
PROGRAM DE GRANTURI 

2018 

Granturi investiționale 

 

Proiectul Agricultura Competitivă în 

Moldova  



 Susținerea creării grupurilor de 

producători activi în sectorul horticol şi 

zootehnic (colectare şi procesare lapte 

şi miere); 

 

 Susținerea investițiilor în tehnologii și 

utilaje destinate infrastructurii post-

recoltă. 

 

Program de granturi investiționale 

pentru infrastructura post recoltă 



 Debursarea granturilor, M&E -     

 

 

 

 Prestatori de servicii de dezvoltare a 

afacerilor. 

 

Actori implicați: 

VAKAKIS & ASSOCIATES S.A. 



 

 Granturi de 50% din valoarea obiectului investiției,  

 plafon maxim per grup de producători $350,000. 

 Grupurile care anterior au beneficiat de finanțare în cadrul Proiectului MAC-P, dar 
nu au accesat valoarea de $350 000, pot aplica repetat pentru finanațare.  

 

 Grupurile de Producători vor co-finanța celelalte 50% din costul investiției 

eligibile. 

 

 

Granturi investiționale pentru infrastructura  

post-recoltă 



 Grupurile de producători din cel puțin 5 membri (persoane fizice 
și/sau juridice, care desfășoară activitate de întreprinzător;  

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

 Membrii vor realiza produsul sau grupa de produse omogene pentru 
care s-au asociat prin intermediul grupului:  

 

Beneficiarii granturilor investiţionale: 

 50% - în primul an de activitate; 

 60% - în al doilea an de 
activitate; 

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

 



 Bunul imobil și terenul pe care urmează să se efectuieze investiția se află în 

proprietatea Grupului de Producători;  

 Își asumă responsabilitatea de a nu înstrăina sub nici o formă investiția pe 

parcursul a 5 ani, din momentul finisării ei; 

 Să prezinte dovada vînzărilor și/sau procurărilor de bunuri, lucrări, servicii 

pentru ultimile 6 luni: 

 Pentru GdP din sectorul horticol - de minimum 500 000 MDL; 

 Pentru GdP din sectorul zootehnic – de minimum 350 000 MDL; 

 Pentru GdP din sectorul apicol – de  minimum 250 000 MDL. 

Beneficiarii granturilor investiţionale: 

 



 Activează în sectorul pentru care s-au asociat de minim 3 ani de activitate; 

 Membrii grupului sunt proprietari și/sau deținători cu titlu de drept de arendă / comodat 
a bunurilor imobile care constituie obiect al investiției după cum urmează: 

 Pentru plantații multianuale – termenul de aendă va fi de cel puțin 15 ani și minimum 5 ha per 
mebru al Grupului. Nici unul din fondatori nu va deține mai mult de 50 % din totalul suprafețelor 
plantațiilor GdP. 

 Pentru plantații de arbuști fructiferi, coacăz, zmeur, zmeur, mure, căpșun - termenul de aendă 
va fi de cel puțin 5 ani și minimum 0,5 ha per mebru al Grupului. Nici unul din fondatori nu va 
deține mai mult de 50 % din totalul suprafețelor plantațiilor GdP. 

 Pentru plantații anuale – termenul de arendă va fi de cel pușin 5 ani și minimum de 1 ha per 
memru al Grupului. Nici unul din fondatori nu va deține mai mult de 50 % din totalul suprafețelor 
GdP. 

 Să nu aibă restanțe la bugetul public local și național; 

 Să nu fie incluși în Lista de Interdicţie a producătorilor agricoli. 

 Nu sant eligibili GdP și membrii acestora care anterior au prezentat documente 
eronate. 

 

Criterii de eligibilitate pentru membrii Grupului: 



 Sunt recunoscute de către MADRM; 

 Membrii grupului comercializează produsul sau grupa de produse omogene, prin 
intermediul grupului în proporție de cel puțin: 

 50% - în primul an de activitate; 

 60% - în al doilea an de activitate; 

 75% - în al treilea și următorii ani de activitate.  

 Deține și aplică sistemul centralizat de evidență contabilă; 

 Bunul imobil și/sau terenul pe care se efectuează investiția se află în proprieatea 
GdP. 

 Să nu aibă restanțe la bugetul public local și național; 

 Să nu fie incluși în Lista de Interdicţie a producătorilor agricoli. 

 Nu sănt eligibili GdP care au înregistrat rețineri mai mult de 15 luni la implimentarea 
proiectelor investiționale anterior aprobate.  

 

 

 

 

 

Criterii de eligibilitate pentru Grupurile care aplică 
repetat pentru finanțare: 



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

 Arhitectura; 

 Structura metalică de rezistență; 

 Pardoseală elicopterizată frigorifică; 

 Stație de epurare a apelor reziduale și sistem de canalizare ; 

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

 Instalații electrice; 

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

Tipuri de investiții eligibile pentru sector horticol: 



 Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru 

procesarea sau prelucrarea primară, inclusiv: 

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

legume; 

 Utilaj și echipament pentru procesarea și prelucrarea primară/finită a fructelor 

de culturi nucifere (nuci, alune, migdale);  

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

 Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru uscarea 

fructelor, strugurilor și legumelor; 

 Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru congelarea 

fructelor, strugurilor, legumelor și cartofilor. 

  

 

   Tipuri de investiții eligibile pentru sector horticol: 



 Utilaj și echipament tehnologic, inclusiv materile de construcție utilizate 

la construcția utilizate la construcția sau renovarea facilităților pentru 

procesare, prelucrare/primară/finită, ambalare și păstrare a mierii. 

 

Tipuri de investiții eligibile pentru colectarea şi 

procesarea mierii: 



 Utilaj și echipament tehnologic zootehnic, inclusiv materiale de 

construcție utilizate la construcția sau renovarea facilităților pentru 

colectarea-procesarea primară/finită a laptelui, inclusiv: 

 Arhitectura și structura metalică de rezistență; 

 Pardoseală elicopterizată frigorifică; 

 Stație de epurare a apelor reziduale și sistem de canalizare; 

 Utilaje și echipamente de recepție, răcire și stocare lapte; 

 Utilaje și echipamente de procesare a laptelui; 

 Utilaje și echipamente de prelucrare primară/finită a laptelui; 

 Utilaje și echipamente de ambalare şi păstrare a laptelui şi produselor 

lactate. 

 

Tipuri de investiții eligibile pentru sector zootehnic 



 Contracte de credit; 

 

 Credite tehnice oferite de Antreprenor;  

 

 Certificate bancare privind existența resurselor 

financiare proprii, cu indicarea strică a destinației; 

 

  

 

   Confirmarea co-finanțării în proporție de cel puțiln 

50 % din valoarea costurilor eligibile ale investiției 

pot servi: 



 În avans – cu condiția prezentării unei Scrisori de Garanție Bancare emisă de 

către banca Beneficiarului sau Antreprenorului. 

 În tranșe cu condiția prezentării dovezilor de co-finanțare din partea 

Beneficiarului (facturi de expediție/fiscale, acte de devamare, acte de primire-

predare a lucrărilor/serviciilor, poze din teren, etc).  

  

 Mijloacele financiare sub formă de grant vor fi debursate la contul ESCROW al 

Beneficiarului deschis la o banca comercială.   

 Mijloacele financiare proprii ale GdP, care asigură co-finanțarea la proiectul invstițional, 

la fel vor fi utilizate prin intermediul contului ESCROW.  

 

   
Modalități de plată a Granturilor: 



 Implementarea proiectelor investiționale va dura maxim 9 luni, cu 

posibilitatea extinderii cu încă 3 luni. 

 Monitorizarea proiectelor investiționale după finisarea lucrărilor de 
construcție și darea lor în exploatare, va fi efectuată de către AIPA pe 

parcursul a 5 ani. 

 Pe parcursul implemtării proiectelor investiționale, Benenficiarii se obligă să prezinte 

la AIPA trimestrial Rapoarte de progres, însoțite cu acte justificative: facturi de 

expediție, acte de devamare, acte de primire-predare a lucrărilor, inclusiv poze, 

pentru a face dovada implementării conforme a sub-proiectelor și asigurării co-

finanțării. 

   Implementarea proiectelor investiționale și 

monitorizarea din partea AIPA 



(!) Grupurile de producători, care primesc granturi investiționale în cadrul MAC-P 

pot beneficia suplimentar și de subvenții pentru porțiunea de co-finanțare, 

valoarea căreia va fi dedusă din suma eligibilă a investiției la calcularea 

subvenției.   

Subvenționarea 2018 



6 apeluri de granturi lansate: 

 47 dosare depuse 

 44 GdP aprobate  

- Co-finanțare asigurată – 10,0 mln USD 

- Granturi aprobate și debursare – 8,7 mln USD 

 33 GdP Beneficiari MAC-P 

  

  

  Rezultate la zi 

Produs  

               - Mere 

               - Struguri de masă 

               - Prune 

               - Alune și migdale 

               - Legume 



Resurse valorificate la zi: 

Granturi debursate –  

8,7 mln USD 

Investiții totale 
sub-proiecte 

finalizate – 16,3 
mln USD 

33 GdP 
implementează 
sub-proiectele 
investiționale 

 33 GdP au accesat porțiunea de 
grant  

 32 frigidere cu capacitate de 
peste 28 639 tone 

 Capacitate frigorifica 
operationala 24 212 tone. 

 11 linii de sortare a fructelor 
opraţionale 

 echipament pentru prelucrarea 
nucilor, alunelor și migdalelor 

 3 uscătorii de fructe 

 23 stivuitoare electrice 

 1 linie de producere a lazilor din 
carton  



Procesul de lucru 

Etapa 
informaținală 

 
Întruniri cu părț i le 

interesate 

Identificarea 

grupurilor de 
producători 

 
Creare focus-grup 

Instruiri  ini ț iale 
Pre-fezabil itate 

Inregistrarea de 
stat 

Creare GdP și 

accesare grant 
 

Studiu de fezabilitate 
Planul de afaceri 

Asigurarea co-finanțării 

Accesare grant  

Asistență tehnică și 

instruiri 
 

Implementarea 

investiției 
Organizare internă 
Gestionarea GdP 

Aspecte tehnologice 
Marketing, etc. 

1 

2 

3 

4 



 

 

www.aipa.gov.md 

www.capmu.md  

 



  Întrebări & Răspunsuri 

Vă mulțumim! 


