

0 0 0 0 0 0 0 - 1 
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Executarea planului  
trimestrial 

- - - - - - - - 0% 

Total de la începutul proiectului,  
trim. IV 2013 – trim. I 2017 

158 94 57 50 44 40 36 108* 1 

B. Executarea planului trimestrial cumulativ, trim. IV 2013 – trim. I 2017 

Planul trimestrial  
cumulativ (revizuit Apr-2015) 

180 150 80 60 60 60 50 144 3 

Executarea planului  
trimestrial cumulativ 

88% 63% 71% 83% 73% 67% 72% 75% 33% 

C. Executarea planului total 

Planul total 180 150 80 60 60 60 50 230 3 

Executarea planului total 88% 63% 71% 83% 73% 67% 72% 47% 33% 

D. Alți indicatori cantitativi, cumulativ de la începutul proiectului 

Participanți, în total 1,688 553        

Participanți, per livrabil  
(rotunjit) 

11 6        

Participanți femei 326         

Cota femeilor în totalul 
participanților 

19%         

*- activitatea de monitorizare a fost preluată de UCIMPA  

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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A. Rezultate în perioada de raportare și cumulativ de la începutul proiectului 

Rezultate în perioada de 
raportare, trim. I 2017 

80.5 0 0 0 0 0 1 3 0 

Planul trimestrial pentru 
perioada de raportare 

250 0 0 0 0 0 9 3 0 

Executarea planului  
trimestrial 

32% - - - - - 11% 100% - 

Total de la începutul proiectului,  
trim. IV 2013 – trim. I 2017 

605 3 90 2 2 1 14 16 1 
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B. Executarea planului trimestrial cumulativ, trim. IV 2013 – trim. I 2017 

Planul trimestrial  
cumulativ 

850 3 90 2 2 1 30 15 1 

Executarea planului  
trimestrial cumulativ 

71% 100% 100% 100% 100% 100% 47% 107% 100% 

C. Executarea planului total 

Planul total 900 3 90 2 2 1 30 15 1 

Executarea planului total 67% 100% 100% 100% 100% 100% 47% 107% 100% 

În perioada trimestrului I 2017 Consultantul a realizat activități care se referă la livrabilul #1, #2, #3 și #4. În 

cadrul livrabilelor #5 – #7 nu au fost efectuate activități. Mai jos este descris rezultatul înregistrat pe fiecare 

livrabil conform situației de la finele perioadei de raportare. 

#1 – Activitățile de informare 

În perioada de raportare au fost realizate 4 activități de informare. Activitățile de informare au avut loc în 

Ialoveni, Cimișlia, Florești (s. Cunicea) și Briceni (s. 

Grimăncăuți). Numărul participanților la activitățile 

de informare a constituit 57 persoane, inclusiv 13 

femei. 

 Conform proiectului noului Manual de Alocare a 

Granturilor MAC-P propus spre discuție de UCIMPA 

și MAIA, producătorii din sectorul zootehnic (miere 

şi colectare şi procesare lapte) vor avea posibilitate 

să participe la proiect după aprobarea modificărilor 

de către MAIA și Banca Mondială. În acest sens, Consultantul a efectuat activități de informare cu 

producătorii apicoli atît la nivel individual, cît și în cadrul unei sesiuni de informare, care a fost organizată în 

Călărași și a întrunit un număr considerabil de producători apicoli. Astfel, s-a conturat un număr de 

producători apicoli interesați de a participa la proiect și cu care a fost petrecută o sesiune de focus-grup.  

În urma discuțiilor cu potențialii beneficiari, cît și în rezultatul analizei eligibilității conform condițiilor 

reflectate în proiectul Manualului de Alocare a Granturilor MAC-P, s-au constatat unele dificultăți și 

circumstanțe care fac practic imposibilă crearea grupurilor de producători pe segmentul apicol. Majoritatea 

nu sînt inregistrați ca entități juridice și nu dispun de rapoarte financiare, iar o parte din ei sunt înregistrați 

ca persoane juridice, dar nu pot demonstra documentar activitatea economică pe ultimii trei ani consecutivi 

în calitate de persoană juridică.  

În tabelul de mai jos este prezentată situația acestor dificultăți și măsurile propuse de Consultant pentru a 

facilita includerea sectorului apicol în proiectul MAC-P. 

Situația actuală a potențialilor beneficiari MAC-P din sectorul apicol  

Criterii  

de eligibilitate 

Circumstanțe existente Măsuri / oportunități 
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GdP este constituit 

din cel puțin 5 

membri (persoane 

fizice, care 

desfășoară 

activitate de 

întreprinzător 

şi/sau juridice) 

Marea majoritate a producătorilor apicoli sunt persoane fizice și 

nu sunt înregistrați sub nici o formă organizatorică juridică 

O parte din beneficiarii potențiali, cu 

care s-a discutat, s-au înregistrat 

recent în calitate de persoane juridice, 

iar o altă parte și-au arătat 

disponibilitatea de a se înregistra sub 

o formă de organizare juridică, 

preponderent persoane fizice, care 

desfășoară activitate de întreprinzător 

Fiecare membru al 

grupului activează 

în sectoarele 

pentru care s-au 

asociat minim 3 ani 

consecutivi 

Un număr considerabil de apicultori au o vechime în activitate de 

3 pînă la 15 ani, au activat însă în calitate de persoane fizice și pot 

prezenta următoarele acte pentru demonstrarea activității pe 

parcursul ultimilor 3 ani: 

1. Pașapoarte de înregistrare a stupinelor care stau la evidența 
Direcțiilor Agricole raionale și ANSA 

2. Certificate de apartenență la asociații de profil naționale sau 
regionale 

3. Certificate ANSA eliberate la momentul comercializării 
producției apicole 

4. Acte de achiziție eliberate de intermediari colectori de miere 
5. Certificate de la Direcțiile de deservire fiscală raionale privind 

dovada reținerii la sursa de plată a 2% din valoarea vînzărilor 

Odată cu înregistrarea producătorilor 

apicoli sub o formă organizatorică 

juridică, ca dovadă a activității în 

domeniu pe ultimii 3 ani poate fi 

considerata avînd la bază actele de 

care dispun în calitate de persoană 

fizică și actele menționate în 

constatarea Circumstanțelor existente 

Marea majoritate a producătorilor apicoli sunt persoane fizice, ce au stupine între 30 și 150 de stupi de 

albine și au o vechime de muncă de 3 pînă la 15 ani. Aceștia însă nu sunt înregistrați sub nici o formă 

organizatorică juridică și își duc activitatea în calitate de persoană fizică, deși marea majoritate a stupinelor 

au pașapoarte de înregistrare și stau la evidența raională a Direcției agricole și ANSA. O bună parte din 

producători la fel fac parte din Asociația Apicultorilor din Moldova sau Asociații de profil la nivel local, unde 

ulterior cu asistența acesteia își comercializează mierea obținută la un preț dictat de intermediari. În calitate 

de persoane fizice, producătorii nu pot demonstra activitatea sa pentru ultimii trei ani conform cerințelor 

manualului de alocare a granturilor, deși iarăși menționăm că o mare parte au pașapoarte a stupinelor, au 

obținut certificate sanitare de la ANSA și unii din ei dețin și Actele de achiziție eliberate de companiile 

intermediare ce au colectat mierea, cît și dovada reținerii la sursa de plată a 2% din valoarea producției 

comercializate.  

Din cele expuse mai sus, pentru grupurile de producători apicoli la 

criteriul de dovadă a activității de 3 ani, propunem să fie considerate 

actele de care dispun potențialii beneficiari în calitate de persoane 

fizice. Acestea sunt:  

 pașapoarte de înregistrare a stupinelor,  

 dovada apartenenței la o asociație de profil,  

 acte de achiziție,  

 certificate/confirmări de la Direcțiile de deservire fiscală 
privind dovada reținerii impozitului la sursa de plata din 

valoarea producției comercializate. 

Astfel, producătorii din sectorul apicol vor avea posibilitate să fie asistați în procesul de creare a grupurilor 

de producători și să acceseze finanțare în cadrul proiectului MAC-P. 

De asemenea, în perioada 15-18 martie 2017, experții consorțiului au participat activ la Expoziția 

specializată Moldagroteh-2017 unde a fost prezent proiectul MAC-P, iar vizitatorii au avut ocazia să fie 
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informați despre oportunutățile oferite de proiect și condițiile de participare. Au fost distribuite materiale 

informaționale pentru producătorii agricoli – potențiali beneficiari ai proiectului.  

De la începutul proiectului, s-au condus 158 activități de informare, ceea ce constituie 88% din planul total. 

Activitățile au adunat un număr total de 1,688 de participanți, în medie 11 participanți per activitate. 

Participarea individuală a variat de la caz la caz, într-un diapazon de la 5-34 de participanți. Cota femeilor în 

numărul total de participanți este de 19%. 

#2 – Adunări ale focus-grupurilor 

În perioada de raportare au fost organizate 6 adunări ale focus grupurilor. Geografic adunările focus-

grupurilor au fost organizate în localitățile: Florești (Cunicea, Mărculești), Călărași, Ștefan Vodă (Răscăeți), 

Briceni (Grimăncăuți) și Dondușeni (Arionești).  

De la începutul proiectului, s-au condus 94 adunări ale focus-grupurilor, ceea ce constituie 63% din planul 

total. Activitățile au adunat un număr total de 553 de participanți, ceea ce corespunde cu o medie de 6 

participanți per activitate. Diapazonul participației a fost între 5 și 11 persoane. 

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

În perioada de raportare au fost realizate activități în cadrul acestui livrabil. Au fost create 3 grupuri de 

inițiativă noi – 1 grup pe legume și 2 grupuri pe mere. 

De la începutul proiectului, au fost create 57 grupuri de inițiativă pentru care au fost elaborate studii de 

pre-fezabilitate, ceea ce constituie 71% din planul total. Grupurile de inițiativă includ în structura lor între 5 

și 11 membri.  

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

În perioada de raportare au fost înregistrate 3 grupuri de producători noi. Informația detaliată referitor la 

grupurile nou create este prezentată în următorul tabel: 

Informație detaliată pe grupurile de producători nou-create în trim. I 2017 

Raionul Localitatea 
Denumirea 

GP 
IDNO 

Data  

înregistrării 

Mod de 

constituire 

Obiect-

activitate 

Capital 

social, 

lei 

Nume și 

contacte 

conducător 

GP 

Nr. 

fondatori 

Stefan 

Vodă 
Cioburciu 

LEGUME 

NISTRENE 
1017608000414 28/03/2017 

Nou  

creată 
Depozitări 5,000 

Cojocaru 

Ion 

069933415 

6 

Florești Cunicea SANT & K 1017607002123 28/03/2017 
Nou  

creată 

Cultivarea 

fructelor 
500 

Serejnicova 

Tatiana 

078577778 

5 

Briceni Grimăncăuți SMARTFRUCT 1017604001952 30/03/2017 
Nou  

creată 

Cultivarea 

fructelor 
5,000 

Caduc 

Andrei 

069889888 

5 
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De la începutul proiectului, au fost create și înregistrate 50 grupuri de producători, ceea ce constituie 83% 

din planul total. Grupurile înregistrate de producători includ în structura lor între 5 și 8 fondatori. 

Pentru 44 din GdP înregistrate au fost elaborate studii de fezabilitate, iar 40 din GdP au fost asistate la 

depunerea dosarelor de grant în cadrul celor patru apeluri de grant organizate de la lansarea proiectului. 

41 din cele 44 grupuri create au fost înregistrate sub formă de Cooperativă de Întreprinzător, dintre care 40 

– 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 

În perioada de raportare a fost elaborat un studiu de fezabilitate pentru un grup care s-a înregistrat de 

sinestătător. 

De la începutul proiectului, au fost elaborate 44 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 

În perioada de raportare nu au fost elaborate dosare de aplicare la grant. 

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. 
 

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

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

pentru livrabilul #8, situația și rezultatele detaliate obținute fiind prezentate mai jos. 

Oferirea asistenței tehnice specializate (L#8). În conformitate cu prevederile planului de acțiuni, 

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

GdP beneficiază de un volum al sprijinului consultativ din partea Consorțiului în medie de 30 de om-zile per 

grup. 

Pe parcursul trimestrului de raportare grupurile de producători au beneficiat de consultații și asistență 

tehnică specializată atît la solicitare cît și în conformitate cu planul de acțiuni. Tot în perioada de raportare 

au continuat activitățile de asistență pe domeniul evidenței contabile și au fost demarate activitățile ce țin 

de marketing și vînzări. 
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Efortul Consultantului pentru activitatea în cadrul Livrabilului #8 în perioada de raportare a constituit 80.5 

om-zile. De la începutul proiectului efortul total constituie 605 om zile.  

În continuare este prezentată descrierea activităților realizate de Consultant pe subiectele asistenței tehnice 

specializate. 

1. Activitatea operațională a cooperativei 

Per total, domeniile de asistență și numărul grupurilor care au beneficiat de consultații tehnice specializate 

se prezintă în felul următor: 

 asistență la negocieri cu băncile comerciale, ajustarea planului de afaceri pentru obținerea finanțării 
– 8 GdP 

 consultații privind unele momente specifice în procesul de dare în exploatare a facilităților 
cooperativei – 5 GdP 

 suport la implementarea regulamentelor de activitate – 3 GdP 

 suport în pregătire și participare la adunările generale, lucrul cu membrii cooperativelor – 5 GdP 

 consultanță privind relațiile cu membrii - procedura de primire și excludere, recalcularea cotelor, 
contribuția membrilor la investiții – 6 GdP 

 explicarea aspectelor de subvenționare a cooperativelor, inclusiv asistență la soluționarea unui caza 
de neacceptare a dosarului la AIPA – 5 GdP 

 suport la atragerea surselor financiare pentru dezvoltarea cooperativelor – 4 GdP 

 asistență la discuțiile cu antreprenorii – 2 GdP 

 planificarea, verificarea și confirmarea volumelor de producție ale membrilor – 2 GdP 

 consultanță privind documentarea imposibilității de a efectua vînzări din cauza înghețurilor din 
primăvara anului 2016 – 1 GdP 

 asistență la inițierea unui nou gen de activitate în cadrul cooperativei (producerea lădițelor) – 1 GdP 

 asistență la efectuarea unei operațiuni de export a producției – 1 GdP 

 asistență la definitivarea dosarului de recunoaștere conform obiecțiilor MAIA – 1 GdP 

Informații detaliate pe fiecare grup de producători care a beneficiat de asistență pe acest domeniu în cadrul 

Livrabilului #8 sînt prezentate mai jos.  

1. CÎ Biofruct Nord 

 Asistență la discuțiile cu banca pentru contractarea unui credit 

 Determinarea contribuției GdP la investiție – calcularea costurilor eligibile efectuate de grup 

 Consultanță privind procedura de dare în exploatare a depozitului frigorific 
2. CÎ Burlacu Fruct 

 Elaborarea, explicarea și aprobarea de către grup a regulamentelor de activitate, inclusiv 
adaptarea la necesitățile grupului a Regulamentului de funcționare economică a cooperativei 

 Asistență la discuții cu antreprenorul și obținerea scrisorii la cota zero pentru importul 
echipamentelor în cadrul credtului obținut de la IFAD 

3. CÎ Com-Fructfreș 

 Suport la discuții cu băncile și elaborarea solicitării privind utilizarea subvențiilor primite pentru 
procurarea liniei de sortare a strugurilor 

4. CÎ Dammag-Grup 

 Lucrul cu membrii privind modalitatea de continuare a lucrărilor, finanțarea și finalizarea 
investiției 

 Explicarea modalităților de depunere a mijloacelor bănești din partea membrilor în cooperativă 

 Asistență la discuțiile cu banca pentru contractarea unui credit 
5. CÎ Ecogrup Fruct 

 Consultanță privind procedura de subvenționare a vînzărilor grupului 
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 Analiza posibilităților de extindere a capacităților depozitului frigorific, consultanță privind 
atragerea surselor de creditare 

 Asistență la discuțiile cu antreprenorul general care urmează să execute lucrările aferente 
proiectului investițional 

 Verificarea confirmării volumelor de producere ale membrilor și efectuarea vînzărilor prin 
intermediul GdP 

 Consultanță privind procedura de primire și ieșire a membrilor, repartizarea cotelor 
6. CÎ Frucbioimpex 

 Consultanță privind procedura de primire a membrilor, efectuarea înscrisurilor în registrul 
membrilor, repartizarea cotelor 

7. CÎ Fruva Natural 

 Asistență la scrierea petițiilor la AIPA, MAIA și Parlament privind neadmiterea dosarului grupului 
la subvenționare în octombrie 2016 

 Asistență la întîlnirea cu membrii Comisiei Juridice a Parlamentului privind calea juridică de 
soluționare a dosarului de subvenționare 

 Întîlnire cu membrii GdP și avocații pentru a înainta cerere în judecată privind neadmiterea 
dosarului la subvenționare 

 Asistență la negocieri cu banca privind refinanțarea datoriei față de compania de leasing 
8. CÎ Grup Top Agro 

 Asistență la actializarea planului de afaceri și pregătirea dosarului pentru obținerea unui credit 
bancar 

9. CÎ Ivas Eco-Prim 

 Asistență la pregătirea și participare la adunarea generală – discutarea opțiunilor de achitare cu 
antreprenorul general 

 Asistență la primirea unui membru și excluderea membrului care este în lista neagră la bănci, 
efectuarea înscrisurilor în registrul membrilor 

10. CÎ Magic Fruct 

 Consultanță privind documentarea imposibilității de a efectua vînzări prin intermediul 
cooperativei cauzate de înghețurile din primăvara anului 2016 

11. CÎ Select Fruit 

 Consultanță privind procedura de dare în exploatare a depozitului frigorific 

 Asistență la adaptarea Regulamentului de funcționare economică a cooperativei la necesitățile 
grupului  

 Consultanță privind procedura de subvenționare a vînzărilor grupului 

 Consultanță privind necesitatea instruirii periodice a responsabililor de tehnica securității 
12. CÎ Sipecofruct 

 Asistență la întocmirea proceselor verbale privind alegerea organelor de conducere și 
efectuarea modificărilor în actele de constituire 

 Consultanță privind gajarea activelor  grupului în favoarea băncii 

 Consultanță privind inițierea unui nou gen de activitate în cadrul grupului – confecționarea 
lădițelor 

 Procesarea și structurarea facturilor privind procurările și vînzările cooperativei în 2016, 
operarea modificărilor la planul de recunoaștere conform solicitărilor MAIA 

13. CÎ Stînca Grup 

 Consultanță privind respectarea prevederilor Regulamentului economic – planificarea și 
raportarea volumelor de producere a membrilor și efectuarea vînzărilor 

 Consultanță privind atragerea surselor financiare pentru dezvoltarea grupului 

 Asistență la efectuarea unei operațiuni de export a merelor 

 Consultanță privind necesitatea certificării și procedura de certificare a producției 
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14. CÎ Struguri Chihlimbarii 

 Asistență la pregătirea și participare la adunarea generală – modalitatea de repartizare a 
profitului și formarea fondului de dezvoltare 

15. CÎ Struguri de Colibași 

 Asistență la pregătirea și participare la adunarea generală – utilizarea subvențiilor la acoperirea 
unei părți a creditului bancar. Calculul cotei părți a fiecărui membru la achitarea creditului 

16. CÎ Struguri Frig Export 

 Asistență la procedura de dare în exploatare a depozitului frigorific – întîlnire cu membrii. 
Semnarea proceselor verbale de executare a lucrărilor. Modul de întocmire a actului de recpție 
finală 

17. CÎ Ved-Mar Agro 

 Consultanță privind posibilitățile de atragere a surselor financiare pentru dezvoltarea 
cooperativei 

 Consultanță privind procedura de primire și ieșire a membrilor, repartizarea cotelor 

 Asistență la întocmirea unui demers la AIPA și MAIA privind subvenționarea lucrărilor de 
amenajare a infrastructurii 

 Consultanță privind procedura de subvenționare a vînzărilor grupului 
18. CÎ Visad Fruct 

 Consultanță privind atragerea surselor financiare de la membri și punerea lor în contul 
cooperativei 

 Asistență la discuțiile membrilor grupului cu banca pentru obținerea finanțării 

Procesele verbale de constatare a serviciilor prestate pentru grupurile de producători sînt prezentate în 

anexe la raport. 

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

consorțiului au acordat asistență pentru 1 GdP (Sipecofruct) în vederea parcurgerii etapelor necesare pentru 

recunoașterea GdP (aceste etape sînt specificate în Ordinul MAIA nr.76 din 28.04.2015 cu privire la 

aprobarea procedurilor de recunoaștere a grupurilor de producători). Numărul redus de grupuri asistate în 

cadrul acestui livrabil se datorează faptului că prevederile Regulamentul de recunoaștere vor suferi 

modificări ca rezultat a solicitărilor atît din partea echipei consultantului, cît și a grupurilor de producători. 

Pe parcursul perioadelor anterioare, echipa consultantului a participat activ la discuții și a înaintat propuneri 

concrete pentru îmbunătățirea regulamentului de recunoaștere. Detaliat acest fapt este descris mai sus. 

În perioada trimestrului I 2017, a fost primit un aviz de recunoaștere din partea MAIA pentru CÎ Sipecofruct 

(Sipoteni, Călărași) 

La finele trimestrului de raportare, 14 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 pînă la finele trimestrului I 2017. 

GdP care au primit avize de recunoaștere la situația din 31 03 2017 

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 
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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 

14. SIPECOFRUCT Sipoteni Călărași 03.03.2017 

Pentru toate cele 14 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.  

În perioada următoare, Consultantul va continua să acorde asistență cooperativelor pentru a fi recunoscute 

ca grupuri de producători.  

Copia avizului de recunoaștere care se referă la asect livrabil este prezentat în Anexe la raport. 

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

organizat trei sesiuni de instruire pentru reprezentanții GdP.  

Două sesiuni au cuprins instruiri teoretice si practice pentru grupurile de producători de fructe și legume. În 

cadrul instruirilor au fost prezentate și discutate procedeele și tehnologiile utilizate de producătorii de 

fructe și legume de la etapa recoltării pînă la etapa de pregătire a fructelor și legumelor pentru vînzare din 

depozitul frigorific.  

A treia sesiune de instruire în perioada trimestrului de raportare a fost dedicată oportunităților de 

marketing pentru grupurile de producători. Această instruire a avut ca scop dezvoltarea capacităților GdP 

privind cunoașterea piețelor de export, statistica comerțului Republicii Moldva pe diferite produse, 

promovarea produselor pe piețele țintă și sursele de informare a GdP în domeniul marketiingului agricol.  

În continuare este prezentată informația privind cele trei sesiuni de instruire organizate în perioada de 

raportare. 

Sesiunea de instruire #14: ”Particularităţile tehnologiei post-recoltare a fructelor și legumelor” – Partea I 

Data desfășurării: 21 februarie 2017  

Locul desfășurării: Agrofermotech / 2KR, Chișinău, str. Calea Basarabiei, 18 

Moderatori:  Eugen Balan - doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, Universitatea Tehnică 

Ion Jicul- inginer frigotehnist, Asociația Frigotehniștilor din Moldova 

Numărul de participanți: 11 (vezi lista participanților semnată în anexă) 
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Probleme cheie ale GdP: 

 Evaluarea calității fructelor și legumelor pentru păstrarea îndelungată 

 Determinarea perioadei optime de recoltare 

 Transportarea fructelor și legumelor pentru păstrare la depozitul frigorific 

 Prerăcirea fructelor și legumelor pentru depozitare. 

Agenda sesiunii de instruire:  

9:00-9:30 Înregistrarea participanților (ceai, cafea) 

9:30-9:40 Cuvînt de deschidere.  Scopurile și obiectivele seminarului 

9:40-11:00 

Proprietățile fructelor și legumelor, selectarea soiurilor pentru depozitare îndelungată 
- Criteriile de evaluare a fructelor și legumelor ca obiect al păstrării frigorifice 
- Procesele care au loc în fructe și legume în perioada post-recoltare 
- Factorii principali care influențează pierderile în perioada recoltării, răcirii (prerăcirii), depozitării și 
transportării fructelor și legumelor 

11:00-12:00 

Frigorifere și utilaj frigorific destinate răcirii și păstrării fructelor și legumelor 
 - Destinația și construcția frigoriferilor (elementele de bază) 
 - Elementele de bază, care mențin regimul de păstrare și funcționarea lor 
 - Pregătirea frigoriferului pentru sezonul de păstrare îndelungată 

12:00-13:00 

Prerăcirea fructelor și legumelor 
- Prerăcirea, factor care asigură calitatea păstrării și transportării fructelor și legumelor 
- Fructe și legume care necesită prerăcire 
- Echipamente pentru prerăcire, construcția și exploatarea lor 
- Regimuri de prerăcire a fructelor și legumelor destinate depozitării pe termen lung și transportării în 
camioane frigorifice la distanțe mari 

13:00-14:00  Pauză de prînz 

14:00-16:00 

Aspecte tehnologice la păstrarea merelor 
- Soiurile de mere destinate păstrării îndelungate și transportării în camioane frigorifice la distanțe mari 
 - Cerințe pentru calitatea inițială a merelor, recoltarea 
 - Ambalaj pentru recoltare și depozitare, transportarea la frigorifer 
 - Încărcarea camerelor frigorifice cu mere, regimuri optimale de păstrare, controlul calității, termeni de 
păstrare,  pierderile produselor și măsurile care vizează reducerea pierderilor, durata păstrării 
 - Pregătirea merelor de vînzare, sortarea și ambalarea, ambalaj și materiale de ambalare, analiza 
rezultatelor păstrării 

În cadrul seminarului au fost puse în discuție următoarele chestiuni: 

 Proprietățile fructelor și selectarea soiurilor pentru depozitare îndelungată 

 Recoltarea fructelor și legumelor pentru depozitare 

 Prerăcirea fructelor și legumelor 

 Încărcarea corectă a camerelor frigorifice 

 Pregătirea de vînzare a fructelor, sortarea și ambalarea. 

Evaluarea seminarului: 

Toți participanții au confirmat faptul că informația prezentată a fost necesară și utilă pentru ei, iar 

prezentatorii au obținut aprecieri înalte din partea celor prezenți. Beneficiarii au menționat profesionalismul 

și cunoștințele experților și au sibliniat importanța acestei sesiuni de instruire. Totodată, participanții au 

punctat că unele materiale didactice sunt învechite și necesită o adaptare la standardele noi.  
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Foto – sesiunea de instruire a grupurilor de producători 

  

Sesiunea de instruire #15: ”Particularităţile tehnologiei post-recoltare a fructelor și legumelor” – Partea II 

Data desfășurării: 22 februarie 2017  

Locul desfășurării: Agrofermotech / 2KR, Chișinău, str. Calea Basarabiei, 18 

Moderatori:  Eugen Balan - doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, Universitatea Tehnică 

Ion Jicul- inginer frigotehnist, Asociația Frigotehniștilor din Moldova 

Numărul de participanți: 8 (vezi lista participanților semnată în anexă) 

Probleme cheie ale GdP: 

 Regimurile optimale de păstrare a prunelor 

 Fumegarea prunelor în camerele frigorifice. Greșelile admise în procesul fumegării 

 Particularitățile păstrării legumelor. 

Agenda sesiunii de instruire:  

09:00-9:30 

Particularități tehnologice la păstrarea prunelor 
-  Soiurile de prune destinate păstrării îndelungate și transportării în camioane frigorifice la distanțe mari 
- Cerințe pentru calitatea inițială a prunelor, recoltarea 
- Ambalaj pentru recoltare și depozitare, transportarea la frigorifer 
- Încărcarea camerelor frigorifice cu prune, regimuri optimale de păstrare, controlul calității, termeni de 
păstrare, pierderile produselor și măsurile care vizează reducerea pierderilor, durata păstrării 
- Pregătirea prunelor de vînzare, sortarea și ambalarea, ambalaj și materiale de ambalare, analiza rezultatelor 
păstrării 

9:30-11:00 
Fumegarea prunelor în timpul depozitării îndelungate 
- Echipamente de fumegare şi funcţionarea acestora 
- Sfaturi practice privind fumegarea prunelor în timpul păstrării îndelungate 

11:00-
11:15 

Pauză de cafea 

11:15-
12:15 

Particularități tehnologice la păstrarea legumelor: cartofi, ceapă, varză, morcov 

12:15-
13:00 

Proiectarea şi construcţia frigoriferelor pentru răcirea şi depozitarea fructelor și legumelor în stare proaspătă. 
Video film despre frigorifere. 

13:00-
13:30 

Totalizarea rezultatelor seminarului. Închiderea seminarului 
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În cadrul seminarului au fost puse în discuție următoarele chestiuni: 

 Soiurile potrivite pentru păstrare 

 Depozitarea pe termen lung a prunelor 

 Fumegarea prunelor în timpul depozitării îndelungate 

 Pregătirea prunelor de vînzare 

 Particularitățile păstrării îndelungate a legumelor 

 Potențialul de păstrare a fructelor și legumelor 

 Proiectarea şi construcţia frigoriferelor pentru depozitarea fructelor și legumelor în stare proaspătă 

Evaluarea seminarului: 

Participanții au menționat faptul că au petrecut eficient timpul la seminar. Informația prezentată privind 

încărcarea corectă a depozitelor frigorifice și procesul de fumegare a prunelor a fost utilă pentru beneficiari. 

Prezentatorii au obținut aprecieri bune din partea celor prezenți la seminar.  

Sesiunea de instruire #16: ”Oportunități de marketing pentru grupurile de producători” 

Data desfășurării: 29 martie 2017  

Locul desfășurării: Agrofermotech /2KR, Chișinău, str. Calea Basarabiei, 18 

Moderator: Adrian Cojocaru – Expert marketing 

Numărul de participanți: 22 (vezi lista participanților semnată în anexă) 

Probleme cheie ale GdP: 

 Majoritatea GdP au fost axate doar pe producere și nu dispun de experiență în domeniul 
marketingului internațional 

 În cele mai multe cazuri cunoștințele piețelor de export sunt de ordin general 

 Capacitățile GdP în domeniul marketingului sunt reduse, vînzările derulîndu-se mai mult în baza 
contactelor existente, decît datorită unor eforturi planificate 

 Nu există capacități pentru promovare a produsului pe piețele externe 

Agenda sesiunii de instruire:  

9.30 – 9.45 Cafea/Ceai de bun venit 

9.45 – 
10.00 

Cuvînt introductiv  
Viorel Munteanu, Lider de echipă MEGA Promo-Terra 

10.10 – 
10.30 

 Observații în domeniul comerțului cu produse agroalimentare 

 Tendințe pe piața internă și piețele internaționale 

 Necesitatea marketingului bazat pe cunoștințe 

 Asocierea – soluția pentru a fi puternici și eficienți la nivel global  
Adrian Cojocaru 

10.30 – 
11.45 

 Statistica comerțului cu struguri 

 Analiza comerțului cu struguri pe potențialele piețe de desfacere 

 Cerințe față de produsul marfă 

 Particularitățile diferitor piețe, prețuri în retail, exemple practice 

 Discuții – concluzii 
Adrian Cojocaru 

11.45 – 
12.20 

 Statistica comerțului cu mere 

 Analiza comerțului cu mere pe potențialele piețe de desfacere 
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 Cerințe față de produsul marfă și particularitățile diferitor piețe, prețuri în retail, exemple 
practice 

 Discuții – concluzii 
Adrian Cojocaru 

12.20 – 
13.00 

 Statistica comerțului cu prune (în stare proaspătă și uscate) 

 Analiza comerțului cu prune pe potențialele piețe de desfacere 

 Cerințe față de produsul marfă și particularitățile diferitor piețe, prețuri în retail, exemple 
practice 

 Discuții – concluzii 
Adrian Cojocaru 

13.00 – 
13.45 

Pauză de masă 

13.45 – 
14.15 

 Statistica comerțului cu piersici, cireșe, căpșune 

 Analiza comerțului pe potențialele piețe de desfacere 

 Cerințe față de produsul marfă, evaluarea șanselor de succes pe diverse piețe, prețuri în 
retail, exemple practice 

 Discuții – concluzii 
Adrian Cojocaru 

14.15 – 
14.50 

 Statistica comerțului cu nuci, migdal, alune 

 Analiza comerțului pe potențialele piețe de desfacere 

 Cerințe față de produsul marfă, particularitățile diferitor piețe, prețuri în retail, exemple 
practice 

 Discuții – concluzii 
Adrian Cojocaru 

14.50 – 
15.20 

 Statistica comerțului cu legume (cartofi, morcovi, roșii) 

 Analiza comerțului pe potențialele piețe de desfacere, prețuri în retail, exemple practice 

 Discuții – concluzii 
Adrian Cojocaru 

15.20 – 
15.30 

 Surse de informare în domeniul marketingului agricol 

 Adrian Cojocaru 

15.30 – 
15.45 

 Sesiunea de întrebări / răspunsuri 

 

Foto – sesiunea de instruire a grupurilor de producători: 
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În cadrul seminarului au fost puse în discuție următoarele chestiuni: 

 Tendințe pe piața internă și piețele internaționale 

 Necesitatea aplicării marketingului bazat pe cunoștințe 

 Asocierea ca soluție pentru a face față luptei concurențiale la nivel global 

 Analiza potențialelor pieţe de desfacere şi particularităţile pieţelor pentru struguri, mere, prune, 
piersici, cireşe, nuci, alune, migdale, cartofi, morcovi, ceapa şi alte produse de interes pentru GdP 

Evaluarea seminarului: 

Mai mulţi reprezentanţi ai GdP şi-au exprimat satisfacţia vizavi de tematica abordată în cadrul seminarului 

considerîndu-l oportun şi util. Exerciţiul de prospectare a potenţialelor pieţe ţintă pentru produsele de 

interes pentru GdP în baza statisticilor de comerţ a fost perceput pozitiv de către participanţi. De asemenea 

şi informația complimentară vizavi de particularităţile diferitor pieţe de desfacere a fost considerată destul 

de amplă şi relevantă. Pe parcursul seminarului publicul a fost receptiv şi participativ. Audienţa a remarcat 

modalitatea captivantă de prezentare a materialului, care a fost apreciat ca bine structurat şi uşor de 

înţeles. La fel au fost înalt apreciate şi exemplele practice prezentate. 

Pe lîngă faptul că materialele au fost oferite în formă tipărită, participanţii în cadrul seminarului au fost 

informaţi că pot accesa conţinutul prezentării online pe portalul agroconect.md (compartimentul Biblioteca 

electronică). 

Ca urmare a seminarului, prezentatorul a fost contactat ulterior pentru a oferi mai multe informaţii 

referitoare la anumite tipuri de echipament şi pentru a oferi mai multe poze cu produse ambalate în 

caserole de plastic. 

De la începutul proiectului, au fost organizate 16 sesiuni de instruire care au acoperit aspectele contabile, 

juridice, operaționale, securitatea muncii, tehnologii de păstrare a producției și oportunități de marketing. 

Conținutul și structura instruirilor elaborate de către experții Consorțiului au fost determinate în baza 

solicitărilor scrise ale reprezentanților GdP, colectate în procesul evaluării necesităților de instruire a GdP. În 

cadrul instruirilor se pune accent pe abordările practice, care pot fi administrate de sinestătător de către 

reprezentanții GdP.  

Sesiunile de instruire organizate de la începutul proiectului pînă la finele Trim.I 2017  

Nr Tematica Data Moderatori Nr de 
participanți 

Locul 

#1 Particularitățile evidenței contabile în 
cooperative – Partea I 

24 10 2015 Maria Ratcov 28 Chișinău, 
Camera de Comerț și 

Industrie 

#2 Aspecte legale în activitatea 
Cooperativelor de întreprinzători 

18 11 2015 Stelian Andronachi, 
Roman Ceban 

25 Chișinău, 
Camera de Comerț și 

Industrie 

#3 Particularitățile evidenței contabile în 
cooperative – Partea II 

05 12 2016 Maria Ratcov 19 Chișinău, 
Camera de Comerț și 

Industrie 

#4 Managementul operațional în activitatea 
cooperativei 

18 12 2015 Dumitru Croitoru 15 Chișinău, 
Camera de Comerț și 

Industrie 

#5 Particularitățile evidenței contabile în 
cooperative – Partea III. Raportarea anuală 

27 02 2016 Maria Ratcov 25 Chișinău, 
Camera de Comerț și 

Industrie 
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#6 Sănătatea și securitatea în muncă 11 03 2016 Gheorghe Țarălungă 8 Chișinău, 
Camera de Comerț și 

Industrie 

#7 Particularitățile evidenței contabile în 
cooperative – Partea IV. Raportarea anuală 
fiscală 

18 03 2016 Maria Ratcov 20 Chișinău, 
Camera de Comerț și 

Industrie 

#8 Regulamentul privind relațiile economice 
cu cooperativa 

22 03 2016 Efim Lupanciuc, 
Stelian Andrinachi, 

Maria Ratcov 

22 Chișinău, 
Camera de Comerț și  

Industrie 

#9 Sistemul centralizat de contabilitate în 
cooperative 

16 09 2016 Maria Ratcov 19 Chișinău, 
Summit Events & 

Conference Center 

#10 Particularităţile tehnologiei post-recoltare 
a strugurilor de masă – Partea I 

24 11 2016 Eugen Balan 
Ion Jicul 

11 Chișinău, 
Agrofermoteh 

#11 Particularităţile tehnologiei post-recoltare 
a strugurilor de masă – Partea II 

25 11 2016 Eugen Balan 
Ion Jicul 

14 Chișinău 
Agrofermoteh 

#12 Particularităţile tehnologiei post-recoltare 
a strugurilor de masă – sesiune practică 

03 12 2016 Eugen Balan 
Ion Jicul 

12 s. Costești, r. Ialoveni, 
CÎ ”Frucbioimpex” 
CÎ ”Ecogrup Fruct” 

#13 Întocmirea și înregistrarea documentelor 
primare în 1C 

09 12 2016 Maria Ratcov 27 Chișinău, 
Agrofermoteh 

#14 Particularităţile tehnologiei post-recoltare 
a fructelor și legumelor – Partea I 

21 02 2017 Eugen Balan 
Ion Jicul 

12 Chișinău, 
Agrofermoteh 

#15 Particularităţile tehnologiei post-recoltare 
a fructelor și legumelor – Partea II 

22 02 2017 Eugen Balan 
Ion Jicul 

8 Chișinău, 
Agrofermoteh 

#16 Oportunități de marketing pentru 
grupurile de producători 

29 03 2017 Adrian Cojocaru 22 Chișinău, 
Agrofermoteh 

Modificări la Manualul de alocare a granturilor pentru grupurile de producători “Facilitarea accesului la 

pieţele de desfacere” şi Regulamentul de Comisiei de Evaluare şi Selecţie în cadrul programelor de 

granturi implementate în cadrul MAC-P 

În perioada de raportare au fost definitivate următoarele documente strategice, ce regelemtază 

implementarea programului de granturi investiţionale destinate grupurilor de producători Facilitarea 

accesului la pieţele de desfacere:  

- Manualul de acordare a granturilor; 
- Regulamentul Comisiei de Evaluare și Selecție; 

În acest sens, a fost elaborată o nouă redacție a Manualului de acordare a granturilor, care a fost revizuit cu 

implicarea directă a reprezentanților MACP, AIPA şi MAIA. 

Manualul de alocare a granturilor conţine acum următoarea structură: 

I. Prevederei genrale 
i. Linia de granturi investiţinale  

ii. Obiective specifice 
II. Prezentarea suportului investional destiant tehnologiilor post-recoltă 

i. Definiţii 
ii. Beneficiarii granturilor investiţionale 

iii. Criterii de eligibilitate pentru memebrii grupurilor de producători 
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iv. Tipuri de investiţii eligibile şi ne-eligibile 
v. Valoarea maximă a grantului investiţional 

vi. Valuta grantului investiţional 
vii. Beneficii şi facilităţi pentru grupurile   

viii. Evaluarea de mediu 
III. Procedura de accesare a granturilor investiţionale în cadrul MAC-P 

i. Documente necesare pentru obţinerea granturilor investiţionale 
ii. Depunerea dosararului de aplicare li evalaurea preliminară de către AIPA 

iii. Modificarea, completarea dosarului, retragerea din concurs 
iv. Evaluarea şi selecţia dosarului de aplicare pentru programul de granturi investiţionale  
v. Confirmarea contribuţiei financiare în proporâie de 50% din valoarea investiţiei eligibile 

vi. Scrisoarea de garanţie bancară 
vii. Semanrea contractului de grant cu Autoritatea contractantă 

viii. Implementarea planului investiţional şi raportarea trimestrială 
ix. Monitorizarea & Evaluarea 
x. Modificări ale sub-proiectului 

xi. Răspunderea beneficiarului 
xii. Încetarea contractului de grant 

IV. Dosarul de aplicare cu anexele relevante 

Manulul de alocare a granturilor a fost reviziut şi aprobat prin Ordinul Ministrului Nr. 17 din 7 februarie 

2017 şi a fost aprobat de Banca Mondială.  

De asemnea, a fost actualizat Regulamentul Comisiei de Evaluare și Selecție. 

Manulul de alocare a granturilor Facilitarea accesului la pieţele de desfacere şi Regulamentul Comisiei de 

Evaluare și Selecție au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Nr. 17 din 7 februarie 2017.   

Modificări la Regulementul de Recunoaştere a Grupurilor de producători 

Regulamentul privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători a fost aprobat prin Ordinul 

Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, nr.76 din 28.04.2015. 

Prevederile Regulamentului au fost analizate sub aspectul:  

1. corespunderii cu Legea nr.312 din 20.12.2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile 
acestora; 

2. rolului și funcțiilor/competențelor autorităților implicate; 
3. etapele de examinare a dosarului de recunoaștere a grupurilor de producători; 
4. condițiile de emitere a avizului de recunoaștere și retragere a acestuia; 
5. monitorizare și supraveghere a menținerii condițiilor de recunoaștere etc. 

De la bun început, ținem să menționăm că Ordinul Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, nr.76 din 

28.04.2015 prin care a fost aprobat Regulamentul privind procedura de recunoaștere a grupurilor de 

producători, nu are un temei legal la baza sa. Astfel, art.21 din Legea nr.312 din 20.12.2013 privind 

grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora transmite în competența Guvernului elaborarea de 

acte normative, care sunt destinate punerii în aplicare a legii. Aceasta înseamnă că Guvernul, în termen de 6 

luni de la data publicării Legii nr.312 din 20.12.2013, trebuia să elaboreze și să aprobe o hotărîre de Guvern 

prin care ar aprobat Regulamentul privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători. 

Oricum, Consultantul a decis că, până la operarea unor eventuale modificări și completări la Legea nr.312 

din 20.12.2013, fie până la adoptarea de către Guvern a unei hotărîri pe cazul dat, este posibil a continua 
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reglementarea și aplicarea procedurilor ce țin de recunoașterea grupurilor de producători prin intermediul 

ordinului Ministrului MAIA. 

Consultantul, în procesul elaborării modificărilor și completărilor la Regulamentul menționat, a efectuat o 

serie de întâlniri de lucru și comunicări prin intermediul e-mail cu membrii Comisiei de recunoaștere a 

grupurilor de producători, reprezentanți, MAC-P, AIPA, companiei de consultanță Promo-Terra. Sugestiile 

venite din partea corespondenților au fost luate în considerație și au servit drept bază suplimentară pentru 

îmbunătățirea prevederilor regulamentului. 

Drept rezultat, Regulamentul privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători a fost 

completat și modificat. De asemenea, au fost modificate și completate o serie dintre anexele la 

regulamentul în cauză. Textul redactat al Regulamentul privind procedura de recunoaștere a grupurilor de 

producători și a anexelor la acesta este reflectat în Anexa nr.1 la prezentul Raport. 

Ținem să menționăm că, în procesul elaborării completărilor și modificărilor la regulament, atât persoanele 

implicate, cât și consultantul au ajuns la concluzia că este necesar: 

1. a stabili competențe suplimentare și detaliate atât pentru MAIA, cât și pentru AIPA; 
2. a transmite unele competențe, existente, de la MAIA la AIPA și invers; 
3. a revizui condițiile de constituire a grupurilor de producători; 
4. a revizui procedurile de recunoaștere a grupurilor de producători și conținutul dosarelor prezentate; 
5. a reglementa procedura de recunoaștere prealabilă a grupurilor de producători și, respectiv, 

condițiile care trebuie întrunite; 
6. a stabili proceduri distincte pentru grupuri care desfășoară activitate în diverse domenii; 
7. a stabili competențe specifice pentru oficiile teritoriale ale AIPA, în vederea efectuărilor 

procedurilor de control, monitorizare etc.; 
8. a stabili limite privind numărul de grupuri de producători în care un producător agricol poate fi 

membru; 
9. a detalia prevederile referitoare la crearea asociațiilor grupurilor de producători (acestea putând fi 

constituite sub forma uniunilor de persoane juridice), deoarece legislația în vigoare nu conține 
prevederi detaliate în acest sens (există un singur articol în Codul Civil al RM); 

10. revizuirea condițiilor și împrejurărilor în care intervine răspunderea pentru încălcarea obligațiilor 
asumate, precum și limitele răspunderii. 

Problemele menționate mai sus, nu pot fi abordate și soluționate prin Regulamentul privind procedura de 

recunoaștere a grupurilor de producători, deoarece sunt descrise în Legea nr.312 din 20.12.2013 sub aspect 

restrictiv și limitativ. Aceasta înseamnă că, pentru a face procedurile de recunoaștere a grupurilor de 

producători aplicabile situațiilor practice, identificate în procesul de aplicare a Legii nr.312, este necesar să 

fie operate completări și modificări la legea respectivă. 

Program Naţional de Dezvoltare a Apiculturii 

Conform cerințelor contractuale și ale Termenilor de Referință, consultantul selectat, dl. Anatol Palade, 

elaborează Programul Național de Dezvoltare a Apiculturii, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr 33 

din 11 ianuarie 2007.  

Astrfel sarcinile consultantul, în conformitate cu Termenii de referinţă sunt:  

- Evaluarea în ce măsură prioritățile stabilite pentru Programul Național de Dezvoltare miere au fost 
realizate, precum și relevanța și actualitatea lor de astăzi;  
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- Organizarea ședințelor consultative cu părțile interesate (Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Agenția Națională pentru Siguranța 
Alimentară, Centrul de Informare Agricolă, asociațiile de fermieri, asociație profesională, cercetare 
și dezvoltare, organizațiile donatoare, etc.);  

- Evaluarea situației actuale din sectorul apicol (de producție și de prelucrare), în Moldova, cu date 
statistice, numărul de fermieri implicați (înregistrate și neoficiale), cantitatea și valoarea producției 
de miere, servicii de extensiune pentru acestea, tendințe, marketing, export, etc. ;  

- Evaluarea piaței locală și de export pentru miere;  
- Evaluarea rolului și a capacității organizațiilor de fermieri și asociații profesionale în facilitarea 

dezvoltării mierii, marketing, promovare, export;  
- Evaluarea calității și siguranței producției de miere în Moldova, în conformitate cu cerințele de 

siguranță alimentară, atât la nivel național și UE;  
- Evaluarea potențialului cooperativelor de colectare și prelucrare a mierii pentru a stimula 

exporturile spre UE și alte piețe;  
- Analizarea punctelor forte și punctelor slabe din sectorul apicol și să ofere recomandări pentru a 

aborda lacunele identificate; 
- Propunerea noilor priorități și măsuri pentru Programul Național pentru perioada 2016-2025 cu 

planul de acțiune clar și buget. 

Pe durata etapei de inițiere au fost analizate: 

 Programul Național de dezvoltare a Apiculturii pentru perioada 2006-2015; 

 Rapoartele de analiză sectorială perioada 2010-2015 elaborate de MIEPO, ACED; 

 Analiza datelor statistice conform UN COMTRADE si FAO; 

 Discutarea politicilor în sectorul cu Ministerul Agriculturii; 

Inclusiv, în această perioadă s-a efectuat căteva întălniri cu operatori din sectorul privat și anume: 

 S-a realizat o întîlnire cu Președintele Asociației Naționale a Apicultorilor 

 Întîlnire cu un grup de producători din Nord-Est a Republicii 

 S-a participat la o ședință comună de lucru cu exportatorii și producătorii de miere, organizată de 
către Proiectul P-APM (USAID). 

Ca rezultat, la prima etapă s-a realizat o analiză a situației în sector și potențialul de export a Republicii 

Moldova. În rezultatul analizei sectorului, problemelor și oportunităților s-a realizat analiza SWOT a 

sectorului pentru a dezvolta obiectivele strategice și potențialul de implementare. 

Program Naţional de Dezvoltare a Sectorului de Lapte 

Intru atingerea obiectivelor stabilite privind elaborarea programului de politici, și anume: Programul 

național de dezvoltare a sectorului lapte, Consultantul angajat, Dl. Oleg Maşenr a elaborat planul de acțiuni 

privind elaborarea programului de politici propus. Planul a fost coordonat cu Direcția politici de producere, 

procesare, reglementări de calitate a produselor animale a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, 

prevede acțiunile ce urmează a fi realizate și stabiliți termeni și indicatori măsurabili de evaluare a acțiunii 

propuse.  

Pentru prima etapa s-a efectuat analiza situației în sectorul lapte, atât a segmentului de producere a laptelui 

materie primă cât și a segmentului de procesare, prelucrare primară și prelucrare finită a laptelui. Raportul 

de analiza elaborat a fost prezentat Direcției de ramură și discutat in ședință comuna cu toți colaboratorii 

Direcției. 
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Programul se bazează pe datele colectate din mai multe surse inclusiv Biroul Național de Statistică (BNS), 

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (IPFS), Agenția Națională pentru Siguranța Alimentului (ANSA),  

Serviciul Vamal (SV) ș.a. 

Raportul nr. 1 prezentat de consultant şi aprobat de MAIA prezintă informații statistice privind situația în 

sectorul creșterea bovinelor, ovinelor și caprinelor de lapte, de producere, procesare primară și procesare 

finită a laptelui, lista fermelor de bovine, ovine și caprine cu numărul de întreprinderi și unități de producție 

din Moldova; activitățile planificate în scopul elaborării Programului; structura programului în conformitate 

cu cerințele legislației în vigoare; şi chestionarul pentru actorii implicați în dezvoltarea sectorului lapte. 

Structura Programului Național de dezvoltare a sectorului lapte 2017-2025, propus pentru a fi elaborat ca 

document strategic de politici va fi în conformitate cu prevederile HG Nr 33 din 11.01.2007, cu privire la 

regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici: 

I. Identificarea problemei; 
i. Analiza sectorului de producer și procesare a laptelui în Republica Moldova 

II. Obiectivele specifice ale programului; 
i. Creșterea bovinelor, ovinelor și caprinelor pentru lapte 

ii. Achiziția și procesarea laptelui materie primă 
iii. Consumul de lapte și produse lactate  

III. Acţiunile ce urmează a fi întreprinse; 
i. Dezvoltarea sectorului producere lapte 

ii. Dezvoltarea sectorului procesare lapte 
IV. Etapele şi termenele de implementare; 
V. Responsabilii pentru implementare; 
VI. Estimarea generală a costurilor pentru construția fermelor model,dotarea unităților de procesare 

primară și finită a laptelui; 
VII. Rezultatele scontate; 
VIII. Indicatorii de progres şi performanţă; 
IX. Raportarea şi evaluarea implemătării programului. 

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

Programul de granturi investiţionale destinate dezvoltării infrastructurii post-recoltă 

Pe data de 14 martie anul curent au fost semante 2 contracte de grant cu CÎ FRUITAGRO (Contract nr. 32 din 

14/03/2017 pentru debursarea porţiunii de grant în valoare de 348,339.00 dolari SUA) şi CÎ CONCOR 

(Contract Nr. 31 din 14/03/2017 pentru debursarea porţiunii de grant în valoare de 350,000.00 dolari SUA).  

Contractele de grant pentru aceste două GdP au fost semante conform noii proceduri de debursare a 

granturilor stabilite şi aprobate conform Manulului de alocare a granturilor aprobat de MAIA prin ordinul 

ministerului nr. 17 din 7 februarie 2017 şi Banca Mondială.  

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.  
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Analiza detaliată a investiţiilor efectuate de grupurile de producători la finele anului 2016 vor fi refletate în 

raportul de Monitorizate şi Evaluare, efectut de către consultantul angajat în cadrul proiectului. Termenul 

de prezentare a raportului este 28 aprilie 2017.   

Monitorizare şi Evaluare Grupuri de Producători 

La data de 9 ianuarie curent a fost angajat consultantul naţional Igor Belibov în vedrea prestrii serviciilor de 

consultanţă pentru monitorizarea şi evaluarea grupurilor de producători finanţai în cadrul proeictului MAC-

P. Astfel pe parcursul trimestrului I, 2017, consultantul, în conformitate cu prevederile contractuale şi 

livrabilele prestabilite, a efectuat următoarele activităţi:  

- A analizatat documentele relevante proiectului ”Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P) în 
special cele cu referire la componenta II “Accesul la pieţele de desfacere”.  

- A fost studiat Manualul de alocare a granturilor privind modul de acordare a sprijinului financiar 
grupurilor producători. 

- A studiat materiale teoretice cu privire la procedurile de monitorizare.  
- A fost elaborată metodologia de monitorizare și evaluare.  
- A fost întocmit formularul de monitorizare a beneficiarilor. 
- A efectuat testarea formularului de M&E pe unul din Grupurile de Producători. Ca urmare a testării 

a fost ajustat formularul de monitorizare.  
- A fost elaborat calendarul vizitelor de monitorizare a Grupurilor de Producători.  
- Au fost efectuate vizite de monitorizare în 26 localități din 16 raioane, fiind întocmite 28 Formulare 

de monitorizare.  
- Au fost ordonate, analizate și arhivate documentledocumentele recepționate de la GdP.  
- În baza informaţiei colectate conform fişei de M&E, precum şi documentele confirmative  

prezentate de administratorii şi contabilii grupurilor de producători au fost introduse în Sistemul de 
Management Informaţional al proiectului MAC-P. Momentan, în baza informaţiei intruduse în 
SIM_MAC-P sunt generate rapoarte statistice pentru Raportul de M&E.   
 

Serviciile de consultanţă sunt preconizate a fi realizate până la data de 28 aprilie curent. Consulatntul  va 

elabora un raport complex de M&E a grupurilor de producători, care au promit finanţare şi suport 

consultativ în cadrul proiectului MAC-P, cu situaţia la data de 31 decembrie 2016. Totodată, este 

preconizată extinderea servicilor de M&E a grupruilor de producători pana la finele anului 2017.   

Evaluarea de mediu a dosarelor 

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

pentru grupurile de producători (GdP): 

 Monitorizarea respectării procedurilor de mediu pentru desfăşurarea activităţilor de construire a 

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

Actualizarea Progresului conformării procedurilor de mediu în cadrul compartimentului (se anexează) 

 Asistenţă consultativă în asigurarea conformării planurilor de management de mediu aprobate; 

Asistenţă în respectarea procedurilor de mediu privind expertiza ecologică a proiectului tehnic de 

execuţie pentru construcţie: 

 CÎ Concor-Fruct, Corestăuţi, Ocniţa – frigider pentru păstrarea fructelor 1000 t 

 CÎ Fruit-Agro, Slobozia Mare, Cahul - frigider pentru păstrarea struguri 2000 t 
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 Consultarea beneficiarilor potenţiali, reprezentanţilor agenţiilor de dezvoltare a afacerilor şi Centrului 

informaţional agricol privind cerinţele şi procedurile de mediu aplicate în cadrul Programului de granturi 

investiţionale “Facilitarea accesului la piețele de desfacere” MACP. 
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Componenta 3. SPORIREA PRODUCTIVITĂŢII SOLURILOR PRIN INTERMEDIUL 
MANAGEMENTULUI  DURABIL AL TERENURILOR 
 

Bugetul estimativ  planificat  până în 2017 3 000 000 USD 

Absorbiţi la 31 martie 2017 3 162 142 USD 
 
Granturi post-investiționale 

 
3 000 000 USD 

Granturi debursate la 31 martie 2017 1 127 075 USD 

Indicatori intermediari de rezultate 

 Referinţă Situaţia din 31 
martie 2017 

Ținta finală 
30 iunie 2017 

Comentarii  

Activități analitice privind 
tehnologii specifice de MDT 
încheiate 

În prezent 
există anumite 
activități 
analitice 
limitate. 

- 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 

125 de 
persoane 
informate 
despre 
practicile de 
management 
durabil al 
terenurilor și 
despre 
programul de 
granturi post- 
investiționale 
destinate MDT 
în urma a 5 
sesiuni de 
informare și 
conștientizare 
în cadrul 
acțiunii 
Caravana 
Verde 
 

Campanie de 
sensibilizare în 
domeniul MDT 
implementată 

Cumulativ de la 
începutul 
proiectului au fost 
organizate 40 de 
sesiuni de 
informare la care 
au participat 1047 
de participanți 
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Participarea femeilor la 
activități de mobilizare 

0% - 
 

40% 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 28-dosare 
aprobate 

300 Cumulativ de la 
începutul 
proiectului au fost 
oferite 145 de 
granturi destinate 
MDT. Din cele 28 
beneficiari aprobați 
în tr. I/2017, 17 - 
deja au primit 
resursele financiare 
solicitate. Valoare 
totală a granturilor 
constituie peste 
31,8 mil MDL 

Suprafața de teren agricol  
supusă practicilor de 
management durabil al 
terenurilor   

0ha 8921, 899 10 000ha Cumulativ 2014- 
tr.I/2017=  
46 736,3118 ha 

Grupuri mobile mecanizate 
sunt create și echipate 
corespunzător 

0 2 2  

Fâșii anti-erozionale 
reabilitate 

0ha 164,73 ha 2 000ha Cumulativ 2014-
tr.1/2017 - 
2 232, 20 ha 

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

0ha - 50 000ha 2014 - 2016 = 56, 
706 ha 
  

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.  

Obiectivele specifice serviciilor de consultanță vizează: 

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

proiectului și intervențiile planificate; 
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 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.  

La 20 februarie 2017 a fost semnat un contract nou (nr. MACP/CS/SSS-3.2), sub-componenta „Fortificarea 

capacităților în practici de management durabil al terenurilor”, astfel în perioada de raportare februarie-

martie, 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 luna martie 2017, a fost reeditată broşura 

privind programul de granturi destinat 

managementului durabil al terenurilor, aceasta 

fiind tipărită în 300 de exemplare. Broşurile au 

fost diseminate producătorilor agricoli, 

asociațiilor de fermieri, reprezentanților 

autorităților publice locale, inginerilor cadastrali 

în cadrul sesiunilor de informare.  

Activități privind informarea prin mijloace mass media 

Emisiuni TV la posturi de televiziune cu acoperire națională 

Pe parcursul perioadei de raportare a fost realizată și difuzată 1 emisiune cu privire la Componenta 

”Sporirea productivității solurilor prin intermediul managementului durabil al terenurilor” la postul de 

televiziune AGRO TV. Emisiunea dată, a fost achitată din contractul precedent. Emisiunea ”Loc de Dialog” a 

avut loc pe data de 29 martie curent, invitatul emisiunii a fost dl Igor Bujor, consultant Program de granturi 

MAC-P. 

Printre subiectele abordate se enumeră: lansarea celei de-a șasea runde a Programului de granturi destinat 

MDT, rezultatele cumulative a Programului de granturi (apel #1-#5), noțiuni de practici de MDT, precum și 

tehnologiile No-Till, Strip-Till, criterii de eligibilitate etc. 

Redactarea și difuzarea a unui comunicat de presă prin intermediul agenției de știri InfoPrimNeo 

Pe data de 21 martie 2017, a fost redactat și difuzat prin intermediul agenției de știri InfoPrimNeo un 

comunicat de presă cu privire la rezultatele celui de-al 5-lea apel de granturi post-investiționale 

Managementul durabil al terenurilor (http://ipn.md/ro/comunicate/6491). Comunicatul a fost difuzat la 

http://ipn.md/ro/comunicate/6491
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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.   

De asemenea, comunicatul de presă a fost distribuit prin email în adresa celor 32 de consilii raionale din 

țară, cu solicitarea de a distribui informația în localitățile din regiune. 

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

În luna martie a fost publicat anunțul cu privire la lansarea programului de granturi post-investiționale 

Managementul Durabil al Terenurilor. O casetă (100 cm2) cu anunțul privind apelul #6 de granturi a fost 

publicată în 10 surse de inforare.  

Prin intermediul celor 10 surse de informare, anunțul cu privire la lansarea apelului #6 al programului de 

granturi post-investiționale managementului durabil al terenurilor a fost distribuit în perioada 24-31 martie 

2017, în sursele după cum urmează: Curierul Agricol, Gazeta de Sud, Agromediainform, Cuvântul, Jurnal de 

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

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

. 

În perioada februarie-martie 

curent au fost postate 8 

informații relevante 

subiectului managementul 

durabil al terenurilor. 

Impactul postărilor poate fi 

sesizat analizând rezultatele:  

 

 

Activități privind conștientizarea și mobilizarea părților interesate 

Organizarea sesiunilor de informare în cadrul Acțiunii ”Caravana Verde” 

În perioada de raportare februarie-martie 2017 a fost desfășurat programul de informare dedicat exclusiv 

componentei Managementul durabil al terenurilor. La aceste evenimente au fost prezentate informații 

privind rezultatele apelului #5 de granturi post-investiționale Managementul durabil al terenurilor 

(12/09/16-31/12/16), modalități de accesare a granturilor post-investiționale destinate MDT, practici 

eligibile, precum și istorii de succes. Moderatori ai evenimentelor au fost: Igor Bujor, Elena Scobioală și 

Nicolae Cazmalî. 

http://www.ipn.md/
https://www.facebook.com/MDTMoldova?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/MDTMoldova?ref=bookmarks
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Programul de informare ”Caravana Verde” cu genericul Soluții Intelegente de Performanță s-a desfășurat în 

următoarele localități: 

17.03.2017 – or. Hâncești, r. Hâncești, 43 de participanți; 

20.03.2017 – or. Râșcani, r. Râșcani, 24 participanți; 

23.03.2017 – or. Ungheni, r. Ungheni, 18 participanți; 

27.03.2017 – or. Ștefan Vodă, r. Ștefan Vodă, 17 participanți, 

31.03.2017 – or. Ciumai, r. Taraclia, 23 participanți. 

La evenimente au fost invitați producători agricoli, asociații și grupuri de producători, autorități publice 

locale, ingineri cadastrali, precum și alte persoane interesate. În total la evenimente au participat 125 de 

persoane.  

Evenimentele au fost reflectate pe rețelele de socializare, profilul componentei Managementul durabil al 

Terenurilor precum și pe paginile web ale unor APL. 

Astfel, în toată perioada contractuală (2014-tr.I/2017) au fost organizate în total 40 sesiuni de informare în 

29 raioane ale ţării. La aceste evenimente au participat peste 1040 de participanţi.   

Monitorizarea și Evaluarea impactului economic, social și de mediu ale practicilor MDT aplicate în 

exploatațiile agricole 

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 



41 RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES,  2017| Proiect implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi 
Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

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. 

Finalizarea experienţelor, totalizarea rezultatelor şi interpretarea datelor primare şi finale ale M&E a 

impactului şi a beneficiilor de mediu ale practicilor şi activităţilor MDT 

Cercetările desfăşurate arată că, cu excepţia terenurilor în cadrul cărora au fost cultivate culturi de toamnă 

(grâu, rapiţă), tehnologiile aplicate sunt compatibile cu condiţiile de landşaft. 

Totuşi, în cadrul implementării şi autoevaluării tehnologiilor aplicate agenţii economici trebuie să ţină cont 

de câteva particularităţi ale solurilor stabilite în cadrul cercetărilor desfăşurate de către Gh. Jigău (2009). 

Conform acestora procesele de gonflare şi contracţie a masei de sol nu asigură descompunerea solurilor cu 

alcătuire granulometrică lutoasă pe parcursul perioadei de vegetaţie în fazele incipiente de dezvoltare a 

culturilor. Aceasta implică riscul creării în sol a unor regimuri aerohidrice nefavorabile. 

Evaluarea comparativă a alcătuirii agregatice la începutul şi la sfârşitul perioadei de vegetaţie atestă 

ameliorarea stării structural-agregatice a solurilor. La acest lucru contribuie culturile cultivate, dar şi 

activitatea biologică a solurilor, îndeosebi în perioada aprilie-iunie, când în soluri intensiv decurg procesele 

de formare a humusului. În această perioadă se intensifică activitatea mezofaunei nevertebrate, îndeosebi a 

râmelor. Acestea acumulează humusul labil şi îl „utilizează” la formarea coproliţilor. Totodată, considerăm 

că un rol important îl au microorganismele din rizosferă, produsele activităţii vitale a cărora contribuie 

agregării masei solului. 

În baza experienţelor şi evaluărilor efectuate pentru fiecare companie beneficiară s-au elaborat măsuri 

adaptate la condiţiile de landşaft orientate spre susţinerea proceselor de agregare şi structurare a masei 

solului. Metodele propuse companiilor sunt accesibile tuturor agenţilor economici, nu necesită echipamente 

speciale şi sunt bazate pe managementul eficient al resurselor vegetale şi rotaţia corectă a rădăcinilor. 

Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de totalizare cu companiile beneficiare privind M&E a impactului şi 

beneficiilor de mediu ale practicilor şi activităţilor MDT 

În cadrul acestei etape de implementare a studiului de M&E şi ca rezultat al finalizării experienţelor în teren, 

în laborator, precum şi în urma interpretării, agregării, analizei şi procesării datelor primare şi finale 
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colectate privind M&E a impactului şi a beneficiilor de ordin ecologic aduse de practicile MDT implementate 

în companiile beneficiare de granturi, echipa de experţi ACSA a analizat posibilitatea planificării, organizării 

şi desfăşurării a unui număr de 4 sesiuni de totalizare/instruire, unde tuturor companiilor beneficiare 

participante în studiul de M&E să le fie prezentate datele finale, să le fie explicate aceste rezultate, precum 

şi alte aspecte legate de captarea impactului de mediu ale acestor tehnologii co-finanţate de către proiectul 

MAC-P. Scopul final al acestor sesiuni a fost setat ca fiind familiarizarea companiilor beneficiare cu 

rezultatele activităţilor echipelor ACSA referitoare la componentul ecologic, prezentarea şi interpretarea 

rezultatelor lucrului în teren, precum şi din laboratorul USM, exerciţii şi lucru interactiv a fiecărui 

reprezentant al companiilor prezent la sesiuni, cu datele personalizate per companie, posibilitatea de a 

discuta, întreba şi obţine răspunsuri de detalizare şi explicare a datelor 

Orarul desfăşurării sesiunilor de totalizare/instruire a fost următorul: 

I. 21 februarie 2017 – Grupa I 
II. 22 februarie 2017 – Grupa II 
III. 23 februarie 2017 – Grupa III 
IV. 24 februarie 2017 – Grupa IV 

Mai jos pot fi observate anumite secvenţe din cadrul sesiunii organizate cu Grupa I de participanţi. 

  

  

În rezultatul evaluării şi a analizei aprecierilor date de reprezentanţii companiilor, se poate de concluzionat 

că evenimentele planificate şi organizate de ACSA pentru companiile beneficiare participante au fost foarte 

oportune şi binevenite, perioada de desfăşurare a sesiunilor, dar şi, cel mai important, relevanţa, conţinutul, 
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calitatea, modalitatea de expunere a materialului didactic, precum şi caracterul de noutate/inovaţie a 

subiectelor prezentate au fost apreciate prin calificativele excelent şi bine. 

Colectarea, verificarea, validarea şi introducerea în SIM a datelor finale de la companiile beneficiare de 

granturi pentru aplicarea practicilor şi activităţilor MDT 

În perioada ianuarie-februarie 2017, echipa specialiştilor de implementare a aspectelor de M&E a 

impactului economic şi social al studiului implementării practicilor MDT, au asigurat ghidarea şi consultarea 

colectorilor de date din teren la depăşirea, identificarea soluţiilor necesare în lucrul de colectare a datelor 

finale de la beneficiarii de proiect. 

Colectorii de date în cadrul intervievărilor formale cu conducătorii entităţilor economice cuprinse în studiu 

au asigurat înregistrarea indicatorilor tehnologici, economici, investiţionali şi sociali, bazată pe colectarea 

datelor cu privire la caracteristicile tehnice ale echipamentelor agricole procurate de beneficiari în perioada 

2015-2016, cheltuieli de producţie, venituri, marja brută, indicatorii sociali înregistraţi în anul 2016. La 

sesiunea de instruire a colectorilor de date din 20 ianuarie 2017, a fost discutat, inclusiv, şi modul de 

stabilire a intervievărilor formale cu conducătorii entităţilor economice, precum şi eventualele întrebări care 

ar putea surveni în procesul de colectare a datelor. S-a atras atenţia, atât la instruire, cât şi pe parcursul 

perioadei de colectare a datelor, la neconcordanţele depistate în cadrul primei runde de colectare de date 

primare, pentru a evita erorile şi greşelile de calcul, îndeosebi ce ţin de: 

1. indicarea corectă a perioadei de depreciere şi costul deprecierii anuale a investiţiilor la 
implementarea practicilor MDT; 

2. fondul funciar (terenuri agricole şi plantaţii multianuale) gestionate de exploataţia agricolă; 
3. asolamentul, rotaţia culturilor sau parcele de plantaţi multianuale şi serviciile mecanizate; 
4. descrierea caracteristicilor tehnice ale echipamentelor noi procurate în anul 2016; 
5. estimarea veniturilor din vânzări, inclusiv în cazul produselor agricole din stoc; 
6. calcularea cheltuielilor variabile la: materialul semincer, îngrăşăminte, preparate chimice, operaţiuni 

tehnologice, lucrări manuale, irigare, alte cheltuieli şi proceduri post-recoltare. 
7. Calcularea sumelor agregate pe 4 indicatori cantitativi din cadrul fişelor M&E de impact social din 

valorile pe sub-indicatori din fiecare categorie;  
Citat: ”Investiţia efectuată cu suportul Proiectului MAC-P a avut un impact economic pozitiv asupra 

dezvoltării întreprinderii. Investiţia a fost recuperată şi a motivat şi facilitat continuarea investiţiilor”. 

Analiza comparativă preliminară a seturilor de date colectate privind M&E a impactului economic şi social 

al practicilor şi activităţilor MDT 

Ca urmare a activităţilor de evaluare a practicilor MDT aplicate în cadrul exploataţiilor agricole participante 

în studiul de M&E, echipa de experţi ACSA a efectuat şi o analiză comparativă preliminară a seturilor de date 

economice şi sociale cu scopul de a contura anumite concluzii de impact ale practicilor şi activităţilor MDT 

aplicate de companiile respective. În cadrul studiului impactului economic-investiţional şi social la 

implementarea practicilor de MDT, au fost efectuate 2 sondaje de colectare a datelor primare: (i) iniţială la 

intrarea în proiect cu colectarea datelor pentru anul de producţie 2014, şi (ii) după intervenţia proiectului cu 

colectarea datelor pentru anul de producţie 2016. După colectarea a doua a datelor din teren (situaţia post 

proiect) a fost efectuată analiza comparativă a eficienţei economice şi investiționale la implementarea 

practicelor de MDT, per practică şi sector de producere (cultură). 

Componentul de impact economic şi investiţional la implementarea practicilor MDT 
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Agricultura interacţionează cu un sistem complicat de condiţii naturale, din numărul cărora factorii meteorologici 

sunt cei mai variabili şi activi. Influenţa condiţiilor naturale asupra proceselor producţiei agricole, îndeosebi 

asupra formării productivităţii culturilor agricole, determină în mare măsură recolta şi calitatea producţiei, preţul 

ei, cât şi productivitatea muncii. În acest context vom menţiona că condiţiile agro–climaterice în anii de 

producţie 2014 şi 2016 (de până şi după proiect) au avut o influenţă majoră asupra impactului economic şi 

investiţional la implementarea practicilor de MDT. Vom menţiona că din punct de vedere agro–climatic anul 

2014 a fost un an favorabil şi tipic condiţiilor de climă, iar anul 2016 un an relativ secetos şi cu îngheţuri 

târzii de primăvară, aceste particularităţi punându-şi amprentă majoră în analiza şi interpretarea datelor 

primare. În anul 2014 la cultivarea culturilor agricole din studiu nu au fost evidenţiate forţe majore de la 

impactul condiţiilor climaterice, dar s-au evidenţiat forţe majore provocate de conjunctura pieţei, prin 

venituri din vânzări mai joase la unele entităţi economice care cultivau mărul şi efectuau exportul în 

Federaţia Rusă. După impunerea embargoului la produsele horti-legumicole de Federaţia Rusă din iulie 

2014, lipsa pieţei de desfacere a determinat un preţ mai mic de realizare şi deci venituri din vânzări mai mici 

şi o marjă brută relativă la unitatea de suprafaţă. Anul 2016, însă, prin îngheţurile târzii de primăvară şi 

seceta din primăvară-vară a determinat compromiterea producţiei şi calităţii producţiei de mere şi nuc la 6 

entităţi economice din studiu, iar seceta la 4 entități din studiu care au cultivat grâul de toamnă şi floarea 

soarelui. Din aceste considerente aceste entităţi au fost excluse de la interpretarea indicatorilor economici 

care ţin de aprecierea veniturilor din vânzări, a marjei brute şi a pragului de rentabilitate recoltă şi preţ. 

Diferenţele semnificative între condiţiile agro-climaterice ale anilor de colectare a datelor 2014 şi 2016, 

impun necesitatea efectuării a cel puţin încă o colectare de date într-un an relativ tipic şi favorabil după 

condiţiile agro-climaterice pentru descrierea unui tablou mai clar a impactului economic şi investiţional la 

implementarea practicilor de MDT. 

Ambele sondaje au avut un eşantion egal de entităţi economice cuprinse în studiu de 60 exploataţii agricole, 

care, conform criteriilor de atribuire a tipurilor de gospodării toate fiind atribuite ca exploataţii agricole de 

talie medie–mare, cu suprafeţe mai mari de 10 ha (cea mai mică suprafaţă fiind la GȚ Baban Fiodor Nicolae 

de 29 ha, iar cea mai mare la SRL Agrogled de 9965 ha), şi cu un volumul al încasărilor anuale de peste 600 

mii lei. 

Studiul a cuprins implementarea a 5 practici de MDT la 11 culturi agricole, din care: (i) 6 culturi de câmp - 

cartofi, floarea soarelui, grâu de toamnă, porumb la boabe, sfeclă pentru zahăr şi soia şi (ii) 5 plantaţii 

multianuale – măr, cireş, nuc, piersic şi viţă de vie. Practicile de MDT aplicabile la culturile de câmp şi 

plantaţiile multianuale au inclus (practica de tracţiune a echipamentelor agricole în MDT a inclus procurările 

de tractoare pentru tractare – agregatoare): 

1) Lucrarea solului în sistem conservativ (no till) şi semiconservativ (mini till); 
2) Mulcirea solului cu resturi vegetale; 
3) Ameliorarea fertilităţii solului prin fertilizare; 
4) Managementul Integrat de Protecţie a Plantelor (MIPP); 
5) Operaţiuni de recoltare şi post-recoltare. 

Ca urmare activităților de evaluare a practicilor MDT aplicate în cadrul exploatațiilor agricole participante în 

studiul de M&E, echipa de experți ACSA a efectuat și o analiză comparativă preliminară a seturilor de date în 

baza de (i) indicatori economici şi (ii) de evaluare a a eficienţei investiţionale cu scopul de a contura anumite 

concluzii de impact ale practicilor și activităților MDT aplicate de beneficiarii de proiect. 
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Indicatorii de evaluare economică: 

1. Tehnologia sau practica în domeniul MDT utilizată; 
2. Mărimea exploataţiei agricole – fondul funciar gestionat; 
3. Asolamentul şi rotaţia culturilor; 
4. Cheltuieli variabile anuale la sectorul de producere, inclusiv: 

 material semincer 
 îngrășăminte 
 preparate chimice 
 operații tehnologice 
 lucrări manuale 
 proceduri post-recoltare 
 alte cheltuieli  

5. Venitul din vânzări; 
6. Marja brută; 
7. Pragul de rentabilitate recoltă; 
8. Pragul de rentabilitate preţ. 

Indicatorii de evaluare a eficientei investiţionale: 

1. Valoarea investiţiei totale; 
2. Durata de recuperare a investiţiilor; 

Tehnologia sau practica în domeniul MDT utilizată 

În cadrul studiului cele 60 de exploataţii agricole la cultivarea culturilor de câmp sau întreţinerea 

plantaţiilor multianuale aplică diverse sisteme de agricultură, prin care se aplică un complex de măsuri de 

lucrare a solului şi întreţinere a culturilor agricole orientate spre obţinerea producţiilor stabile şi păstrarea-

sporirea fertilităţii solului. Sistemele de agricultură sânt denumite după modul de practicare a producţiei 

agricole caracterizate, prin caracterul intensiv sau extensiv al agriculturii, prin modul de folosinţă al 

terenurilor şi de îmbinare a ramurilor de producţie, prin metodele aplicate pentru menţinerea şi sporirea 

fertilităţii solului, prin modul de folosire a forţei de muncă şi prin relaţiile de producţie. Astfel, putem 

constata că până la implementarea proiectului de MDT, aceste entităţi aplicau sistemul de agricultură 

convenţională – prin care lucrarea solului se efectua doar prin arătură cu întoarcerea brazdei, fiind urmată 

de numeroase lucrări secundare de pregătire a patului germinativ şi întreţinere în perioada de vegetaţie, cu 

fertilizare minerală cu doze mari, monocultura sau cel mult rotaţii scurte de doi, trei ani, tratamente chimice 

intensive pentru combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor. 

După implementarea proiectului de MDT, prin investiţiile efectuate de proiect şi prin contribuţiile 

beneficiarilor s-au procurat echipamente specifice şi pe parcurs a 2-3 ani s-a efectuat trecerea la elementele 

de sistem de agricultura conservativă şi durabilă, prin optimizarea recoltei, minimalizarea lucrărilor şi 

mulcirea solului cu resturi vegetale, rotaţia culturilor, fertilizarea, combaterea bolilor şi dăunătorilor la 

pragurile economice de dăunare şi sporirea profiturilor la unitatea de cultură. 

Având în vedere ca în cadrul studiului au fost cuprinse 60 de entităţi economice – respondente, care 

au cuprins sectorul culturilor de câmp şi plantaţii multianuale şi în cadrul fiecărui sector au fost 

implementate combinat mai multe practici MDT (prin echipamentele specifice procurate), am efectuat o 

analiză a aplicării acestor practici per sector de producere în ambii ani de colectare a datelor 2014 şi 2016. 
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Datorită faptului că în cadrul studiului s-a constat un grad mai înalt de aplicare a practicilor de MDT, dar și că 

cele mai multe entități din studiu cultivă culturile de grâu de toamnă (22 beneficiari) și măr (15 beneficiari), 

analiza comparativă preliminară a datelor colectate privind M&E a impactului economic și investițional va fi 

focusată pentru aceste culturi de bază. 

În conformitate cu practicele de MDT aplicate și în baza analizei echipamentelor agricole utilizate, cele mai 

multe mașini agricole procurate prin contribuția proiectului dar și ulterior prin procurările efectuate de 

beneficiari au fost la practicile de MDT aplicate la lucrarea solului (8 tipuri echipamente și mașini aplicate), 

urmate de echipamentele care asigură cosirea și tocarea resturilor vegetale pentru mulcirea solului (4 tipuri 

echipamente aplicate) și în final de echipamente pentru operațiuni de recoltare și post-recoltare (5 tipuri 

echipamente și mașini aplicate), detalii mai jos. 

TABEL 

Echipamentele și mașinile agricole aplicate per Practica de MDT la culturile agricole cuprinse în studiu 

Nr. 
Echipament 

agricol 

Practica de MDT aplicată 

Lucrarea 
solului 

Mulcirea 
solului 

Fertilizarea 
solului 

Manag. Integrat de 
Protecție a 
Plantelor 

Operaţiuni 
de post-
recoltare 

1 Semănătoare X   X     

2 Combinator X         

3 Compactor X         

4 Cultivator X         

5 Scarificator X         

6 Freza X X       

7 Grapa cu discuri X         

8 Tăvălug X         

9 Combina   X     X 

10 Cositoare   X       

11 Tocător   X       

12 
Utilaj de tăierea 
viței de vie 

  
X       

13 
Distribuitor de 
îngrășăminte 

  
  X     

14 Stropitoare       X   

15 
Curățitor 
semințe 

  
      X  

16 
Heder p/u 
combine 

  
      X 

17 Încărcător         X 

18 Press balot         X 

19 Uscător         X 

Analiza gradului de aplicare a practicilor de MDT per cultură (sector de producere) și entitate 

economică beneficiară de proiect și anul de colectare a datelor, în comparație 2014 și 2016 denotă că: 
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Lucrarea solului: la cultura grâului de toamnă din 22 entităţi în studiu în anul 2014 doar 5 trecuse şi 5 
entităţi erau în etapa de trecere de la sistemul convenţional şi sistemul conservativ (no till), iar în anul 2016, 
deja 14 entităţi aplicau sistemul conservativ (no till) şi 6 semiconservativ (mini till) de lucrare a solului. 
Această schimbare tehnologică a fost posibilă atât din investiţiile efectuate de proiect, cât şi din contribuţiile 
proprii a 4 beneficiari după etapa iniţială a proiectului. La cultura de măr în anul 2014, la 7 entităţi 
economice s-a trecut la sistemul semi-conservativ de lucrare a solului a spaţiilor dintre rânduri, iar în anul 
2016 deja 9 entităţi implementau acest sistem de lucrare a solului. Din totalul de 60 de entităţi în studiu 
lucrarea semi-conservativă şi conservativă a solului în anul 2014 s-a început a implementa la 26 entităţi 
economice, iar în anul 2016 se atestă aplicarea ei la 33 beneficiari de proiect; 

Mulcirea solului cu resturi vegetale: la cultura grâului de toamnă aplicau această practică doar 12 entităţi 
din studiu, iar în anul 2016, deja 20 entităţi aplicau mulcirea totală a suprafeţelor ocupate de această 
cultură. La cultura de măr în anul 2014, la 7 entităţi economice aplicau mulcirea cu resturi vegetale a solului 
a spaţiilor dintre rânduri (peste un rând), iar în anul 2016 deja 10 entităţi aplicau această practică; 

Ameliorare fertilităţii solului prin fertilizare: în anul 2014 prin dotarea a 22 entităţi din proiect cu 
semănători, care asigură şi fertilizarea solului şi distribuitoare de îngrăşăminte s-a asigurat implementarea 
acestei practici de utilizare raţională a îngrăşămintelor minerale aplicate pe de o parte, iar pe de altă parte 
prin amendamentele efectuate se asigura păstrarea fertilităţii solului. În anul 2016, deja 28 de entităţi 
cuprinse în studiu aplicau această practică de ameliorare a fertilităţii solului prin fertilizare atât la culturi de 
câmp cât şi în plantaţii multianuale; 

 

Managementul Integrat de Protecţie a Plantelor (MIPP): în anul 2014 prin dotarea a 26 entităţi din proiect 
cu stropitori cu distribuţie uniformă şi precisă a soluţiei de lucru s-a asigurat implementarea acestei practici 
prin minimalizarea tratamentelor fitosanitare şi aplicarea lor la semnalarea pragului economic de dăunare şi 
infestare. În anul 2016, deja 28 de entităţi cuprinse în studiu aplicau această practică; 

Operaţiuni de recoltare şi post-recoltare: prin contribuţia proiectului şi beneficiarilor prin procurarea şi 
dotarea în 2014 a 4 entităţi economice cu combine şi hedere mai performante, s-a asigurat un management 
mai eficient al operaţiunilor de recoltare şi post-recoltare, deja în anul 2016 la 9 entităţi din studiu putem 
consta implementarea acestei practici. 

Astfel putem constata, că investiţiile efectuate de proiect la dotarea entităţilor economice cu echipamente 
specifice şi performante a dus la implementarea a cel puţin 5 practici de MDT, care pe parcursul a 2 ani a 
generat replicarea acestor practici la cel puţin 27-30% din entităţile economice cuprinse în studiu, 
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motivându-i pe beneficiari să efectueze investiţii suplimentare din contribuţiile proprii pentru fortificarea 
parcului de echipamente şi maşini agricole pentru cele 11 sectoare de producţie. 

Asolamentul şi rotaţia culturilor 

Asolamentul cu o rotaţie raţională de culturi are menirea de a menţine şi a ameliora potenţialul productiv al 

solului, a reduce cheltuielile şi a creşte profitul. Structura şi rotaţia culturilor prevede un număr mai mare 

de plante cultivate, pentru a reduce riscurile de producţie și de a crea posibilităţi de folosire mai eficientă a 

mijloacelor de producţie. 

Astfel, privitor la situația asolamentului și rotație culturilor de câmp în anul 2014 constatăm că majoritatea 

exploatațiilor agricole din studiu mențineau un asolament format de 3-4 culturi: 

1) Grâu de toamnă şi/sau Orz de tomnă (toate 3 zone); 
2) Porumb la boabe (toate 3 zone) şi/sau Sfeclă de zahăr (zona de Nord); 
3) Floarea Soarelui (toate 3 zone); 
4) Porumb la boabe (zona de Sud) şi/sau Soia (zona de Nord). 

Asolamentul nu era balansat după raportul dintre culturi semănate compact şi culturi prăşitoare, din aceste 

considerente beneficiarii de proiect, în primul rând reieșind din conjunctura pieţei, semănau ca culturi 

premergătoare în loc de floarea soarelui sau porumb la boabe: (i) în zona de Nord, soia, mazărea şi rapiţa de 

toamnă, (ii) în zona de Centru alternare grâu de toamnă – porumb la boabe (sau monocultură de porumb 

de 2 ani), (iii) iar în zona de Sud, sorg, rapiţă şi/sau triticale. 

După intervenţia proiectului şi prin implementarea de practici MDT în anul 2016, o bună parte de 

beneficiarii de proiect, care cultivau culturi de câmp (SRL Agrogled, SRL Hiliuțanu, SRL Lorex Agro, SRL Agro 

Papuros, SRL Valea Pîrjotei, SRL Viarc Agro, SRL Hambarul Agro, GT Gîrlea Andrei, SRL Agrosfera BM, SRL 

Cetatea Nouă, etc.), au introdus un asolament format de cel puţin 5 – 6 sole, cu alternare raţională de 

culturi, pentru asigurarea mulcirii solului cu resturi vegetale, la trecerea de la tehnologia convenţională la 

cea semiconservativă (mini till) sau conservativă (no till). Astfel, asolamentele entităţilor cuprinse în studiu 

în anul 2016, conţineau următoarea alternare de culturi de câmp: 

1) Grâu de toamnă şi/sau Orz de toamnă (toate 3 zone); 
2) Porumb la boabe (toate 3 zone) şi/sau Sfeclă de zahăr (zona de Nord); 
3) Floarea Soarelui şi/sau Rapiţă de toamnă şi/sau Triticale (toate 3 zone); 
4) Porumb la boabe şi/sau Sorg (zona de Sud) şi/sau Soia / Mazărea (zona de Nord); 
5) Lucernă şi/sau Sparcetă (toate 3 zone) (lucerna ca solă săritoare); 
6) Lucernă (toate 3 zone) şi/sau Grâu de toamnă şi/sau Orz de toamnă şi/sau Ogor negru (zona de 

Nord). 

În plantaţiile multianuale la o bună parte de entităţi cuprinse în studiu atât pe parcursul anului 2014, cât şi 

în continuare în anii 2015–2016, s-a asigurat însămânţarea spaţiilor dintre rânduri cu ierburi perene peste 

un rând, cu alternarea unui spaţiu întreţinut ca ogor negru cu mulci format din resturi vegetale. Astfel de 

exemple găsim la beneficiarii de proiect SRL Darurile Basarabiei, Agro Firma Plaiul Bârlădean SRL, SRL 

Agrodenidan, SRL Unifruct şi GȚ Belous Vasile Vasile. Marea majoritate a entităţilor care gestionează 

plantaţii multianuale la moment asigură lucrarea minimală a solului cu mulcirea lui cu resturi vegetale prin 

mărunţirea lor cu aplicarea tocătoarelor. 

Putem consta cu certitudine că beneficiarii de proiect au trecut la sistemele de agricultură cu lucrări 
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minimale ale solului, preferând alegerea unei structuri optime a culturilor, care porneşte de la condiţiile de 

sol şi climă specifice pentru asigurarea unui nivelul stabil de producţii obţinute. Beneficiarii de proiect 

conștientizează deja faptul că producţiile stabile şi cu cheltuieli minime se pot obţine doar prin respectarea 

asolamentului şi alternarea culturilor care permit de a asigura un înveliş de resturi vegetale necesar 

păstrării structurii solului şi restabilirii fertilităţii lui. 

Cheltuieli variabile anuale la sectorul de producere 

Cheltuielile reflectă suma costurilor resurselor şi serviciilor, utilizate în procesul de producere, iar suma 

tuturor cheltuielilor, efectuate în procesul de producere reprezintă cheltuielile de producere pentru sectorul 

de producere (cultura de bază inclusă în proiect). 

În cadrul studiului s-a recurs la colectarea datelor pe sectorul (cultura de bază) de producere prin colectarea 

datelor de până la proiect (situaţia anului 2014) şi după implementarea practicilor de MDT (situaţia anului 

2016), privitor la situaţia veniturilor şi cheltuielilor variabile. În cadrul studiului, la colectarea şi evaluarea 

cheltuielilor variabile s-a pornit de la următoarele constatări: 

1) cheltuielile variabile anuale pe sector de producere includ un ciclu tehnologic; 
2) cheltuielile variabile la suprafeţe egale ocupate de una şi aceiaşi cultură variază de la un sector la 

altul în dependență de complexitatea lucrărilor tehnologice efectuate; 
3) cheltuielile variabile variază în dependenţă de suprafaţa sectorului de producere; 
4) calculele pentru determinarea cheltuielilor variabile se fac aparte pentru fiecare sector de 

producere, iar pentru estimările generale s-a recurs la compararea numărului şi intensităţii 
aplicării fertilizărilor, a tratamentelor chimice, a operaţiunilor tehnologice şi a lucrărilor manuale. 

La estimarea cheltuielilor variabile per sector de producere în studiu s-a asigurat compararea situaţiei 

cheltuielilor per entitate economică raportate la suprafaţa de 1 ha de cultură cultivată până şi după 

intervenția proiectului, luând în consideraţie informaţia privitor la preţurile la inputuri şi servicii în ambii ani 

de colectare a datelor. 

Estimarea cheltuielilor variabile anuale la sectorul de producere din studiu s-a efectuat, pentru fiecare din 

cele 11 secatore de producere, dar în particular prezentăm ca model pentru cultura grâului de toamnă 

(sectorul culturilor de câmp) şi la cultura mărului (plantaţii multianuale), inclusiv în particular pentru: 

 materialul semincer; 
 îngrășăminte; 
 preparatele chimice; 
 operațiunile tehnologice; 
 lucrările manuale; 
 procedurile de post-recoltare; 
 alte cheltuieli pentru sectorul dat de producere. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate datele colectate şi calculate a Cheltuielilor de producere per 1 Ha şi a 

Cheltuielilor de producere per 1 tonă produs la exploatațiile agricole cuprinse în studiul de evaluare a 

implementării practicilor de MDT, iar în tabelul 9 comparaţiile dintre aceste cheltuieli pentru anii 2014-

2016. În anul 2016 în comparaţie cu anul 2016 se observă o descreştere semnificativă de 11-27% (respectiv 

la cartof şi sfecla pentru zahăr) a cheltuielilor de producţie pentru majoritatea culturilor de câmp, cu 

excepția culturilor de grâu de toamnă şi floarea soarelui la care s-a înregistrat o creştere uşoară de cca. 7%. 

Micşorarea cheltuielilor de producţie se datorează scăderii cheltuielilor ce ţin de administrarea 
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îngrăşămintelor, a produselor fitosanitare, a operaţiunilor tehnologice, a lucrărilor manuale, a altor 

cheltuieli şi a operaţiunilor de post-recoltare, datorită investiţiilor efectuate de proiect şi aplicarea unor 

echipamente mai performante care au consumuri mai mici la prelucrarea unei şi aceiaşi suprafeţe a culturii 

de bază. Deşi în anul 2016, în comparaţie cu anul 2014, se atestă o creştere de cca. 8-12% a preţurilor la 

mijloacele de producţie, iar la multe culturi s-a trecut de la semănatul seminţei în kilograme/ha la doze/ha, 

beneficiarii de proiect au gestionat corect cheltuielile variabile prin micşorarea numărului de operaţiuni 

tehnologice pentru una şi aceeași suprafaţă cultivată. De exemplu: anterior, la practicarea sistemului 

convenţional se procura şi se semăna cu seminţe hibride de porumb cu norme per ha de 24 kg x 35 lei = 840 

lei/ha, cu trecerea la sistemul conservativ se aplică o doză de 80 000 seminţe pentru 1,25 ha la preţ de cca. 

2700 lei/doza, sau cca. 2160 lei/ha, prin semănatul direct. Majorarea costului pentru seminţe a fost nivelată 

de micşorarea costurilor operaţiunilor tehnologice, prin excluderea aratului, a nivelatului şi a cultivării 

solului, în cazul sistemului convenţional, prin semănatul direct la aplicarea sistemului conservativ. 

TABEL 

Cheltuielile de producere per 1 Ha şi Cheltuielile de producere per 1 tona produs la exploatațiile agricole 

cuprinse în studiul de evaluare a implementării practicilor de MDT (anii 2014-2016) 

Nr. Cultura  

Anul 2014 Anul 2016 

Recolta 
(t/na) 

Cheltuieli de 
producere 
per 1 Ha 
(lei/ha) 

Cheltuieli de 
producere per 1 

tona produs 
(lei/ha) 

Recolta 
(t/na) 

Cheltuieli de 
producere 
per 1 Ha 
(lei/ha) 

Cheltuieli de 
producere per 1 

tona produs 
(lei/ha) 

Culturi de câmp 

1 Cartof 33,80 43468,00 1286,04 20,24 38655,00 1909,83 

2 
Floarea 
soarelui 2,44 

6580,00 2696,72 
1,86 

7048,00 3789,25 

3 
Grâu de 
toamna 3,83 

7416,00 1936,29 
3,86 

7905,00 2047,93 

4 Porumb 6,67 7263,00 1088,91 3,94 7090,00 1799,49 

5 
Sfecla 
pentru zahar 56 

31373,00 560,23 
33,15 

22951,00 692,34 

6 Soia 2,51 6367,00 2536,65 0,75 5602,00 7469,33 

Plantații multianuale 

7 Cireș 5,83 18468,00 3167,75 5,83 17405,00 2985,42 

8 Mar 21 31103,00 1481,10 16,68 30778,00 1845,20 

9 Nuc 0 1460,00 0,00 0,14 11867,00 84764,29 

10 Piersic 4,70 6801,00 1447,02 5,00 10120,00 2024,00 

11 Vita de vie 7 16851,00 2407,29 7 16052,00 2293,14 

TABEL 

Compararea Cheltuielilor de producere per 1 Ha şi a Cheltuielilor de producere per 1 tona produs la 

exploatațiile agricole cuprinse în studiul de evaluare a implementării practicilor de MDT (anii 2014-2016) 

Nr. Cultura  

Comparația 
în % a 

recoltelor 

Comparaţia în % a 
cheltuielilor de 

producere per 1 ha 

Comparaţia în % a 
cheltuielilor de producere 

per 1 tonă de produs 
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Culturi de câmp 

1 Cartof -40,1 -11,1 48,5 

2 Floarea soarelui -23,8 7,1 40,5 

3 Grâu de toamna 0,8 6,6 5,8 

4 Porumb -40,9 -2,4 65,3 

5 Sfecla pentru zahar -40,8 -26,8 23,6 

6 Soia -70,1 -12,0 194,5 

Plantații multianuale 

7 Cireș 0,0 -5,8 -5,8 

8 Mar -20,6 -1,0 24,6 

9 Nuc (intrare pe rod) 0,0 0 0,0 

10 Piersic 6,4 48,8 39,9 

11 Vita de vie 0,0 -4,7 -4,7 

La plantaţiile multianuale la fel se atestă o uşoare scădere a cheltuielilor variabile per unitate de suprafaţă 

cu excepţia culturii de piersic (dar nesemnificativ din punct de vedere a studiului, deoarece este înregistrată 

doar la o singură entitate), la care s-au aplicat mai multe tratamente chimice din cauza afectării de boli şi 

dăunători în anul 2016. 

Compararea cheltuielilor variabile per 1 tona de produs de bază este invers proporţională faţă de 

compararea cheltuielilor de producere per 1 Ha, în acest caz se atestă o sporire a cheltuielilor variabile, fapt 

care se datorează unor recolte mai mici în anul 2016, faţă de anul 2014. Precum s-a menţionat anterior, 

anul 2014 a fost un an tipic şi favorabil agriculturii, iar anul 2016 s-a caracterizat cu secetă în perioada de 

primăvară-vară şi îngheţuri târzii de primăvară, fapt ce a dus la o scădere a recoltelor la culturile de câmp şi 

scăderea recoltelor (cu 23,8% şi 41% mai puţin respectiv la floarea soarelui, porumb şi sfecla pentru zahăr) 

şi deprecierea calităţii fructelor şi a tuberculilor de cartofi (în cazul plantaţiilor din Nordul ţării, scăderea 

recoltei de cartofi cu cca. 40% şi cca. 21% la cultura de măr). Datele pot fi comparabile doar între ani care 

sunt asemănători şi tipici după condiţii pedo-climatice, deoarece cheltuielile variabile (îndeosebi în mijloace 

de producţie) sunt direct proporţionale cu intensitatea de afectare a culturii de către condiţiile de mediu. 

O analiză mai amplă a cheltuielilor de producţie s-a efectuat separat pentru 2 eşantioane  - culturi din 

studiu: la grâul de toamnă (22 entităţi) şi la cultura mărului (15 entităţi în 2014 şi 10 entităţi în 2016, 5 

suferise de înghețuri). 

În diagrama de mai jos, la analiza per fiecare componentă a cheltuielilor variabile la cultivarea grâului în anii 

2014 şi 2016, se observă o uşoară creştere a costurilor mijloacelor de producţie (seminţe, îngrăşăminte şi 

preparate chimice), pe fonul păstrării aceloraşi cheltuieli la operaţiunile tehnologice (cu toate că preţul 

motorinei a crescut de la 15,85 lei/l în 2014 la 17,35 lei/l în 2016), diminuării altor cheltuieli şi lucrărilor 

manuale şi majorarea semnificativă a operaţiunilor de post-recoltare. Precum se menționase anterior, 

implementarea practicilor MDT a dus la consumuri mai mici şi o gestiune mai eficientă a cheltuielilor de 

producţie pe fiecare cultură din studiu. 



52 RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES,  2017| Proiect implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi 
Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

 

În diagrama de mai jos sunt prezentate datele cu privire la comparaţia cheltuielilor variabile anuale la 

cultura mărului pentru anii 2014-2016. În general per cele 15 entităţi în studiu (în 2016 doar 10 entităţi 

deoarece la 5 a fost constată forţa majoră de afectare de îngheţuri de primăvară, inclusiv 3 entităţi din 10 

lăsate în studiu au livrat merele la procesare la fel din cauza deprecierii calităţii), constatăm o micşorare a 

consumurilor pe toate articolele de cheltuieli de producţie. 
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În concluzie pentru ambii ani de studiu a situaţiei cheltuielilor variabile per sector de producţie, constatăm 

că se includ categorii de cheltuielili variabile: material semincer, îngrăşăminte, preparate chimice, operaţiuni 

tehnologice, irigaţie, lucrări manuale, arenda, operaţii post-recoltare, ambalaj, impozite şi taxe, care sunt în 

corelaţie directă cu tehnologia aplicată (intensivă sau extensivă), nivelul de dotare tehnico-materială, 

condiţiile de sol şi climă, condiţiile de afectare de către factorii biotici (boli şi dăunători) şi producţiile 

realizate. Din aceste considerente datele privitor la cheltuielile variabile pentru anii 2014 (an favorabil) şi 

2016 (nefavorabil și atipic), sunt relativ comparabile şi în aceste condiţii se solicită colectarea datelor cel 

puţin încă pentru un an agricol, pentru o modelare mai eficientă şi o comparaţie mai precisă a impactului 

aplicării practicilor de MDT.  

O analiză mai detaliată a cheltuielilor de producţie per fiecare categorie de costuri de producţie va fi 
efectuată în Raportul final de evaluare. 

Componentul de impact social la implementarea practicilor de MDT 

În scopul analizei comparative a evaluării impactului şi a beneficiilor directe şi indirecte de ordin social 

generate de implementarea practicilor şi a activităţilor de MDT în cadrul companiilor beneficiare 

participante în studiu, pentru etapa curentă de raportare, echipa de specialişti a decis abordarea agregată 

pe toate 60 de companiii pentru identificarea unor concluzii preliminare, generalizate, privind impactul 

asupra entităţilor economice. Pentru aceasta au fost utilizate în analiză ambele seturi de date: datele 

primare şi datele finale colectate de la companiile beneficiare în cadrul celor două runde de lucru în teren. 

Evaluând indicatorii cu ambele seturi de valori finale relevante din amble perioade de investigaţie, se poate 

de afirmat cu certitudine că anumit impact de ordin social se atestă la toţi indicatoii inclusi în fişa M&E de 

impact social, doar că pentru anumiţi indicatori, valorile finale ca sumă/diferenţă între datele din perioadele 

investigate sunt valori negative, ceea ce desigur, de asemenea, se califică ca impact social, doar că nu ca şi 

beneficiu direct la general din punct de vedere social. 

Prin intermediul abordărilor de analiză comparativă generalizată, dacă ne referim, de exemplu, la Rata de 

adopţie/preluare/replicare (ca indicator direct de impact social al proiectului), evaluând seturile de date 

colectate, după agregarea valorilor pentru toate 60 de companii participante în studiu, putem evidenţia 

nişte conlcuzii generalizate preliminare: 

1. În perioada de la începutul implementării practiclor MDT cu suportul granturilor din proiectul MAC-P, 
numărul de fermieri din aceeaşi localitate cu exploataţiile agricole care au participat în studiul M&E, a 
crescut cu 27 (de cca. 2 ori), fermieri care au adoptat aceeaşi practică MDT (4.2.), ca şi compania 
respondent din localitatea respectivă. În acelaşi timp şi până la implementarea practicii respective de 
MDT de către compania participantă în studiu, în localităţile unde aceste entităţi agricole sunt 
amplasate, deja 13 fermieri adoptase asemenea practici. Acest lucru poate fi interpretat că şi 
fermierul sau compania care a primit grant din proiectul MAC-P pentru implementarea MDT, într-o 
oarecare măsură face parte din numărul companiilor care au adoptat, preluat sau replicat această 
practică MDT de la alţii. Tot din tabelul de mai sus se observă că din acest număr de 27 de fermieri 
care au preluat practica MDT, 2 sunt femei-fermieri care gestionează propriile afaceri agricole şi 
implementează practici MDT. 

2.  În aceeaşi ordine de idei, şi Indicatorul 4.3. evidenţiază o creştere a numărului de fermieri care au 
preluat o practică sau alta de MDT de la companiile participante, de la 22 la etapa iniţială, când 
companiile participante au început utiliarea practicii MDT susţinute de proiect, până la 78 de fermieri 
în 2016, sau cu 56 de producători agricoli (tot de cca. 2 ori), doar că aceştia au fost estimaţi de către 
respondenţii noştri, deja nu din localitatea lor, ci din localităţile învecinate. Acest lucru îl considerăm 
important din punct de vedere al multiplicării şi a impactului practicilor MDT susţinute cu suportul 
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proiectului MAC-P şi asupra fermierilor nu doar din localitatea dată, ci şi din alte localităţi, din care 
fermieri nu au beneficiat de granturi, dar avînd cunoştinţe, investigând MDT şi desigur văzând cu ochii 
proprii efectele la fermierul respondent, a preluat şi a început implementarea practicilor similare. Din 
acest număr de 56 de fermieri din alte localităţi, preluanţi de practici MDT, deja avem un număr de 11 
femei-fermieri din aceste localităţi învecinate, cu o rată de adopţie a acestor practici MDT tocmai de 
1100 %, sau o creştere a numărului de femei-fermieri de la 1 la etapa de colectare a datelor primare 
până la 12 în 2016. 

3. Numărul de evenimente de diferite tipuri, organizate de diferite organizaţii în baza practicilor MDT 
implementate de explotaţiile agricole constituie 89 de intervenţii şi a urmărit ca scop captarea 
gradului de promovare a asemenea practici şi activităţi de MDT sub diferite forme şi pentru diferite 
grupe-ţintă. Tot în cadrul acestui indicator, companiile respondente au fost rugate să relateze şi 
numărul de femei care au particpat la aceste evenimente, el fiind de 140. Aceasta ne vorbeşte despre 
o promovare bună a conceptului de MDT şi în rândul femeilor din mediul rural care sunt implicate în 
activităţi agricole. 

 
Ca concluzie preliminară, în baza modelului de analiză comparativă prezentat mai sus în baza Indicatorului 
#4 – Rata de adopţie/preluare/replicare, ca indicator de bază a efectelor şi a impactului de ordin social al 
practicilor MDT aplicate în gospodăriile agricole beneficiare de granturi cu suportul proiectului MAC-P, 
putem evidenţia faptul că valorile generalizate ne relatează un IMPACT POZITIV DIRECT asupra diferitor 
grupe de producători agricoli delimitaţi după criterii geografice: localitate de reşedinţă, localităţi învecinate 
şi după aspecte de gen.     
 

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 186 

dosare dintre care 145 au fost calificate finaliste pentru rambursarea a 50% din valoarea investiției in 

tehnologii de MDT. Beneficiarii programului au investit în 179 de utilaje destinate MDT, dintre care 

semănători – 58, tocătoare (cositori) – 34, stropitori – 31, combinatoare - 16. De asemenea, beneficiarii au 

investit în practici de MDT și anume: 4 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 31 880 999,58 lei (cca 1,64 mil dolari SUA).  

 

Valoarea medie a unui grant reprezintă - 219  868 MDL. Din totalul beneficiarilor, 57 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, inclusiv 21 femei (14,50%). Suprafața terenurilor agricole prelucrate 

de finaliștii programului reprezintă 46 736, 3118 ha. Granturile acordate acoperă, cele mai diverse localități 

din Moldova, răspândindu-se pe întreg teritoriu al țării.  

 

Cel de-al VI-lea apel al Programului de granturi post-investiționale a fost lansat pe data de 27 martie 2017. 

Data limită de depunere a dosarelor - 28 aprilie curent. Urmare a dosarelor depuse în cadrul acestui apel, 

Comisia de Evaluare și Selecție urmează să se întrunească în tr. II/ 2017. 

Evaluarea de mediu a dosarelor MDT 

 Consultarea beneficiarilor potenţiali (prin comunicarea telefonică, e-mail, întîlniri, vizite în teren şi 
seminare) privind Programul de granturi post-investiţionale MACP MDT, categoriile de sub-
proieicte, criteriile de eligibilitate, cerinţele şi procedurile de mediu aplicate 

 Screening-ul de mediu al sub-proiectelor în cadrul al V-lea apel de selecţie, evaluarea dosarelor şi 
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completarea documentaţiei conform procedurilor MACP stabilite pentru 24 sub-proiecte post-
investiţionale (Livrabilă): 

o 14 - Utilaj pentru lucrarea no-till a solului (Soil Management) 
o 8 - Utilaj pentru cosirea şi tocarea plantelor (Plant Mulching&Mowing) 
o 1 - Stropitoarea pentru completarea parcului agrotehnic no-till existent 
o 1 – Bazin de acumulare a apei 

 Din 24 sub-proiecte evaluate, 23 de categoria C cu risc minor de mediu; 1 – categoria B cu impact 
nesemnificativ, cu cerinţele de mediu respectate, măsurile de minimizare a impactului asigurate. 

 

 Vizite de pre-evaluare în teren cu privire la implementarea practicilor de MDT şi respectarea 
condiţiilor de eligibilitate; Consultarea beneficiarilor potenţiali privind cerinţele şi procedurile de 
mediu aplicate în cadrul MACP: 

o GŢ Vaipan Liubomir, or. Căinar, Căuşeni - construcţia şi amenajarea unui iaz-rezervor pentru 
captarea apelor freatice şi pluviale pentru irigare 

o GŢ Paşcurov Vitalii, Musaitu, Taraclia - proiectarea, construcţia şi amenajarea unui iaz-
rezervor pentru captarea apelor freatice şi pluviale pentru irigare 

o GŢ Ratcov Piotr, Congaz, UTA Găgăuzia - proiectarea şi instalarea sistemului de captare a 
apei de ploaie la complexul de sere 

o SA Concordia, Breanova, Orhei – construcţia rezervorului de acumulare a apei pentru irigare 
din r. Răut  

o Gospodărie agricolă din s. Rusca, Hînceşti - construcţia rezervorului de acumulare a apei 
pentru irigare în albia unui afluent al r. Lăpuşna. 

 Participarea în sesiunile de totalizare/instruire „Monitorizarea şi evaluarea beneficiilor economice şi 
de mediu ale practicilor MDT aplicate în exploataţiile agricole” organizate pentru 60 companii-
beneficiare de granturi post-investiţionale privind implementarea practicilor şi activităţilor MDT. 

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 primului trimestru al anului 2017 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 actualizarea bazei de date electronice a proiectului PACM. 

Informația pe fiecare obiect/ perdea forestieră, colectată pe parcursul lucrărilor în teren, se conține în fișa 

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

respectivi 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. Total au fost completate, scanate și analizate 550 de fișe.  

O altă activitate a constat în recepționarea, prelucrarea și interpretarea rapoartelor entităților silvice 

participante privind implementarea proiectului PACM pe parcursul anului 2016, precum și elaborarea 

raportului anual generalizator privind implementarea proiectului PACM (raportul privind îndeplinirea 

indicilor fizici, raportul privind consumuri și cheltuieli aferente procesului de implementare a proiectului 

PACM, raportul privind exploatarea unităților de tehnică, raportul privind estimarea schimbărilor în stocurile 

de carbon rezultate în PFP reabilitate etc.). 

Totodată, ICAS a organizat pe data de 23 martie curent ședința tehnică privind mersul lucrărilor în cadrul 

Proiectului ”Agricultura Competitivă în Moldova” la sub-componenta ”Sprijin pentru reabilitarea perdelelor 

forestiere de protecție” (PACM/ P118518). La evenimentul respectiv au participat reprezentanții Agenției 

”Moldsilva”, entităților silvice teritoriale implicate în PACM și ICAS, total 19 persoane. Principalele 

recomandări expuse în cadrul ședinței respective sunt următoarele: 

- Termenul-limită de implementare a PACM – 31 mai 2017 (inclusiv raportările finale).  

- Perioada optimă pentru îndeplinirea majorității lucrărilor prevăzute în plan – martie-aprilie 

2017. 

- De reinventariat toate obiectele incluse în proiectul PACM în scopul stabilirii necesității de: 

instalare a bornelor, evacuare a resturilor de la recoltarea masei lemnoase, evacuare a 

deșeurilor menajere depozitate în sectoare etc. 

- De reinventariat toate obiectele incluse în proiectul PACM sub aspectul: reușitei obiectivelor 

stabilite și de concretizat volumele eventuale suplimentare ale indicatorilor fizici pentru fiecare 

tip de lucrare în parte. 

- De reevaluat (în caz de necesitate) volumele cheltuielilor necesare pentru îndeplinirea 

volumelor pentru fiecare tip de lucrare. 

- De pregătit fiecare obiect în parte și pe fiecare primărie pentru recepția finală și transmiterea 

către beneficiari prin acte de predare-primire semnate de ambele părți. 

- De a verifica evidența lucrărilor efectuate în cadrul PACM pentru a evita contabilizare dublă a 

volumelor efectuate într-un sector și/ sau repetat. 

Pe parcursul trimestrului I personalul Grupului tehnic ICAS a acordat asistență tehnică entităților silvice 

participante în proiect în procesul de apreciere a volumelor lucrărilor de reabilitare a PFP, precum și la 

elaborarea planului general de activitate pentru anul 2017.  Astfel, pentru anul 2017 sunt planificate lucrări 

de reabilitare a PFP în volum de 161 ha, aflate în gestiunea a 22 primării. 

 

Repartiția pe entități silvice  a suprafețelor cu perdele forestiere destinate reabilitării în cadrul proiectului 
PACM pe parcursul anului 2017 

N/o Entitatea silvică Raionul administrativ Numărul de primării Suprafața, ha 

1 ÎS Comrat Comrat 6 35,84 

2 ÎSC Cimișlia Cimișlia 2 10,42 
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3 ÎS Silva-Sud, Cahul 
Taraclia 1 15,93 

Cantemir 1 12 

Total ÎS Silva-Sud, Cahul 2 27,93 

4 ÎSC Sil-Răzeni Ialoveni 6 18,07 

5 ÎS Tighina 
Ștefan-Vodă 3 62,46 

Căușeni 1 1,06 

Total  ÎS Tighina 4 63,52 

6 ÎS Chișinău Anenii Noi 2 5,18 

7 ÎSC Manta-V - - - 

8 ÎS Hîncești-Silva - - - 

9 ÎS Iargara - - - 

TOTAL 22 161,1 
 

* În cadrul entităților silvice ÎSC Manta-V; ÎS Hîncești-Silva; ÎS Iargara se vor realiza doar lucrări de 
menținere și pază a perdelelor forestiere reabilitate. 

Pe parcursul anului curent va fi aplicat întregul set de soluții tehnice destinate restabilirii vitalității și 
funcționalității perdelelor forestiere de protecție incluse în cadrul PACM (Tabelul 2). 

Lucrări de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție planificate pentru realizarea în cadrul proiectului 
PACM pe parcursul anului 2017 

Denumirea indicatorilor Unitatea de măsură 
Volumul 
planificat 

Ponderea în structura 
lucrărilor, % 

I. Lucrări de reconstrucție ha 1,41 0,9 

II. Ajutorarea regenerării naturale ha 0,0 0,0 

III. Tratamente silvice ha 2,27 1,4 

IV. Tăieri de îngrijire în arborete tinere ha 86,24 53,6 

V. Rărituri ha 30,79 19,1 

VI. Tăieri de igienă ha 11,35 7,0 

VII. Elagaj artificial ha 25,27 15,7 

VIII. Emondaj ha 0,0 0,0 

IX. Îngrijirea subarboretului ha 0,0 0,0 

X. Crearea şi întreţinerea fâșiilor 
mineralizate 

ha 3,68 2,3 

XI. Confecţionarea şi instalarea bornelor buc. 230 - 

TOTAL   161,01 100,0 

 

În prezent Grupul tehnic ICAS este preocupat de lucrările pregătitoare pentru ieșirile în teren cu scopul 

monitorizării și evaluării lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție realizate de entitățile 

silvice teritoriale. În cadrul evenimentului de monitorizare din anul curent vor fi vizate toate cele 9 entități 

silvice participante în PACM: ÎS Silva-Sud, Cahul; ÎS Chișinău; ÎS Comrat; ÎS Hîncești-Silva; ÎS Iargara; ÎS 

Tighina; ÎSC Sil-Răzeni; ÎSC Cimișlia; ÎSC Manta-V. Conform documentelor în vigoare, activitatea la Sub-

componenta „Sprijin pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecţie” din cadrul PACM se finalizează la 
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31 mai 2017. Din aceste considerente și pentru aprecierea corectitudinii volumelor și calității tuturor 

lucrărilor efectuate, procesului de monitorizare vor fi supuse toate sectoarele reabilitate în cadrul PACM în 

perioada 2014-2017. 

 

Pentru perioada de raportare, în conformitate cu planul lucrărilor de reabilitare a PFP în cadrul PACM 

pentru anul 2017, au fost prevăzute lucrări de reabilitare în volum total de 161,01 ha, de facto au fost 

îndeplinite 164,73 ha. Lucrările planificate au fost supraîndeplinite în proporție de circa 103%. Aceasta 

denotă că entitățile silvice au folosit la maxim perioada favorabilă de efectuare a lucrărilor, depășind 

sarcinile stabilite inițial pentru trimestrul I al anului curent (Tabelul 3). Pe lângă lucrările de reabilitare a 

suprafețelor noi entitățile silvice au realizat definitivarea/finalizarea obiectelor începute în perioadele 

precedente, precum și lucrări de menținere și pază a perdelelor forestiere deja reabilitate, dar încă 

netransmise beneficiarilor (primăriilor). Concomitent, entitățile silvice au demarat procedura de 

inventariere a obiectelor reabilitate anterior, inclusiv sub aspectul pregătirii pentru recepția finală și 

transmiterea către beneficiari prin acte de predare-primire semnate de ambele părți. 

 

Volumul lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție efectuat de către entitățile silvice 
teritoriale pe parcursul trimestrului I al anului 2017 

Denumirea indicatorilor 
Plan Fapt Gradul de 

îndeplinire, % 

Aria, ha Aria, ha M/L, m
3
 

I. Lucrări de reconstrucție, total 1,41 1,34  95 

1. Extragerea arboretului preexistent 
    

2. Coborârea înălțimii cioatelor 
    

3. Plantarea culturilor silvice 1,41 1,34  95 

II. Ajutorarea regenerării naturale, total     

1. Coborârea înălțimii cioatelor     

2. Provocarea drajonilor     

3. Completarea/plantarea culturilor silvice     

III. Tratamente silvice,  total 2,27 10,57 300,10 466 

1. Extragerea arboretului preexistent 2,27 10,57 300,10 466 

2. Plantarea culturilor silvice     

3. Provocarea drajonilor     

IV. Tăieri de îngrijire în arborete tinere 86,24 88,56 209,68 103 

V. Rărituri 30,79 29,16 94,12 95 

VI. Tăieri de igienă 11,35 11,35 52,10 100 

VII. Elagaj artificial 25,27 20,60 37,00 82 

VIII. Emondaj     

IX. Îngrijirea subarboretului     
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X. Igienizare     

XI. Crearea şi întreţinerea fâșiilor mineralizate 3,68 3,15  85 

XII. Confecţionarea şi instalarea bornelor, buc 230,01 92,00  40 

TOTAL  161,01 164,73 764,10 103 

Analiza datelor din Tabelul 3 confirmă că îndeplinirea indicatorilor de plan pentru trimestrul I al anului 2017 
s-a realizat atât total pe proiect, cât și pe majoritatea tipurilor de lucrări. Astfel, lucrările de reconstrucție au 
fost proiectate în perioada respectivă pe o suprafaţă de 1,41 ha. Din acestea, efectiv a fost realizată 
plantarea culturilor silvice pe 1,34 ha (95%).  

Tăierile de îngrijire în arborete tinere au fost planificate pe suprafața de 86,24 ha și efectuate pe 88,56 ha. 
În urma tăierilor de îngrijire realizate în arboretele tinere a fost recoltată masă lemnoasă în volum total de 
209,68 m3. 

Răriturile au planificate pentru o suprafață cumulativă de 30,79 ha, iar în realitate au fost efectuate în 
proporție de 95%, ceea ce constituie 29,16 ha. În procesul acestor lucrări a fost recoltată masă lemnoasă 
într-un volum de 94,12 m3. 

Tăierile de igienă destinate ameliorării stării fitosanitare a arboretelor au fost planificate pentru o suprafață 
de 11,35 ha, în realitate acestea au fost efectuate în proporție de 100%. În procesul acestor lucrări a fost 
recoltată masa lemnoasă în volum de 52,10 m3. 

Lucrările de elagaj artificial au fost planificate pe aria de 25,27 ha. De fapt au fost realizate lucrări pe 
suprafața totală de 20,60 ha (82%) și recoltată masă lemnoasă în volum de 37,00 m3. 

Lucrările de creare și menținere a fâșiilor mineralizate destinate protecției antiincendiare a perdelelor 
forestiere au fost planificate pe suprafața de 3,68 ha, dar efectuate pe suprafața de 3,15 ha (85%). 

În general, pe parcursul trimestrului I al anului 2017, în procesul lucrărilor de reabilitare a perdelelor 
forestiere de protecție au fost recoltați cca 764 m3 de masă lemnoasă. Ulterior, masa lemnoasă respectivă a 
fost transmisă primăriilor pentru valorificare pentru necesitățile comunităților locale conform prevederilor 
legislației în vigoare. 

Pentru localizarea și identificarea perdelelor forestiere reabilitate a fost necesară confecţionarea şi 
instalarea a 92 de borne. 

Peste plan au fost efectuate tratamente silvice: planificate pe suprafața de 2,27 ha, dar efectuate pe 
suprafața de 10,57 ha cu recoltarea masei lemnoase în volum de 300,10 m3.  
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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 martie 2017 7 854 727 USD, dintre care 
Compensații achitate  7 440 644 USD 

Indicatori intermediari de rezultate 

 Referinţă Situaţia din 31  
martie 2017 

Ținta finală 
30 iunie 2017 

Comentarii  

Valoarea granturilor 
compensatorii oferite ($) 

0,00 - 7000000 De la începutul 
Componentei 
”Compensații pentru 
susținerea 
vânzărilor” au fost 
efectuate plăți în 
valoare de 7 440 644 
$. 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 

 

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 http://acsa.md/libvi
ew.php?l=ro&idc=11
4&id=4026 

Numărul beneficiarilor 
direcți 

0,00 - 8000 Din cauza cererii 
scăzute, acest 
indicator a fost 
revizuit și micșorat la 
5000 de beneficiari. 
Totodată, suma 
inițială planificată 
pentru achitarea 
compensațiilor în 
valoare de 11 mln $ 
a fost diminuată la 7 
mln $. Cumulativ 
6104 beneficiari au 
primit compensații 

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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Numărul femeilor 
beneficiare   

0,00 - 1000 Indicatorul este 
cumulativ. Din 
totalul de 6104 
beneficiari de 
granturi 
compensatorii, 2008 
sunt femei 
beneficiare 

 
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. 

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. 
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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;  

- 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 
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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. 

- 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. 
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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 

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; 



66 RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES,  2017| Proiect implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi 
Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

- 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. 

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. 
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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).  
 
 
 

Informaţii detaliate cu privire la activitățile demarate în cadrul proiectelor MAC -P sunt disponibile la 

oficiul UCIMPA. 

 


