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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 2015-2018, bazat pe investiții, inovare și competitivitate. Proiectul va 

sprijini acțiunile ample de reformă ale programului care vizează creşterea competitivităţii la export, 

atragerea de investiţii şi realizarea integrării comerciale mai strânse cu UE. În special, proiectul va 

sprijini agenda de reformă a Guvernului în domeniul siguranţei și calității alimentelor, eforturile de 

îmbunătăţire a oportunităților de piață pentru agricultori prin suport investiţional (pentru 

modernizarea infrastructurii post-recoltare) şi sprijin pentru dezvoltarea instituţională (crearea și 

consolidarea grupurilor de producători), precum şi eforturile de a integra utilizarea de bune practici 

agricole şi de management durabil al terenurilor. 

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

agroalimentar al țării prin susținerea modernizării sistemului de management al siguranței 

alimentelor; facilitarea accesului producătorilor agricoli la piețe și integrarea practicilor agricole de 

mediu și a celor de management durabil al terenurilor. ODP va fi realizat prin activităţi care vizează: 

(i) consolidarea capacităţii ţării de a gestiona agenda din ce în ce mai complexă privind siguranţa 

alimentelor; (ii) îmbunătăţirea infrastructurii şi creşterea nivelului de organizare a agricultorilor şi (iii) 

promovarea adoptării de practici agronomice durabile de către fermieri şi un răspuns consolidat al 

autorităţilor la provocările de degradare a solului.   

COMPONENTELE PROIECTULUI: 

COMPONENTA 1: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI ALIMENTELOR 

Sub-componenta 1.1.:  Suport instituțional și de reglementare 

Sub-componenta 1.2.: Îmbunătățiri tehnice ale ANSA1 

COMPONENTA 2: SPORIREA POTENȚIALULUI DE ACCES LA PIEȚE 

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

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

COMPONENTA 3: SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII PRIN INTERMEDIUL MANAGEMENTULUI 

DURABIL AL TERENURILOR 

Sub-componenta 3.1.: Consolidarea capacității pentru MDT2 

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

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

COMPONENTA 4: SUPORT PENTRU IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Proiectul este implementat prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvolătrii Regionale şi 

Mediului. UCIMPA acordă suport fiduciar pentru MADRM şi facilitează implementarea proiectului şi 

monitorizarea rezultatelor. AIPA este agenţia fiduciară responsabilă de debursări, management 

financair şi monitorizarea implementării programelor de granturi în cadrul MAC-P.  

   

Termenul de implementare a proiectului este 30 iunie 2019. 

 

                                                           
1
 Agenția Națională de Siguranță Alimentară 

2
 Managementul Durabil al Terenurilor 



4 RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES,  2018| Proiect implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi 
Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

 

 

Componenta 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI 

ALIMENTARE  

Bugetul estimativ  planificat  până în 
2019 

11 796 000 USD 

Absorbiţi la 31 martie 2018      8 796 912 USD 

 
Indicatorii intermediari de rezultate 

  Referință Situația la 31  
martie 2018 

Țintă 
pentru 
2018 

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 
Alimentel
or este 
funcțional
ă 

- Indicator atins 

Lucrările de 
reabilitare a 
clădirii 
finalizate 

Clădirea 
repartizată 
pentru 
agenție are 
nevoie de 
lucrări de 
reabilitare 

- Structură 
solidă din 
punct de 
vedere 
fizic, 
capabilă 
să 
găzduiasc
ă 400 
angajați 

- Lucrările de proiectare şi 
reconstrucţie au fost 
finalizate. Indicaotr atins 

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

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

- Mijloace 
tehnice 
moderne 
la 
dispoziția 
personalu
-lui 
agenției 
pentru 
realizarea 
responsa
bili- 
tăților de 
funcție 

- Specificările tehnice 
pentru mobilă elaborate. 
Licitaţia a avut loc. Mobila 
livrată. 

Pachet de 
programe 
integrat 
elaborat și 
instalat 

Nu există 
sisteme IT 
moderne 

- Sisteme 
IT care 
permit 
integrarea 
pe 
verticală 
și pe 

- Sistemele Informaţionale 
elaborate şi transmise 
către benefeciar.  
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orizontală 
a 
proceselo
r de 
managem
ent ale 
agenției 

Reabilitarea 
laboratoarelor 
vizate încheiată  

Starea 
actuală a 
laboratoarelo
r vizate 
necesită 
extindere 
și/sau 
reabilitare 
moderată 

În 2017 au fost 
finalizate lucrările 
de reconstrucţie a 
laboratorului din 
Bălţi. Recepţia 
finală a avut loc. 
Clădirea transmisă 
către beneficiar.   
În trimestrul III al 
2017 au fost 
finalizate lucrările 
de proiectare al 
laboratorului din 
Cahul. În baza 
documentaţiei de 
proiect a fost 
elaborat caietul de 
sarcini pentru 
construcţia 
laboratorului dat.  
Licitaţia a avut loc. 
Compania de 
construcţie a fost 
contractată. 

2 -    

Laboratoarele 
vizate sunt 
echipate, 
personalul 
instruit 

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

Laboratoarele 
Siguranţa 
Alimentelor şi 
Sănătatea 
animalelor din 
cadrul CRDV au 
fost acreditate. 

2 -  

Puncte de 
inspecție la 
frontieră 
funcționale 

În prezent nu 
există puncte 
de inspecție 
la frontieră 

A fost procurat şi 
instalat mobilier 
suplimentar la  PIF 
Leuşeni şi Tudora.  

4 puncte 
de 
inspecție 
la 
frontieră 
funcțional
e 

- Patru puncte de inspecție 
la frontieră funcționale 

 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, 

consolidarea capacităţii de gestionare şi operaţionale a Agenţiei, astfel încât să poată îndeplini în 
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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 construcție a 

LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI CALITATEA ŞI SĂNĂTATE PLANTELOR, FURAJELOR SI 

PRODUSELOR ALIMENTARE CAHUL. Consultantul în perioada de raportare a efectuat 

monitorizarea companii care efectuează construcţia laboratorului din Cahul.  

De asemenea a avut loc o deplasarea la PIF Leuşeni pentru a evaluarea unor deteriorări provocate 

de şoferi la rampa de descărcare şi oferirea unor soluţii de remediere. 

  

Consultant Internaţional, specialist in domeniul pregătirii acreditarii LABORATOARELOR DE 

ÎNCERCĂRI CALITATEA ŞI SĂNĂTATEA PLANTELOR, FURAJELOR SI PRODUSELOR  

ALIMENTARE BĂLŢI  şi CAHUL care se va ocupa de consultanţă ce ţine de: pregătirea pentru 

acreditarea laboratoarelor (ISO 17025), echiparea acestuia conform metodelor alese, elaborarea 

specificaţiilor pentru echipamentul de laborator, identificarea şi pregătirea unui program de instruire 

a personalului special selectat la laboratoarele date. Prima vizită a avut loc la finele anului 2017. 

Raportul  privind vizita efectuată a fost prezentat în luna ianuarie 2018. De asemenea a fost 

prezentată şi lista cu specificări tehnice pentru echipament.  

Metodele propuse pentru activitatea laboratoului din Bălţi  

Bacteriologie 

Metodele moleculare: reacția în lanț a polimerazei (PCR) și PCR în timp real. 

Metode serologice: analiza imunofluorescenței (IF) 

și imunoteste enzimatice (ELISA). 

Metode de inoculare pe un mediu nutritiv; selecție pe un mediu selectiv. 

Botanică 
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Metode morfometrice și morfometrice destinate identificării 

Entomologie 

Metode morfometrice și morfometrice destinate identificării 

Metode moleculare: PCR 

Micologie 

Metode morfometrice și morfometrice de identificare: 

Metode moleculare: PCR 

Metode serologice: imunoteste enzimatică (ELISA). 

Nematologie 

Metode morfometrice și morfometrice destinate identificării 

Metode moleculare: PCR 

Virusologie 

Metode moleculare: PCR și PCR în timp real. 

Metode serologice: imunoteste enzimatică (ELISA). 

Sub-componenta 1.2: Îmbunătățiri tehnice pentru managementul siguranței 
alimentelor 

Construcţia Laboratorul de încercări calitatea şi sănătatea plantelor, furajelor şi produselor 

alimentare (Cahul)  

În trimestrul III al 2017 au fost finalizate lucrările de proiectare a laboratorului dat. În baza 

documentaţiei de proiect a fost elaborat caietul de sarcini pentru construcţia laboratorului.  Licitaţia 

a avut loc. Compania de construcţie a fost contractată. Transmiterea amplasamentului a avut loc pe 

data de 17 ianuarie 2018. Compania de construcţie a început activitatea. În perioada raportată au 

avut loc lucrări de pregătirea șantierului şi a fost instalat transformatorul electric. În luna februarie 

2018 a fost finalizată obţinerea documentaţiei (autorizaţia de construcţie, autorizația de demolare, 

avizul ecologic pentru defrișarea copacilor, ş.a). De asemenea au fost efectuate lucrările  de 

demolare a grajdului existent, lucrări de defrișare a copacilor. Au început lucrările pentru devierea 

rețelelor electrice şi a conductei de apă. În luna martie a fost continuate  lucrările şi au fost semnate 

contractele cu sub-antreprenorii. Săptămânal, au fost organizate şedinţe cu antreprenorul cu 

deplasarea la şantier. Totodată  în perioada raportată s-a constatat că compania de construcţie 

înregistrează întârzieri de la graficul aprobat, de circa 20 zile. Pe data de 05.03.2018 compania de 

construcţie a fost avertizată referitor la această întârziere. Ca răspuns compania s-a justificat prin 

faptul că condiţiile de mediu (temperaturile joase şi zăpada) nu a permis efectuarea lucrărilor de 

terasament. Compania a data asigurări ca zilele întârziate vor fi recuperate şi obiectul va fi finalizat 

în termenul prevăzut în contract. 
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Procurarea mobilei pentru etajul administrativ a Laboratorului din Bălţi 

ANSA a solicitat dotarea anticipată cu mobilier pentru etajul administrativ a Laboratorului din Bălţi, 
unde va fi amplasată direcţia fitosanitară din mun. Bălţi. În baza specificaţiilor tehnice primite de la 
ANSA, în luna noiembrie 2017 a fost anunţată licitaţia. Contractul  a fost semnat.  Mobilierul a fost  
livrat. În luna februarie-martie 2018, ANSA prin ordinul directorului general a fost formată comisia 
de recepţie a bunurilor sus menţionate. Procesul verbal de transmitere a semnat. Factura şi 
contractul de transmitere gratuită au fost semnat de ambele părţi (ANSA şi UCIMPA). 
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Procurarea echipamentului pentru LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI CALITATEA ŞI SĂNĂTATE 
PLANTELOR, FURAJELOR SI   PRODUSELOR  ALIMENTARE  BĂLŢI) 

 În baza listei prezentate de către Consultantul Internaţional specialist în domeniul laboratoarelor 
pentru siguranţa alimentelor şi protecţia plantelor, a fost pregătit specificările finale pentru 
echipamentul de la etajul I (domeniul fitosanitar).  Specificările au fost transmise către specialiştii 
ANSA pentru aprobare. În perioada semestrului I 2018 de la ANSA nu a fost primit aprobarea 
acestor specificări. Deasemenea ANSA nu a prezentat lista cu specificările pentru echipamentul 
necesar de procurat pentru etajul II (domeniul siguranţei alimentelor). Toate acestea a făcut 
imposibilă lansarea licitaţiei pentru procurarea bunurilor sus menţionate în perioada raportată. 

Activități suplimentare: 

Participarea la închidea proiectului GIZ privind acordarea suport la acreditarea CRDV 

În perioada simestrului I 2018 a avut loc seminarul de închidere a proiectului GIZ privind acordarea 

suport la acreditarea CRDV. Consultantul a partricipat la evenimentul dat. În cadrul seminarului a 

fost menţionată conlucrarea productivă între proiectul MACP şi GIZ. Ca urmarea a acţiunelor 

coordonate de ambele proiecte în 2017 a fost posibilă obţinerea acreditarii laboratorului (ISO 

17025) pentru Sănătatea Animalelor (CRDV Chişinău). 

 

Monitorizare de mediu 

În cadrul compartimentului Suport investiţional pentru reabilitarea fizică a instalaţiilor şi 

echipamentelor: 

 Monitorizarea și asistență în respectarea condiţiilor şi procedurilor de mediu de către părțile 

implicate în activitățile de construcție a Laboratorului zonal fitosanitar și pentru siguranța 

alimentelor în s. Crihana Veche, Cahul (beneficiar – ÎP Centrul Republican de Diagnostică 

Veterinară, compania de proiectare – BIM-Tech Solution SRL, antreprenor – asociații Ozun-

Cons SRL și Oztor SRL) 

 Progresul înregistrat: 

o Au fost obținute de la autoritățile locale Autorizația de construire (pentru clădirea laboratorului) 

și Autorizația de desființare (pentru grajdul existent) 

o A fost depusă cererea la Agenția Ecologică Cahul pentru obținerea Autorizației pentru tăierea 

arborilor din perimetrul șantierului pentru a pregăti terenul pentru lucrările de construcție 
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o Antreprenorul a început lucrările de demolare a grajdului avariat, la care o atenție specială se 

va acorda modului de gestionare a materialelor din asbest (conform cerințelor de mediu, foile de 

ardezie deteriorate vor fi evacuate autorizat la rampă municipală Cahul, în locul destinat depozitării 

deșeurilor de construcție nocive) 

o A fost obținută Autorizația pentru tăierea arborilor din perimetrul șantierului pentru a pregăti 

terenul pentru lucrările de construcție 

o Antreprenorul a efectuat lucrările de pregătire a șantierului (au fost defrișați 23 de arbori 

conform autorizației, montată împrejmuirea șantierului din tablă de metal, a continuat amenajarea 

încăperilor și asigurarea condițiilor pentru constructori (vestiar, sufragerie), pentru instrumente și 

materiale, precum și facilitățile sanitare) 

o Decopertarea stratului fertil de sol – a fost coordonată cu Agenția Ecologică Cahul 

desfășurarea lucrărilor de excavare în perimetrul fundației proiectate în conformitate cu raportul de 

investigații geologice; a fost coordonat cu administrația publică locală (Primăria Crihana Veche, r-

nul Cahul) locul depozitării volumului de sol fertil excavat (cca 200 m.c.) și volumului de material 

luto-argilos nefertil excavat; au fost demarate lucrările de terasament 

o Material argilos pentru pernă de fundație – au fost investigate sursele potențiale din regiune, a 

fost discutată cu autoritățile de mediu la nivel raional (Agenția Ecologică Cahul, șef) și central 

(Inspectorat Ecologic de Stat, șef adjunct; Agenția de Geologie și Resurse Minerale) problema 

selectării locului și volumului necesar pentru construcție; coordonarea sursei autorizate de material 

argilos continuă la momentul semnării prezentului raport. 
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Componenta 2: ÎMBUNĂTĂȚIREA POTENȚIALULUI DE ACCES LA PIEȚELE 

DE DESFACERE 

Buget estimativ planificat până la 30 iunie 2019         – 4 649 000 USD 
Granturi investiționale                                                 – 15 000 000 USD 

Absorbiți la 31 martie 2018                                         -    1 164 725 USD 
Granturi debursate                                                         -  8 746 787 USD 
      Surse IDA                                                                  -   7 302 913 USD 
      Surse SIDA                                                                -   1 443 874 USD 

  

 Referință Situația la 31 
martie  2018 

Țintă pentru 
2018 

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 

0 80 90 Cumulativ au fost 
realizate 164 
activități de 
outreach. 1782 
participanți. 
90 - ţinta nouă  
stabilită conform 
contractului de 
prestări servicii 
MACP/AF/CS/CQ-
2.4. 

Participarea 
femeilor în 
activități de 
outreach 

0 0 20% 
 

40% Cumulativ – 344 
femei informate 
(19%) 

Grupuri de 
producători 
înregistrate cu 
suportul 
proiectului 

0 0 19 grupuri noi 
înregistrate 
 

45 45 - ţintă nouă 
stabilită conform 
contractului de 
prestări servicii 
MACP/AF/CS/CQ-
2.4. 

Dosare 
depuse în 
cadrul 
apelurilor de 
granturi  

0 
 
 
 

0 
 

5 - Cumulativ – 47** 
Dosare au fost 
depuse în cadrul 
apelurilor 
demarate 
**Două GdP au 
depus dosare în 
mod repetat la 
programul de 
granturi, conform 
prevederilor AF2 
5 - ţinta nouă  
stabilită conform 
contractului de 
prestări servicii 
MACP/AF/CS/CQ-
2.4. 

Dosare 
aprobate 
pentru 
porțiunea de 
grant 

0 4 
 

4 
 

- Cumulativ – 44 
doare au fost 
aprobate. 
*Două GdP au 
depus dosare în 
mod repetat la 



13 RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES,  2018| Proiect implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi 
Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

programul de 
granturi, conform 
prevederilor AF2 

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

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 

3 40 Cumulativ – 36 
contacte de grant 
semnate si 
granturi debursate 
*Un GdP a depus 
dosar în mod 
repetat la 
programul de 
granturi, conform 
prevederilor AF2 

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

0 1630t 3 000t 
 

30 000t Cumulativ –  
28 842 tone 
capacitate 
frigorifica conform 
contractelor de 
alocare a 
granturilor  
Efectiv – 24 212 
tone 
În mediu 
capacitatea 
frigorifica al unui 
frigider constituie 
– 901t 
Cel  mai mic 
frigider are 170t, 
cel mai mare – 2 
200t.  

Creșterea 
volumului de 
vânzări ale 
membrilor 
grupurilor de 
producători 

0 - 101,9% 50% Indicatorul se 

colectează anual. 

Sub-componenta 2.1: Suport pentru dezvoltarea afacerilor 

Supot acordat la crearea grupurilor de producători 

Pe 19 martie 2018 a fost semnat contractul nr. MACP/AF/CS/CQ-2.4 cu Consorțiul MEGA, Promo 

Terra și Vakakis & Associates pentru prestarea serviciilor în domeniul dezvoltării afacerilor pentru 

grupurile de producători. Principalele activități prevăzute de contractul cu echipa de consultanți 

sunt: 

1) Desfășurarea campaniei de promovare 

2) Identificarea și mobilizarea Grupurilor de Producători 

3) Înregistrarea GdP și elaborarea studiilor de fezabilitate 

4) Suport în pregătirea dosarelor de aplicare la Programul de granturi investiționale destinate 

infrastructurii post-recoltă 

5) Suport în identificarea co-finanțării necesare pentru semnarea Acordului de grant 

6) Supravegherea procesului de implementare a sub-proiectelor 
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7) Asistență tehnică specializată 

8) Organizarea meselor rotunde cu Grupurile de Producători 

Echipa de consultanți va demara activitățile începând cu trimestrul II/2018. 

 

Grupuri de producători recunoscute 

În primul trimestru al anului 2018, 2 GdP au primit avize de recunoaștere din partea MADRM. 

Cumulativ, 28 parteneriate productive din cele 33 active au primit avize de recunoaștere din partea 

Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului, fapt ce le-a permis să beneficieze de 

suport financiar din partea statului în temeiul Legii grupurilor de producători.  

 

Sub-componenta 2.2: Suport investițional pentru dezvoltarea tehnologiilor 

post-recoltă 

Evaluarea şi selecţia dosarelor  

În trimestrul I/2018, Comisia de Evaluare şi Selecție s-a convocat pentru evaluarea dosarelor din 

apelul #6. Depunerea dosarelor în cadrul apelului #6 s-a finalizat la 01 noiembrie 2017. Toate cele 

4 dosare depuse in cadrul apelului nr.6 au fost acceptate pentru finanţare, cu condiţia asigurării co-

finanţării în termenii stabiliţi conform procedurilor şi prevederilor Manualului de alocare a 

granturilor.   

Nr. dosar Solicitant Obiectul investiției Localitate Valoarea totala 

investiției 

(USD) 

Grant aprobat 

(USD) 

Punctaj 

primit 

MP-

1/1710SD47 

SRL ”FRESH TIME” Echipament 

frigorific 11 

camere, linie de 

sortare, linie de 

producere a 

sucului 

Șoldănești 870 592,00 350 000,00 88,0 

MP-

1/1710TR46 

SRL ”HOLDTAR-

GRUP” 

Depozit frigorific 

1100 t 

Taraclia 944 679,00 350 000,00 82,0 

MP-

1/1710IL48 

CÎ ”ECOGRUP 

FRUCT” 

Casă de ambalare 

305 t 

Ialoveni 202 307,00 72 000,00 77,4 

MP-

1/1710SR45 

CÎ ”EXPORTFRUCT” Depozit frigorific 

800 t 

Soroca 1 056 711,00 350 000,00 75,2 

*Total: 4 

dosare 

aprobate: 

X X X 3 074 289,00 1 122 000,00 X 
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Urmare a aprobării celor patru dosare de către CES, apelul #6, a fost acordat suport atât 

administratorilor cooperativelor cât şi echipei AIPA în procesul de perfectare a actelor necesare 

semnării contractelor de acordare a porţiunii de grant, revizuirii contractelor de antrepriză cu 

antreprenorii, scrisorilor de garanție bancară, rechizitelor bancare, etc. Două grupuri de producători 

din cele patru aprobate au iniţiat procesul de asigurare a co-finanţării la porţiunea de grant şi 

perfectarea actelor necesare semnării contractelor de acordare a grantruilor. Se preconizează 

semnarea cotractelor de grant în tr. II, 2018.   

 

Monitorizarea şi Evaluarea Grupurilor de Producători 

Începând cu luna iulie 2017, servicile de M&E a grupurilor de producători au fost reluate. A fost 

actualizată metodologia de M&E a grupurilor de producători. A fost elaborat calendarul activităţilor 

de monitorizare şi evaluare. A fost actualizat şi formularul de moniorizare şi sursele de date.  

În perioada septembrie 2014 – martie 2018, au fost încheiate contracte de acordare a granturilor 

pentru proiecte investiționale în tehnologii post-recoltă cu 36 grupuri de producători, iar un grup a 

accesat finanţare în mod repetat în conformitate cu prevederile celui de-al doilea Acord de 

Finanţare. 

2 granturi achitate pentru grupurile CI Strugurule Auriu si CI Hortifruct au fost declarate neeligibile 

de către BM, iar finanţările efectuate au fost rambursate la începetul anuliu 2018 de către Guvernul 

Republicii Moldova. Astfel, reieşind din situaţia data, proiectul operează cu datele a 33 grupuri de 

producători. Numărul de membri fondatori ai celor 33 de GdP care au primit finanţare constituie 185 

producători agricoli, inclusiv 36 femei. 

Pe parcursul anului 2017 au fost debursate granturi în valoare de 1 889 608 USD către 6 

Parteneriate Productive, aprobate în cadrul apelurilor nr. 5 şi 6. 

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

8 746 787.16 dolari SUA pentru 33 grupuri de producători. Co-finanţarea asigurată de grupurile de 

producători pentru granturile primite constituie – 10 456 728,71 USD. Valoarea totală a investiţiilor 

finalizate de către GdP la data raportării (Valoare totală, grant, co-finanţare costuri eligibile şi 

costuri neeligibile) constituie 20 303 639,45 USD.  

Dintre cele 33 grupuri care au beneficiat de finanțare pe toată perioada proiectului, 30 GdP s-au 

asociat pentru producerea fructelor, 2 GdP – cultivarea legumelor și un (1) GdP producător de 

alune și migdal. 

Cele 33 grupuri finanţate reprezintă 17 raioane ale RM: (Călăraşi, Căușeni, Cimişlia, Ştefan Vodă, 

Cahul, Rîşcani, Rezina, Străşeni, Edineţ, Briceni, Cantemir, Ialoveni, Hînceşti, Ungheni, Ocniţa, 

Floreşti, Donduşeni) 

Capacitatea frigorifica conform contractelor de grant semnate constituie – 28 842 mii tone, achiziţii 

a 13 linii de sortare, 5 uscătorii, o linie pentru confecționarea lăzilor din carton, si 23 stivuitoare.  

Capacitatea de gestionare a infrastructurii post-recoltă urmare a investiției efectuate de grupurile de 

producători constituie 24 212 tone.  

Suplimentar, la solicitarea UCIMPA, grupruile de producători active din cadrul MAC-P au prezentat 

la 31 martie Rapoartele de activitate anuale privind vânzările efectuate pe parcursul anilor 2016 şi 

2017 în conformitate cu prevederile Regulamentului de Recunoaştere. Toate rapoartele au fost 
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prezentate, procesarea datelor şi elaborarea unui raport analitic privind vânzările efectuate de 

grupurile de producători va fi realizat până la data de 30 iunie curent.      

Evaluarea de mediu a dosarelor                                     

Pe parcursul perioadei de raportare, Consultantul în doemniul mediului înconjurător a efectuat 

următarele activitităţi:  

Monitorizarea respectării procedurilor de mediu pentru desfăşurarea activităţilor de construire a 

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

Asistență GdP cu privire la respectarea condițiilor pentru autorizarea funcționării a obiectivelor 

finalizate (incl. respectarea condițiilor tehnice conform prevederilor HG #412 din 25.05.2010 pentru 

aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare) 

Notă 1: Reprezentanții subdiviziunilor teritoriale ANSA pentru siguranța alimentelor Călărași și 

Hîncești au verificat depozitele frigorifice Sipecofruct și Multifrigo în vederea eliberării autorizațiilor 

sanitar-veterinare de funcționare solicitate. Ca urmare, au fost întocmite listele de măsuri, pe care 

solicitanții urmează să le asigure pentru respectarea condițiilor tehnice de autorizare conform 

prevederilor HG #412 (îmbunătățirea condițiilor sanitaro-igienice de funcționare, amenajarea 

grupurilor sanitare pentru angajați, efectuarea analizei de laborator a apei din sursă locală ș.a.) 

Notă 2: În perioada de raportare au fost obținute autorizațiile sanitar-veterinare de funcționare 

pentru 2 obiective agro-industriale finalizate: Aspect Fruct (depozit frigorific 220 t, Edineț) și 

Ecofruct-Com (depozit frigorific 1500 t, Edineț). 

Actualizarea Progresului conformării procedurilor de mediu în cadrul compartimentului pe parcursul 

perioadei de raportare (se anexează). La data semnării prezentului raport: 

o 22 de obiective sunt finalizate și își desfășoară activitatea conform destinației în baza 

autorizațiilor sanitare și sanitar-veterinare de funcționare (vezi mai jos Harta actualizată) 

o 6 obiective, la care a avut loc recepția finală a lucrărilor de construcție, sunt în proces de 

autorizare (sanitară de funcționare și privind siguranța alimentelor) conform cerințelor în vigoare 

înaintate întreprinderilor cu profil agro-industrial, printre care: 

− AgroAspect Grup, Floreni, Ungheni (procedura inițiată în ianuarie 2018) 

− Concor-Fruct, Corestăuți, Ocnița (procedura inițiată în ianuarie 2018) 

− Grape Line, Manta, Cahul (procedura a fost inițiată în martie 2018) 

− Grup Top Agro, Cojușna, Strășeni (procedura inițiată în decembrie 2017; se lucrează la 

îndeplinirea condițiilor ANSA pentru obținerea autorizației de funcționare) 

− Multifrigo, Buțeni, Hîncești (condițiile ANSA au fost îndeplinite; în aprilie 2018 urmează 

eliberarea autorizației) 

− Sipecofruct (2), Sipoteni, Călărași (procedura a fost inițiată în ianuarie 2018; se lucrează la 

îndeplinirea condițiilor ANSA pentru autorizarea funcționării) 

o 3 obiective, care au finalizat lucrările de construcție, vor iniția procedura de autorizare în curînd: 

− Smartfruct, Grimăncăuți, Briceni - Aprilie 2018 

− Struguri FrigExport, Văleni, Cahul – Aprilie 2018, după confirmarea GdP 

− Ved-Mar-Agro (2), Mileștii Mici, Ialoveni – Aprilie-Mai 2018 
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o 4 obiective agro-industriale sunt în faza activă de construcție (din total 35 finanțate), și vor fi 

finalizate în 2018: 

− Dammag-Grup, Țareuca, Rezina (finalizarea lucrărilor va avea loc după utilarea uscătoriei 

de fructe) 

− FruitAgro, Slobozia Mare, Cahul (lucrările de construcție au fost temporar stopate, urmează 

negocierea condițiilor de finalizare a lucrărilor de construcție cu antreprenorul) 

− Pro Organic Fruct, Mărculești, Florești - lucrările de construcție sunt în faza activă de 

execuție 

− Sant&K, Cunicea, Florești – lucrările de construcție sunt în faza activă de execuție, urmează 

lucrările de instalare a pardoselei. 

 

Realizarea investițiilor pentru tehnologiile post-recoltare: 

22

31

35

Obiective cu activitatile de post-recolta

autorizate

Obiective cu lucrarile de constructie

finalizate

Total obiective agro-industriale finantate

 

Notă: Numărul total de obiective finanțate – 35, beneficiarii de grant – 33 grupuri de producători; 2 

grupuri de producători construiesc cîte 2 obiecte în baza documentației de proiect separate 

(Sipecofruct și Ved-Mar-Agro). 

Acordarea suportului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și 

Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură (AIPA) în vederea elaborării propunerilor de 

completare și modificare a Legii nr.  312 din 20.12.2013 privind grupurile de producători agricoli și 

asociațiile acestora 

Conform cerințelor contractuale și ale Termenilor de Referință, Consultantul angajat prestează 

servicii juridice în vederea: 
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a) elaborării propunerilor de completare și modificare a Legii nr.312 din 20.12.2013 privind 

grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora – Obiectiv I; 

b) elaborării unui ghid/metodologii privid verificarea şi monitorizarea grupurilor de producători 

agricoli de către AIPA – Obiectiv II. 

În scopul implementării sarcinii asumate, Consultantul a examinat un set de documente și acte 

juridice din legislația Republicii Moldova. De asemenea, Consultantul a examinat legislația română 

(legi, hotărâri de Guvern, ordonanțe de urgență, ordine ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și 

Dezvoltării Rurale), care au ca obiect (sau au tangență) organizarea și funcționarea grupurilor de 

producători agricoli şi legislaţia UE privind modul de orgnizare şi activitate a grupurilor de 

producători.  

La finele trimestrului I, a fost convocată prima şedinţă a grupului de lucru instituit prin Ordinul 

Ministrului nr. 68 din 26 martie curent, care a examinat propunerile operate la Legea nr.312. 

Şedinţe de lucru în cadrul cărora vor fi discutate completările şi modificările la legea nr. 312 vor 

continua şi pe parcusul trimestrului II, 2018.  

Elaborarea Metodologiei privind procedurile și monitorizare a Grupurilor de producători 

Primul proiect al Metodologiei privind procedurile de verificare şi monitorizare a Grupurilor de 

producători de către AIPA a fost elaborat. Proiectul metodologiei a fost discutat în cadrul a câtorva 

şedinţe de lucru cu reprezentanţii AIPA şi UCIMPA. Proiectul de metodologie este elaborat în 

conformitate cu legislaţia în vigoare şi în conformitate cu practicile UE privind mecanismul de 

verificare şi monitorizare a grupurilor de producători. Detalii privind metodologia elaborată vor fi 

descrise în cadrul Raportului de progres pentru Trimestrul II, 2018.  

Elaborarea Regulamentului privind circuitul actelor pentru Grupurile de Producători aprobate în 

cadrul programului de granturi “Facilitarea accesului la pieţele de desfacere” 

Regulamentul stabilește procedura unitară de depunere a actelor, recepționare, înregistrare, 

ținerea evidenței, verificare precum și condițiile de debursare a sub-proiectelor investiționale 

finanţate în cadrul Programului de granturi investiţionale „Facilitarea accesului la piețele de 

desfacere”, implementat în cadrul Proiectului MAC-P. 

Regulamentul cuprinde descrierea întregului proces/flux al actelor relevante implementării sub-

proiectelor investiționale aprobate de către Comisia de Evaluare şi Selecţie. Procedura stabilește 

circuitul actelor şi responsabilităţile părţilor implicate, dar şi modul de realizare a activității de 

examinare a actelor depuse în vederea semnării contractului, până la asigurarea monitorizării sub-

proiectului investițional de către părțile interesate.  

Obiectivele regulamentului sunt următoarele:  

a) Asigurarea unei aplicări corecte și unitare a manualelor, regulamentelor, normelor, legilor, 

prevederilor în vigoare;  

b) asigurarea transparenței procesului de recepționare și verificare a actelor prezentate de 

GdP în cadrul Proiectului MAC-P; 

c) îndrumă angajații AIPA și echipa UCIMPA pe tot parcursul procesului de administrare și 

monitorizare a implementării sub-proiectelor investiționale;  
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e) asigură detalii complete și corecte cu privire la recepționarea, înregistrarea, examinarea, 

gestionarea erorilor constatate în actele prezentate, precum și documentele aferente acestora 

privind implementarea sub-proiectelor selectate.  

Prezentul Regulament detaliază Manual de alocare a granturilor aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 

17 din 7 februarie 2017 în partea ce ţine de circuitul actelor şi prezintă proceduri ce urmează a fi 

întreprinse de AIPA și UCIMPA prin expunerea circuitului de acte, procedurilor de verificare a 

documentelor prezentate, atribuțiile părţilor referitoare la circuitul documentelor şi evidenţa acestora 

din momentul demarării procesului de semnare a contractelor de acordare a granturilor, debursarea 

granturilor şi supervizarea perioadei investiţionale conform sub-proiectelor aprobate.       

Prezenta procedură se aplică pentru toate cererile de finanțare, adresate MAC-P și aprobate ca 

atare de către CES în urma finalizării procesului de evaluare și selecție și, după caz, soluționare a 

contestațiilor depuse. 

Regulamentul a fost remis spre revizire şi aprobare tutoror părţilor interesate ale proiectului MAC-P. 

Imediat ce va fi aprobat, prezentul Regulament va fi implementate de echipele UCIMPA şi AIPA. 

Elaborarea și detalierea indicatorilor conform recomandărilor Curții de Conturi 

Urmare a recomandărilor remise de Curtea de Conturi, cadrul de indicatori ai Componentei B, al 

proiectului MAC-P a fost revizuit, fiind propuşi indicatori suplimentari. Indicatorii sunt măsurabili, 

având definişii clare, documente confirmative în baza cărora se vor colecta şi raporta indicatorii. Au 

fost prezentate perioadele de coletare şi raportare ale acestora, precum şi instituţiile responsabile.  

Setul de indicatori va fi coordoant şi aprobat de MADRM şi Banca Mondială. Termenul final de 

prezentare a cadrului de indicatori în redacţie nouă la Curtea de Conturi este 30 iunie 2018.     

Indicatorii obiectivului de dezvoltare al Proiectului  
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Indicator existent 

Creșterea volumului de vânzări de culturi cu valoare înaltă 

(în țară și exporturi) de către grupurile de producători 

vizate 

 

Definiţie existentă 

Creșterea vânzărilor va fi măsurată în baza datelor primare 

primite de la producătorii individuali agricoli înainte de a se 

alătura în grupuri de producători. Indicatorul va măsura 

valoarea vânzărilor. 

Definiţie propusă  

Creșterea volumului vânzărilor de culturi cu valoare 

adăugată înaltă (care au fost trecute prin infrastructura 

post-recoltare) a grupurilor de producători recunoscute 

având punctul de comparație volumul producţiei 

comercializate la data recunoaşterii în conformitate cu 

planul de recunoaştere a grupului de producători.   

(!) Documente confirmative vor servi raportul anual privind 

realizarea planului de recunoaștere prezentat de fiecare 

grup recunoscut cu documentele confirmative aferente, 

planurile de recunoaștere în calitate de grup de producători 

în temeiul legii 312 din 20 decembrie 2013, aprobate de 

MADRM.   

Acest indicator va fi colectat şi raportat anual.  

Date furnizate de AIPA şi UCIMPA. 

Indicatorii rezultatelor intermediare  

Indicator existent 

Grupuri de producători create cu suportul proiectului 

Definiţie existentă 

Lipsă. 

Definiţie propusă  

Număr de asocieri / parteneriate formate din minim 5 

producători agricoli din domeniile vizate conform 

prevederilor proiectului MAC-P şi care sunt înregistrate la 

Agenţia Servicii Publice fie în calitate de grup de 

producători, în sensul Legii privind grupurile de producători 

şi asociaţiile lor nr. 312 din 20 decembrie 2013, precum și 

orice altă asociere/parteneriat a producătorilor agricoli, cu 

condiția respectării de către aceștia a condițiilor Manualului 

de alocare a granturilor „Facilitarea accesului la pieţele de 

desfacere”. 

(!) Documente confirmative vor servi documentele de 

constituire ale grupurilor de producători şi Rapoartele de 

progres prezentate de prestatorii de dezvoltare a afacerilor, 

responsabili de crearea şi înregistrarea grupurilor de 



21 RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES,  2018| Proiect implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi 
Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

producători în cadrul MAC-P. Acest indicator va fi colectat 

semestrial  

Date furnizate de UCIMPA. 

Indicator suplimentar propus  

Granturi debursate către grupurile de producători în 

vederea realizării investiţiilor în infrastructura post-recoltă    

Definiţie propusă  

Valoarea granturilor debursate către grupurile de 

producători în conformitate cu contractele de acordare a 

granturilor semnate dintre Autoritatea Contractantă şi 

Grupul de Producători.   

(!) Documente confirmative vor servi Contractele de 

acordare a granturilor semnate dintre Autoritatea 

Contractantă şi Grupul de Producători şi Facturilor de plată 

emise de Banca Mondială. Acest indicator va fi colectat şi 

raportat semestrial.  

Date furnizate de AIPA şi UCIMPA. 

Indicator suplimentar propus  

Număr de grupuri de producători care gestionează 

infrastructura post-recoltă conform contratelor de acordare 

a granturilor  

Definiţie propusă  

Numărul de grupuri de producători care au finalizat cu 

succes sub-proiectele investiţionale. 

(!) Documente confirmative vor servi Procesele verbale de 

recepţie finală înregistrate oficial la Agenţia Servicii 

Publice, Departamentul Cadastru. Rapoarte de M&E 

privind implementarea sub-proiectelor investiţionale. Acest 

indicator va fi colectat şi raportat semestrial  

Date furnizate de UCIMPA şi AIPA. 

Indicator existent 

Capacitatea de gestionare a infrastructurii post-recoltă 

urmare a investiției efectuate de grupurile de producători  

 

Definiţie existentă 

Capacitatea totală de manipulare post-recoltă a produselor 

agricole primare. 

(!) Documente confirmative pentru calcularea capacităţii 

infrastructurii post-recoltă vor servi, contractele de 

acordare a granturilor semnate dintre Autoritatea 

Contractantă şi Grupul de Producători şi anexele aferente 

acestora. Acest indicator va fi colectat şi raportat 

semestrial. 

Date furnizate de UCIMPA 

Indicator suplimentar propus  

Valoarea totală a investiţiilor finalizate de către grupurile de 

producători (Valoare totală sub-proiect  = grant + co-finanţare 

Definiţie propusă  

Valoarea totală a investiţiilor realizate de către grupurile de 

producători în vederea implementării sub-proiectele 
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costuri eligibile + costuri neeligibile) USD, %  

  

investiționale se va calcula prin sumarea grantului 

valorificat, co-finanţării asigurate de minim 50% pentru 

grantul primit şi costurile neeligibile, ce sunt parte 

componentă a sub-proiectelor investiţionale.   

(!)Documente confirmative vor servi datele furnizate de 

GdP precum invoice-uri, facturi privind bunurile 

investiţionale achiziţionate conform contractelor de 

acordare a granturilor. Datele vor fi analizate şi agregate în 

tabele care vor prezenta investiţiile achiziționate de GdP 

din surse de grant MAC-P şi co-finanţarea în vederea 

asigurării parităţii costurilor eligibile de minim 50% la 

porţiunea de grant şi costurile neeligibile, ce fac parte, de 

asemenea, din valoarea totală a investiţiei. Acest indicator 

va fi colectat şi raportat semestrial. Date furnizate de 

UCIMPA şi AIPA. 

Indicator suplimentar propus  

Grupuri de producători recunoscute de MADRM 

Definiţie propusă  

Numărul grupurilor de producători, care au primit aviz de 

recunoaştere, eliberat de autoritatea competentă prin care 

se certifică îndeplinirea condiţiilor de recunoaştere în 

calitate de grup de producători în temeiul legii 312 din 20 

decembrie 2013.   

(!) Documente confirmative vor servi Avizele de 

recunoaştere şi Registrul grupurilor de producători ţinut de 

autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de Recunoaştere. Acest indicator va fi 

colectat şi raportat semestrial.  

Date furnizate de MADRM. 

 

Elaborarea Ghidului practic dedicat Grupurilor de producători ”De la primii pași la profitabilitate” 

La 30 noiembrie 2017 a fost semnat contractul cu prestatorul de servicii pentru elaborarea 

Ghidului practic dedicat Grupurilor de producători ”De la primii pași la profitabilitate”. 

Scopul serviciilor de consultanță este elaborarea ghidului practic pentru grupurile de producători cu 
titlul propus "De la primii pași la profitabilitate și creștere". Este important de menționat că acest 
ghid își propune să ofere orientări și sprijin tuturor agricultorilor interesați pentru trecerea de la 
producția la scară mică și piața restrânsă la vânzări comune, investiții și creșterea afacerilor.   

 

Activitățile de bază ce țin de realizarea sarcinii propuse sunt: 

- Elaborarea Metodologiei și Planului de Acțiuni; 
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- Analiza bibliografică și documentară asupra cadrului legal și normativ, cadrului de 
reglementare, finanțe și contabilitate, marketing, etc.; 

- Elaborarea structurii Ghidului; 
- Desfășurarea cuprinsului Ghidului; 
- Editarea, formatarea și imprimarea Ghidului. 

În perioada de raportare a fost prezentată analiza bibliografică și documentară efectuată, de 

asemenea a fost transmisă pentru aprobare prima versiune a Ghidului.  

Ghidul practic dedicat Grupurilor de producători ”De la primii pași la profitabilitate” va fi compus 

din 12 capitole mari: - Proiectul ”Agricultura Competitivă în Moldova”   (MAC-P); - Obiectivele 

Ghidului și direcțiile de cercetare; - Practici mondiale de dezvoltare a grupurilor de producători 

prin asocierea cooperativelor internaționale; - De ce Grupuri de Producători în Republica 

Moldova?; - Cadrul juridic de reglementare, procesul de creare și asigurarea financiară a 

Grupurilor de Producători; - Revizuirea și selectarea formei de organizare juridică; - Formarea, 

structura și managementul cooperativelor de întreprinzător; - Managementul financiar; - 

Mecanismul recunoașterii Grupurilor de Producători; - Controlul și monitorizarea realizării 

condițiilor de recunoaștere a Grupurilor de Producători; - Marketingul și studiul de piață pentru 

Grupurile de Producători; - Studii de caz: Istorii de Succes în asocierea producătorilor din 

sectorul agroalimentar mondial. Anexe. 

Totodată, echipa de consultanți a participat la un șir de întruniri în cadrul Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), în cadrul cărora a fost agreată structura propusă, iar 

consultanții au început detalierea capitolelor Ghidului propriu-zis. 

Servicii de consultanță în domeniul contabilității și managementului financiar  

Serviciile de consultanță vizează consolidarea capacităților contabililor, administratorilor și 

membrilor parteneriatelor productive și ale grupurilor de producători de a înțelege importanța 

managementului financiar corect și a evidenței contabile corespunzătoare în cadrul acestor 

asociații, precum și aplicarea în practică a cunoștințelor dobândite (teoretice, practice, coaching 

și instruiri) în activitățile lor zilnice.  

Conform punctelor contractuale, echipa de consultanți au de realizat următoarele activități 

esențiale: 

1) Acordarea suportului metodologic general în domeniul contabilității și managementului 

financiar 

2) Acordarea de servicii individuale de consultanță tuturor parteneriatelor productive finanțate în 

cadrul MAC-P (faza 1 și 2) în baza evaluării necesităților individuale și gradului de pregătire 

pentru implementare 

3) Traininguri / seminare pentru creșterea capacităților pentru parteneriate productive finanțate 

În perioada decembrie 2017 - martie 2018 în scopul implementării sarcinii asumate conform 

contractului MACP/AF-2/CS/CQ2.6 și Termenilor de Referință, Consultantul a realizat următoarele 

activități: 
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Aferente livrabilului I: 

1. A elaborat un ghid metodologic ca parte componentă a Ghidului dedicat grupurilor de 
producători.  

2. A elaborat un model de Politici contabile care poate fi utilizat de către orice cooperativă / grup de 
producător cu anumite modificări reieșind din necesitățile fiecărui grup.  

3. A fost transmis în format electronic către 20 cooperative / grupurilor de producători modelul 
Politicilor contabile. 

4. A elaborat modelul de rapoarte anuale privind activitatea economică și realizarea planului de 
recunoaștere de către cooperative /GdP. 

Aferente livrabilului II: 

1. A elaborat un Acord de colaborare în cadrul implementării proiectului MAC-P (33 grupuri de 
producători agricoli).  

2. A semnat acorduri de colaborare cu 26 cooperative / grupuri de producători.  

3. A acordat servicii de consultanță ce țin de respectarea cerințelor legislative și normative legate 
de modul de ținere a evidenței contabile, raportare și management financiar, de utilizare a 
programului centralizat de evidență contabilă și alte situații practice individuale pentru 22 grupuri în 
valoare de 206 ore.  

De menționat, că componenta 2.6 ”Acordarea consultațiilor” cu executare parțială va continua pe 

întreaga durată a contractului, iar grupurile care nu au solicitat consultanță în cadrul contractului vor 

fi informați suplimentar despre asistența disponibilă în cadrul vizitelor de monitorizare care vor fi 

efectuate de Consultant în lunile mai - iunie 2018. 

Aferente livrabilului III: 

1. A organizat trei sesiuni de instruire pentru GdP, precum și pentru membrii acestora (2 în 
Chișinău și 1 în Cahul).   

Pe parcursul perioadei de raportare, Consultantul a organizat trei sesiuni de instruire pentru 

reprezentanții GdP - administratori, contabili și membrii acestora. Seminarele s-au desfășurat după 

următorul grafic: 

I) 07.02.2018, Chișinău; 34 participanți 

II) 03.03.2018, Chișinău; 24 participanți 

III) 27-28.03.2018, Cahul; 36 participanți  

Seminarele au cuprins aspectele raportării contabile în conformitate cu cerințele Regulament de 

recunoaștere a grupurilor de producători.    

În cadrul acestor sesiuni de instruire au participat conducătorii și contabilii cooperativelor, accentul 

fiind pus pe aspectele depistate de echipa de evaluare și monitorizare în urma vizitelor în teren de 

către alți experți implicați în procesul de consultanță a grupurilor de producători. Au fost discutate în 

detalii problemele pe partea contabilității, au fost prezentate recomandări concrete și măsuri 

necesare de a fi întreprinse de către grupuri pentru a elimina neajunsurile ce țin de evidența 

contabilă în cooperative. De asemenea, grupurile au fost instruite în procedurile de raportare a 
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volumelor de producție a membrilor, documentarea vânzărilor membrilor și perfectarea raportului 

anual de implementare a planului de recunoaștere a GdP. 

 

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

producători de la sud, precum și membrilor acestora. Accentul a fost pus pe modul de întocmire a 

documentelor primare contabile de către membri și de grup, precum și pe modificările parvenite în 

legislație legate de documentarea și impozitarea zilierilor în domeniul agricol. 

Urmare a cunoștințelor acumulate la seminare, Grupurile de Producători au prezentat până la 31 

martie curent, rapoartele financiare pentru anul 2017. Documentele au fost verificate, datele 

prezentate au fost analizate și agregate în rapoarte cumulative, care vor servi drept bază pentru 

elaborarea raportului analitic cu privire la activitatea GdP în anul 2017. Raportuș analitic urmează 

să fie finalizat și prezentat către finele trimestrului II/2018  
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Notă: Participanții au evaluat pozitiv seminarele desfășurate, fiind confirmată eficiența acestora și 

în rezultat fiind solicitată atât continuarea asistenței din partea echipei de experți în evidența 

contabilă prin desfășurarea seminarelor, cât și extinderea grupului țintă, inclusiv pentru membrii 

grupurilor vizate, ținând cont de necesitățile acestora - gospodării țărănești, întreprinderi 

individuale, SRL cu activitatea principală din domeniul agriculturii.  

 

 

Activități de promovare și comunicare 

În decembrie 2017, UCIMPA a contractat serviciile companiei ”Casa Imago” SRL pentru 

promovarea activităților proiectului. Obiectivul principal al serviciilor contractate este de a asigura 

vizibilitatea Proiectului și susține un grad ridicat de cunoaștere despre activitățile, rezultatele și 

impactul pe termen lung ale Proiectului în rândul grupului țintă primar – (1) Beneficiarii direcți sau 

potențiali ai Proiectului și (2) Stakeholderii.  

Obiectivele specifice ale campaniei de comunicare sunt: 

a. Informarea corectă și sistematică despre activitățile și rezultatele Proiectului, prin intermediul 

mijloacelor selectate. 

b. Asigurarea unei imagini pozitive a Proiectului și creșterea încrederii populației față de proiectele 

externe de finanțare.  

c. Atragerea interesului mass-media și a publicului către subiecte de importanță socială, cum ar fi: 

 siguranța alimentelor,  

 oportunitățile de finanțare oferite de proiect, 

 rezultatele obținute datorită intervenției Proiectului 

 capacitatea întreprinderilor din RM de a se alinia la standarde internaționale etc.  

d. Menținerea unei colaborări permanente cu canalele de presă.  

e. Asigurarea unei platforme de comunicare vii pentru grupul țintă primar. 
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Printre cele mai importante activități conform Contractului se enumeră: elaborarea strategiei de 

comunicare pentru proiect și a planului de implementare, semnarea acordurilor de colaborare cu 

mass media națională și regională, inclusiv presa scrisă, TV și radio; planificarea, organizarea și 

efectuarea vizitelor de schimb de experiență la grupurile de producători active ”Ziua Grupului de 

Producători”; planificarea, organizarea și desfășurarea unui eveniment dedicat ”Zilelor Siguranței 

Alimentelor”; elaborarea și editarea materialelor de vizibilitate necesare; elaborarea Broșurii 10 

istorii de succes și realizarea interviurilor cu beneficiarii selectați, administrarea contului de 

Facebook al proiectului MAC-P etc. 

Pe parcursul perioadei decembrie 2017 –februarie 2018 au fost realizate următoarele activități 

specifice în domeniul comunicare și promovare: 

2. Elaborarea Strategiei de Comunicare pentru perioada Decembrie 2017 – Iunie 2019; 

Procesul de elaborare a Strategiei a cuprins mai multe etape, inclusiv:  

3. Stabilirea cu exactitate a obiectivelor de comunicare și grupurile țintă 

- Determinarea subiectele potențiale pentru: 

(a) plasare presa scrisă și online și  

(b) emisiuni și programe TV 

- Descrierea evenimentelor publice și stabilirea reperelor de bază în organizarea acestora  

- Planificarea activității pentru social-media 

2. Plasări în presa scrisă și on-line/emisiuni TV 

În cadrul elaborării strategiei de comunicare au fost agreate subiectele potențiale pentru 

comunicarea în presa scrisă și on-line.  

În perioada de raportare a fost elaborat și plasat 1 articol în presa scrisă: 

Titlu: «Проект MACP продолжает поддерживать группы производителей»  

 Plasare: Logos-press, 9 februarie 

Subiect: Articolul relatează despre seminarul organizat de UCIMPA pe 7 februarie 2018,  cu scopul 

acordării de suport consultativ gratuit în domeniul evidenței contabile, managementului financiar și 

raportării financiare către grupurile de producători. 
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Administrarea site-ului web www.capmu.md și a Paginii de Facebook a Proiectului  

Pe parcursul trimestrului I, 2018 numărul de followers pe pagina Facebook a Proiectului a avut o 

creștere de 38%. În această perioadă au fost postate 11 știri. 
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Componenta 3. SPORIREA PRODUCTIVITĂŢII SOLURILOR PRIN 
INTERMEDIUL MANAGEMENTULUI  DURABIL AL TERENURILOR 
Bugetul estimativ  planificat  până în 
2019 

3 200 000 USD 

Absorbiţi la 31 martie 2018 3 410 633 USD 
 
Granturi post-investiționale 

 
3 000 000 USD 

Granturi debursate la 31 martie 2018 1 963 676 USD  

Indicatori intermediari de rezultate 

 Referinţă Situaţia din 
31 martie 
2018 

Ținta pentru 
 2018 

Țintă 
finală 30 
iunie 2019 

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 

5 sesiuni de 
informare si 
instruire 
Carava Verde 
– 260 
persoane 
informate 
 

Campanie de 
sensibilizare în 
domeniul MDT 
implementată 

- Cumulativ de 
la începutul 
proiectului au 
fost organizate 
48 de sesiuni 
de informare la 
care au 
participat 1362 
de participanți 

Participarea 
femeilor la 
activități de 
mobilizare 

0% - 40% - Cumulativ de 
la începutul 
proiectului 
femeile 
participante la 
sesiunile de 
informare au 
pondere de 
27%  
 

Numărul de 
granturi/măsuri 
de stimulare 
pentru MDT 
oferite 

0 - 300  Cumulativ de 
la începutul 
proiectului au 
fost oferite 164 
de granturi 
destinate MDT. 
Valoarea totală 
a granturilor 
constituie 
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peste 38,0 mil 
MDL (cca 1,96 
mil dolari SUA) 

Suprafața de 
teren agricol  
supusă practicilor 
de management 
durabil al 
terenurilor   

0ha - 10 000ha - Cumulativ 
2014- 2017 -  
51 489,6776  
ha 

Grupuri mobile 
mecanizate sunt 
create și echipate 
corespunzător 

0 - 2 - 2 

Fâșii anti-
erozionale 
reabilitate 

0ha - 2 000ha - Indicator atins - 
2 242 ha 

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

0ha - 50 000ha - Indicator atins - 
64,382 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; 

 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 12 februarie 2018 a fost semnat un contract nou (nr. MACP/CS/SSS-3.2-1), sub-componenta 

„Fortificarea capacităților în practici de management durabil al terenurilor”, astfel în perioada de 

raportare februarie-martie, echipa MEM a raportat următoarele activități: 
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Elaborarea și difuzarea unui buletin electronic informativ  

În luna martie a fost realizat al 13-lea buletin electronic informativ cu privire la Managementul 

Durabil al Terenurilor, posibilitățile de finanțare oferite de program precum și activitățile realizate în 

cadrul proiectului.  

Buletinul a avut următoarea structură: 

o MAC-P lansează cel de-al șaptelea apel al Programului de granturi post - investiționale  

„Managementul durabil al terenurilor” ; 

o Seminare de informare privind Programul de granturi post-investiționale „Managementul 

Durabil al Terenurilorˮ  

Buletinul a fost difuzat către 140 de adrese electronice ale beneficiarilor proiectului, direcții agricole 

raionale, asociații profesionale în domeniul agriculturii. De asemenea, acesta a fost plasat online: 

http://mem.md/wp-content/uploads/2018/03/Managementul-durabil-al-terenurilor-buletin-informativ-

electronic-nr.13.pdf  

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

A fost elaborat și publicat un comunicat de presă cu privire la lansarea celui de-al șaptelea apel al 

Programului de granturi post-investiționale „Managementul Durabil al Terenurilorˮ. Comunicatul a 

fost publicat la data de 30.03.2018, prin intermediul agenției de presă InfoPrimNeo (IPN).  

Elaborarea și publicarea 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 (100cm2)  cu anunțul privind apelul 

#7 de granturi a fost publicată în 2 surse de informare 

din presa scrisă. 

Prin intermediul celor 2 surse de informare, anunțul cu 

privire la lansarea apelului #7 al programului de granturi 

post-investiționale managementul durabil al terenurilor a 

fost distribuit după cum urmează:  

1 Gazeta de Sud, distribuție regională în raioanele 

Cimișlia, Cahul, Ștefan Vodă, Căușeni, 

Basarabeasca, Taraclia, Leova, Cantemir, tiraj - 

5000 exemplare săptămânal;  

2 Jurnal de Chișinău, distribuție națională, tiraj - 18 

800 exemplare săptămânal;  

Alte 9 ziare (surse de informare în presa scrisă conform 

contractului) urmează să publice anunțul pe parcursul 

primei săptămâni a lunii aprilie. 

 

  

http://mem.md/wp-content/uploads/2018/03/Managementul-durabil-al-terenurilor-buletin-informativ-electronic-nr.13.pdf
http://mem.md/wp-content/uploads/2018/03/Managementul-durabil-al-terenurilor-buletin-informativ-electronic-nr.13.pdf
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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 de raportare au fost 

distribuite 6 postări despre activitatea Proiectului.  

În rezultatul postărilor despre activitățile proiectului, pagina de Facebook dedicată Managementului 

Durabil al Terenurilor a fost apreciată de 843 ori, fiind în creştere faţă de perioada de raportare 

precedentă  când au fost înregistrate 808 de aprecieri. 

Activități privind conștientizarea și mobilizarea părților interesate 

Organizarea sesiunilor de informare în cadrul Acțiunii ”Caravana Verde” 

În perioada de raportare, MEM a continuat desfășurarea acțiunii de informare Caravana Verde. În 

cadrul acestei acțiuni au fost organizate și desfășurate 5 sesiuni de informare  dedicate exclusiv 

componentei MDT - proiectul MAC-P. La evenimente au fost prezentate informații privind lansarea 

programului de granturi post-investiționale Managementul Durabil al Terenurilor, modalități de 

accesare a granturilor post-investiționale destinate managementului durabil al terenurilor şi 

informaţii despre tehnologiile conservative în agricultură.  

 

 

Programul de informare „Caravana Verde” cu genericul Soluții Inteligente pentru performanță s-a 

desfășurat în următoarele localități: 

16.02.2018 – or. Bălți, 52 participanți din raioanele Glodeni, Fălești, Râșcani, Sângerei și Drochia 

din care 38 producători agricoli; 

20.02.2018 – or. Edineț, 59 participanți din raioanele Edineț, Dondușeni, Briceni și Ocnița din care 

48 de producători agricoli; 

21.02.2018 – or. Leova, 74 participanți din raioanele Leova, Cantemir și Cahul din care 42 

producători agricoli; 

22.02.2018 – or. Orhei, 30 participanți din raioanele Orhei, Telenești, Rezina, Șoldănești, mun.Bălți 

din care 24 de producători;  

28.03.2018 -  or.Comrat, 45 participanți din raioanele Basarabeasca, Taraclia, Ceadâr-Lunga și 

Comrat din care 37 producători agricoli; 

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 evenimentele din 

https://www.facebook.com/MDTMoldova?ref=bookmarks
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perioada de raportare au participat 260 persoane. Din numărul total de participanți 189 de 

persoane au fost producători agricoli, iar 71 reprezentanți ai direcțiilor agricole și ai altor direcții și 

secții din cadrul consiliilor raionale, reprezentanți ai ACSA, ai distribuitorilor de tehnică agricolă și ai 

altor organizații neguvernamentale din domeniu, ingineri cadastrali, consilieri locali, primari. 

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

Durabil al Terenurilor precum și pe paginile web ale unor APL. 

 

Monitorizarea și Evaluarea impactului ecologic/de mediu al practicilor MDT aplicate în 

exploatațiile agricole 

Scopul M&E a impactului ecologic în cadrul studiului constă în identificarea și evaluarea 

beneficiilor de mediu ale practicilor MDT practicate în exploataţiile agricole într-o perioadă mai 

lungă de timp prin utilizarea efectelor și a evoluțiilor pedogenetice (însuşirilor solurilor) ca element 

direct și de reflectare a unui anumit impact de mediu prin intermediul solului. În acest scop, echipa 

de experți ACSA a utilizat același set de indicatori de ordin ecologic pentru M&E impactului asupra 

mediului pentru fiecare indicator, fiind propuse îndrumările metodologice actualizate, care au fost 

utilizate în procesul de lucru în teren. Indicatorii de M&E a impactului ecologic au rămas aceeași și 

au un caracter de reprezentare fiind ușor aplicabili și măsurabili la nivel de companii de către 

specialiștii acestora. 

Finalizarea experiențelor privind M&E impactului și a beneficiilor de mediu ale practicilor MDT 

Trendul general al evoluţiei regimului de umiditate al solurilor atât în cadrul practicilor agricole 

convenţionale, cât şi în cadrul celor MDT presupune reducerea rezervelor de apă, acestea fiind 

determinate de consumurile la evapo-transpiraţie (consumuri la fotosinteză) şi la evaporarea fizică 

de pe suprafaţa solurilor (consumuri inutile). 

În conformitate cu evoluţia acestor factori, în perioada de vegetaţie, conţinutul de apă în sol se 

reduce. Pe parcursul perioadei de vegetaţie a anului 2017 această reducere s-a realizat într-un 

interval larg de valori -  de la capacitatea de câmp (CC) până la 0,3-0,4 CC. În aceste condiții, 

gradul de asigurare a plantelor cu apă a evoluat de la optimal până la satisfăcător. Prin urmare, în 

limitele terenurilor evaluate în 2017 nu s-au constatat cazuri de reducere a umidităţii solului până la 

nivelul coeficientului de ofilire (CO). Atât în cadrul practicilor convenţionale, cât şi al celor MDT, la 

sfârşitul perioadei de vegetaţie rezervele de apă în sratul 0-60 cm, în majoritatea cazurilor, variază 

în intervalul 27-33 mm. Acestea sunt suficiente pentru a menţine un echilibru dinamic în sistemul 

sol-plantă fără implicarea riscului de deshidratare a rădăcinilor plantelor. Totuşi, aplicaţiile pe teren 

au arătat că în cazul solurilor cu alcătuire granulometrică fină gradul de mobilitate şi de 

accesibilitate a apei este mai redus (SRL Mihailena Agro, SRL Hiliuţanul, SRL Virtuos Impex, GŢ 

Baban Fiodor Nicolae, SRL Agropopuros), inclusiv în cazul aplicării practicilor agricole MDT 

adaptate la condiţiile de landşaft. Gradul mai redus de accesibilitate este mai pronunţat în a doua 

jumătate a perioadei de vegetaţie. Pornind de la aceasta, în cadrul sesiunilor de totalizare a 

activităţilor în anul 2017 respectivelor agenţi economici le-a fost atrasă atenţia la oportunitatea 

cultivării pe terenurile evaluate a culturilor de toamnă (grâu, orz, rapiţă) şi a culturilor de primăvară 

cu perioadă de vegetaţie scurtă (mazăre, rapiţă, borceag ş.a.). În anii cu risc de secetă de vară pe 

atare terenuri este mai indicată cultivarea culturilor cu sistem radicular adânc (porumb, floarea 

soarelui, soia). Aplicaţiile în cadrul SRL Coriandro-Agro au arătat că pe atare soluri este 

convenabilă cultivarea sorgului. Pe terenurile cu risc de secetă pedologică de vară nu se 

recomandă cultura sfeclei de zahăr. 
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Din grupa solurilor cu risc de secetă de vară fac parte şi cele cu alcătuire granulometrică luto-

nisipoasă (CAP Lorex-Agro, SRL Gelnacr Agro). Perioada de vegetaţie 2017 a arătat că pe atare 

terenuri este mai indicată cultura mazărei de toamnă (CAP Lorex-Agro) sau a culturilor cu sistem 

radicular adânc (SRL Gelnacr Agro). 

În raioanele pedogeografice cu cernoziomuri carbonatice şi tipice slab humifere, solurile se 

caracterizează printr-o pondere mare a nisipului fin (0,25-0,1 mm) şi profilului grosier în alcătuirea 

granulometrică. În aceste condiţii, solurile dispun de o capacitate moderată pentru apă, dar şi o 

capacitate de conservare a acesteia pe măsură. Experineţa SRL Agrosem, SRL Agrogled, SRL 

Sadac-Agro, SRL Cetatea Nouă permite grupului de experţi să considere că în aceste condiţii este 

mai indicată practicarea unei rotaţii de culturi în cadrul căreia se acordă preferinţă solurilor cu 

sistem radicular adânc si rotaţia  lucrărilor în conformitate cu necesităţile culturilor. 

În condițiile Stepei Bălţilor, în anul 2017, au fost atestate efecte mai bune în cadrul unor sisteme de 

lucrare a solurilor prin rotaţie în conformitate cu culturile cultivate (GŢ Racu Nicolae, SRL 

Burcovschi Grup, SRL Bitic-Agro, SRL Amonti-Agro, SRL Panaxorium C.N., SRL Licorent Agro, 

SRL Drebozaci, SRL Valea Pârjotei ş.a.). 

În plantaţiile multianuale regimul de umiditate este în funcţie de modul de întreţinere a solurilor. În 

condiţii de întreţinere a solurilor în regim de ogor negru (SRL Bitic-Agro) evaporarea intensivă de 

pe suprafaţa solului conduce la formarea unui strat de mulci de sol care contribuie la reducerea 

evaporării apei din straturile adânci. Prin urmare, stratul radicular activ are rezerve suficiente de 

apă chiar şi la sfârşitul perioadei de vegetaţie.  Însă, în aceste condiţii, structura stratului de la 

suprafaţă se mărunţeşte puternic. Ca urmare, sporeşte riscul eroziunii cu apa. 

În condiţii de înierbare naturală (GŢ Bodacevskaia Alina, SRL Agrodenidan, SRL Banoni Agro) apa 

din stratul superficial (înţelenit) se consumă la evapotranspiraţie. La sfârşitul perioadei de vegetaţie 

conţinutul de apă în acesta se reduce până la 0,3-0,4 CC, valorile densităţii aparente constituind 

>1,4 g/cm3. Formarea lui contribuie copertării suprafeţei solului şi reducerii consumurilor de apă la 

evaporarea fizică. Prin urmare, se asigură conservarea rezervelor de apă în sol şi consumarea 

acestora la procesele de evapotranspiraţie a plantelor. 

Organizarea şi desfăşurarea în cadrul companiilor beneficiare a  atelierelor de lucru referitoare la 

totalizarea/autoevaluarea privind impactul şi beneficiile de mediu ale practicilor MDT 

Perioada de implementare a studiului de M&E aferentă etapei date de raportare a avut ca rezultat 

finalizarea tuturor experienţelor din teren, a activităților, măsurărilor și analizelor de laborator, 

precum şi interpretarea, agregarea, analiza şi procesarea datelor de la începutul și sfârșitul 

perioadei de vegetație colectate pentru M&E impactului şi a beneficiilor de mediu aduse 

companiilor beneficiare de granturi, participante în studiu, în urma implementării practicilor de MDT. 

Având la bază aceeași abordare metodologică cu perioada similară din cadrul exercițiului 

precedent de M&E, echipa urma să organizeze și să desfășoare sesiuni de totalizare și instruire 

pentru autoevaluare pentru 40 companii beneficiare. 
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Distribuirea per raion/regiune  
a companiilor beneficiare participante în studiul de M&E  

Componentul de mediu 
 

N. d/o Raion 
Utilaj pentru 

prelucrarea/ fertilizarea 
solului 

Utilaj p/u 
gestionarea 

resturilor vegetale 

Total per 
Raion/Regiune 

1 Briceni 2 1 3 

2 Basarabeasca 1 0 1 

3 Cahul 0 1 1 

4 Cimişlia 3 0 3 

5 Edineţ 1 2 3 

6 Drochia 2 0 2 

7 Faleşti 3 3 6 

8 Glodeni 1 5 6 

9 Hânceşti 1 0 1 

10 Leova 1 1 2 

11 Râşcani 2 1 3 

12 Sângerei 3 2 5 

13 Taraclia 1 1 2 

14 UTAG 1 0 1 

15 Ungheni 1 0 1 

TOTAL  23 17 40 

 
Obiectivul echipei implementatoare a fost de a instrui reprezentanţii companiilor cum să efectueze 

autoevaluarea, M&E de sine stătător a impactului şi a beneficiilor aduse de practicile de MDT, iar 

aceste materiale s-au dovedit a fi cele mai utile şi eficiente instrumente pentru atingerea scopului 

propus. 

Colectarea datelor ce țin de M&E impactului economic și social al practicilor MDT 

În perioada ianuarie - martie 2018, echipa de implementare a aspectelor de monitorizare şi 

evaluare a impactului investițional, tehnologic şi economic al studiului implementării practicilor 

MDT, a asigurat ajustarea Fişelor de M&E economic - investiţional, remiterea acestora 

beneficiarilor de proiect, colectarea datelor primare, verificarea şi validarea datelor colectate. 

Ulterior datele iniţiale au fost introduse în sistemul electronic de monitorizare, pentru efectuarea 

procesării şi analizei acestora per indicator economic şi investiţional în general şi pentru sector de 

producere şi exploataţie agricolă în particular. Datele procesate vor fi pregătite pentru restituirea 

ulterioară beneficiarilor de proiect şi pentru planificarea bugetelor sectoarelor de producţie la 

implementarea de practici MDT. 

Activitățile de introducere a datelor în SIM al MAC-P: Urmare a procesului de colectare a datelor 

pentru componentele economic și social pentru anul 2017, în cadrul activităților de M&E a 

impactului și a beneficiilor socio-economice ale practicior de MDT aplicate de aceste 10 companii 

selectate pentru a fi investigate, echipa implementatoare a desfășurat și activități de lucru cu SIM al 

proiectului MAC-P, unde specialiștii ACSA, după finalizarea verificării, validării și aprobării seturilor 

de date finale și a fișelor M&E respective, au introdus în sistem toate fişele M&E de impact 

economic şi social. 
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De asemenea în SIM au fost introduse de către specialiștii ACSA și sunt disponibile fişele M&E 

impactului și a beneficiilor de mediu cu toate seturile de indicatori și date din Registrele de Evidență 

pentru toate cele 40 de companii beneficiare participante: pentru fizica solului – 40 companii, 

pentru biologia solului  - 10 companii, pentru ambele perioade de M&E: iniţială şi finală pentru 2 

profiluri de sol evaluate: de intervenţie MDT (varianta B), de comparaţie (varianta A). 

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 

213 dosare dintre care 165* au fost calificate finaliste pentru rambursarea a 50% din valoarea 

investiției in tehnologii de MDT. Beneficiarii programului au investit în 201 de utilaje destinate MDT, 

dintre care semănători – 76, stropitori – 42, tocătoare (cositori) – 37, combinatoare - 16. De 

asemenea, beneficiarii au investit în practici de MDT și anume: 3 iazuri antierozionale, 1 bazin de 

captare a apei pluviale și înierbarea cu lucrarea solului numai în jurul pomilor în livezi.  

 

***SRL Manubeievca deși a trecut procedura de selectare în calitate de beneficiar și a fost aprobat spre plată, nu 

a fost finanțat pe motivul includerii ulterioare în lista de interdicții a MADRM. 

 

 

Astfel valoarea cumulativă a granturilor constituie 38,0 milioane lei  (cca 1,96 mil dolari SUA).. 



37 RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES,  2018| Proiect implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi 
Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

 

Valoarea medie a unui grant reprezintă - 232 816 MDL. Din totalul beneficiarilor, 50 au primit 

granturi în valoare maximă de 20 000 dolari SUA, iar un beneficiar a luat grant minim de 20 947 lei. 

Ca urmare a dezagregării pe gen s-a constatat că din 164 de beneficiari, inclusiv 25 femei 

(15,76%). Suprafața terenurilor agricole prelucrate de finaliștii programului reprezintă 51 489,6776 

ha. Granturile acordate acoperă, cele mai diverse localități din Moldova, răspândindu-se pe întreg 

teritoriu al țării. Conform divizării administrativ - teritoriale ale RM : Nord - 94 beneficiari, Sud – 45, 

Centru : 25 persoane. 

 

Evaluarea de mediu a dosarelor MDT 

 Consultarea beneficiarilor potenţiali (prin comunicarea telefonică, întîlniri şi seminare) 

privind criteriile de eligibilitate, categoriile de sub-proiecte, condiţiile şi procedurile de mediu 

aplicate în cadrul MACP. 

 Evaluarea datelor și elaborarea hărților Managementul Durabil al Terenurilor MACP cu 
distribuția suprafețelor terenurilor cu tehnologiile de MDT implementate în cadrul 
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Programului de granturi post-investiționale. 

 

     

Monitorizarea și Evaluarea beneficiarilor de granturi 

La data de 03 iulie 2017 a fost semnat contractul cu consultantul M&E a beneficiarilor de granturi în 

cadrul Proiectului ”Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P).  

În perioada de raportare, consultantul a finalizat vizitele de monitorizare la 138 de beneficiari din 

144 preconizați inițial. Astfel, au fost efectuate vizite în 26 de raioane. Din cei 138 beneficiari de 

granturi monitorizați, 133 beneficiari au primit granturi post-investiționale în urma achiziționării 

utilajelor pentru implementarea tehnologiilor de conservare a solului destinate MDT în sumă de 

27,8 mil lei, 5 beneficiari au primit granturi pentru implementarea practicilor de management durabil 

al terenurilor în sumă de 1,2 mil lei. 

Ulterior primirii granturilor destinate MDT, 53 beneficiari sau 40% din cei 133 beneficiari vizitați au 

efectuat investiții în 94 utilaje destinate MDT, dintre care semănători – 23, tocătoare (cositori) – 10, 

scarificatoare – 10, stropitori – 14, combinatoare – 21 și alte tehnologii MDT - 16.  

Analiza investițiilor în 94 utilaje destinate MDT efectuate după primirea granturilor MDT se prezintă 

în figura de mai jos: 
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Investițiile au constituit suma de 68,0 mil lei, ceea ce constituie 233,9% față de suma grantului 

debursat.  

Nu au investit în 
tehnologii MDT

60%

Au investit în 
tehnologii MDT

40%

Numărul  beneficiarilor care au investit în tehnologii MDT

 

Ponderea grantului alocat în totalul investițiilor efectuate de către 138 beneficiari în practici și 

tenologii MDT. 
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Analiza sumelor investite în practici și tehnologii MDT de către cei 138 beneficiari monitorizați arată 

că granturile în mărime de 17% au stimulat investiții suplimentare în mărime de 67,1 mil lei ceea ce 

constituie 40% din investițiile totale efectuate de către beneficiarii monitorizați. 

Suprafețele pe care s-au prestat servicii cu echipamentel MDT în anul 2017 constituie 1813 ha, din 

care 1100 ha constituie servicii de recoltare prestate de 2 beneficiari, alți 2 beneficiari au prestat 

servicii de stropire a livezii pe 713 ha. Ponderea majoră (55%) în prestarea serviciilor o deține GȚ 

Panfil Ion companie specializată în prestarea de servicii.   

Analiza suprafețelor fondului funciar, prelucrată în exploatațiile agricole de beneficiarii de granturi 

monitorizați se prezintă în diagrama de mai jos: 

 

Suprafața totală pe care se aplică tehnologiile conservative de lucrare a solului de către 

beneficiarii de granturi a crescut de la 83,1 mii ha în anul depunerii dosarului la 152,7 mii ha 

fiind în creștere cu 83,7%. Astfel, în anul 2017 - 74 beneficiari au prelucrat cu 48,7 mii ha mai 

mult, iar alți 45 beneficiari au micșorat suprafețele prelucrate cu 3,8 mii ha, cauza principală o 

constituie expirarea contractelor de arendă asupra terenurilor și variații în procesul reîncheierii 

acestora. 

Suprafețele pe care se aplică tehnologiile conservative de lucrare a solului  de către beneficiarii 

de granturi au crescut de la 44,0 mii ha în anul depunerii dosarului la 76,6 mii ha fiind în 
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creștere cu 74,0%. Astfel în anul 2017 - 84 beneficiari au lucrat suprafețele cu 38,3 mii ha mai 

mari, iar alți 38 beneficiari, în anul 2017, au lucrat  suprafețe cu 7,8 mii ha mai mici. Una dintre 

principalele cauze invocate de beneficiari este imposibilitatea lucrării solului prin tehnologie 

conservativă pe suprafețe mici precum și specificul solului care face imposibilă aplicarea 

tehnologiilor ”no till”/ ”strip-till”.  

Suprafața pe care se aplică tehnologiile conservative de lucrare a terenurilor au fost extinse de la 

44,0 mii ha la data depunerii dosarului pînă la 76,6 mii ha în anul 2017 fiind în creștere cu 74,1%. 

Extinderea suprafețelor se datorează în mare parte la renunțarea prelucrării solului prin tehnologiile 

convenționale de lucrare a solului în favoarea celor conservative, precum și extinderea suprafețelor 

de teren lucrate după efectuarea investițiilor în utilaje agricole. 

La toți beneficiarii a fost efectuată inspecția fizică a obiectelor investiționale, verificarea 

certificatelor de înmatriculare, a înscrisurilor contabile precum și efectuarea altor investiții în 

aplicarea practicilor de MDT. 

NOTĂ: Raportul narativ detaliat a fost transmis spre informare AIPA. 

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

 
Această sub-componentă este realizată de către Institutul pentru Cercetări și Amenajări Silvice 

(ICAS). Dat fiind faptul realizarea tuturor activităților precum și atingerea indicatorilor propuși, a fost 

decis de a prelungi conlucrarea cu ICAS și anume, echipa de consultanți urmează să  conducă 

încă un eveniment de monitorizare a schimbărilor la nivel de depozite de carbon (biomasă, sol şi 

litieră) produse în perdelele forestiere de protecţie reabilitate. ICAS va prezenta un raport privind 

nivelul de depozitare de carbon in 43 pieţe de probă anterior studiate şi follow-up la datele 

colectate şi raportate în anii 2015-2016. ToR ai consultantului a primit deja aprobarea de către 

Banca Mondială. Urmează să fie semnat contractul și demararea activităților se preconizează 

pentru trimestrul III-IV/2018. 

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

oficiul UCIMPA. 


