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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 
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Componenta 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI 

ALIMENTARE  

Bugetul estimativ  planificat  până în 
2019 

11 796 000 USD 

Absorbiţi la 30 septembrie 2018      8 898 275 USD 

 
Indicatorii intermediari de rezultate 

  Referință Situația la 30  
septembrie 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 
Alimente 
lor este 
funcțională 

 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 
găzduiască 
400 
angajați 

- Lucrările de proiectare şi 
reconstrucţie au fost 
finalizate. Indicator 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 
responsabi
li- 
tăților de 
funcție 

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

Pachet de 
programe 
integrat elaborat 
și instalat 

Nu există 
sisteme IT 
moderne 

- Sisteme IT 
care permit 
integrarea 
pe 
verticală și 
pe 
orizontală 
a 
proceselor 
de 
manageme
nt ale 
agenției 

- Sistemele Informaţionale 
elaborate şi transmise 
către benefeciar.  

Reabilitarea 
laboratoarelor 
vizate încheiată  

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

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.  

2 - În 2017 au fost finalizate 
lucrările de reconstrucţie 
a laboratorului din Bălţi. 
Recepţia finală a avut 
loc. Clădirea transmisă 
către beneficiar.   
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Licitaţia a avut loc. 
Compania de 
construcţie a fost 
contractată. Lucrările 
de construcţie sunt în 
plină desfăşurare 

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 

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

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

Puncte de 
inspecție la 
frontieră 
funcționale 

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 
funcționa 
le 

- Patru puncte de inspecție 
la frontieră sunt 
operaţionale  

 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 

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 a efectuat monitorizarea companiei care 

efectuează construcţia laboratorului din Cahul. Săptămânal, miercuri, au fost organizate şedinţe cu 

antreprenorul, iar o dată în două săptămâni şedinţa era organizată la şantierul din Cahul, cu 

elaborarea proceselor verbale respective. De asemenea în perioada dată a fost modificat şi detaliat 

graficul de execuţie a lucrărilor de construcţie a laboratorului din Cahul. Totodată inginerul s-a 

deplasat o data la laboratorul din Bălţi unde a pregătit PV N2 pentru înlăturarea unor defecte 

apărute la obiectul dat în perioada de garanţie.  

Sub-componenta 1.2: Îmbunătățiri tehnice pentru managementul siguranței 
alimentelor 

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

alimentare (Cahul)  
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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 trimestrului I 2018  au avut loc lucrări de pregătire a șantierului şi a fost instalat 

transformatorul electric, 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. 

În trimestrul II 2018 lucrările de construcţie au progresat foarte  puţin. Au fost finalizate lucrările 

pentru devierea rețelelor electrice şi a conductei de apă. Efectuatea lucrărilor de terasament şi 

executarea fundaţiei. 

În perioda raportată lucrările nu au progresat masiv. La fel se înregistrează întârziere de peste 2 

luni de zile. Numeroasele şedinţe, scrisori şi Procese Verbale nu au atins efectul scontat. Deja 

aceste întârzieri pun în pericol finalizarea construcţiei în termen stabilit în contract. Astfel până  la 

data de 27 septembrie când conform contractului trebuiau finalizate lucrările, acestea sunt 

efectuate în proporţie de maxim 30 %. Sunt executate următoarele lucrări: 

*este executată zidăria din blocuri de tip ”brincston” la parterul clădirii; 

*sunt betonați stâlpii de la cota 0.00; 

*este executată umplutura sub pardoseli la cota  -0.400; 

* este pregătit gofrajul pentru turnarea betonului de la cota 4.00. 

La data de 27.09.2018 antreprenorul a prezentat scrisoarea şi un şir de acte pentru argumentarea 

extinderii lucrărilor de construcţie. Solicitarea a fost examinată şi conform notei informative primite 

de la managerul proiectului există argumentare pentru extinderea termenilor pentru lucrările de 

construcţie numai până la 15.11.2018. În baza argumentării, a fost pregatit Amendament N 1, care 

urmează a fi semnat de toate părţile. 
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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, au fost pregătite specificările finale pentru 
echipamentul de la etajul I (domeniul fitosanitar). Specificările au fost transmise către specialiştii 
ANSA pentru aprobare. În perioada trimestrului I 2018 de la ANSA nu a fost primită aprobarea 
acestor specificări. De asemenea, în trimestrul II 2018 ANSA a prezentat lista completă pentru 
echipamentul necesar de procurat pentru etajul II (domeniul siguranţei alimentelor). De la 
conducerea direcţiei a fost primită o listă parţială. În luna mai au fost finalizate specificările tehnice 
pentru echipamentul din laboratorul dat. Specificările au fost transmise către specialiştii ANSA 
pentru aprobare. Din motiv că pînă în trimestrul III are loc reorganizarea ANSA şi trecerea în 
subordinea Agenţiei a unor laboratoare care vor avea conexiune cu laboratoarele care vor fi 
construite şi dotate din proiectul MAC-P, s-a decis stoparea temporară a aceastor achiziţii.  

În trimestrul III pregătirea licitaţiei pentru procurarea bunurilor sus menţionate a progresat 
semnificativ. Astfel a fost actualizată şi concretizată lista cu echipamente pe secţii din cadrul 
laboratorului. Totodată la sfârşitul perioadei de raportate lista cu echipamente a fost divizată în 
loturi. Totuşi lansarea licitaţiei pentru procurarea bunurilor sus menţionate în perioada raportată nu 
a vut loc, fiind preconizată la sfârşitul lunii noiembire 2018. 

Monitorizare de mediu 

În perioada de raportare a avut loc 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). În perioada de raportare: 

o Nu a fost respectat graficul executării lucrărilor de construcție de către antreprenor; 
au loc întîrzieri în realizarea planului inițial aprobat.  

o Totodată, au fost documentate (Ref.: Raportul de conformitate de mediu din 
27.07.2018) și aduse la cunoștință responsabililor de pe șantier neconformitățile cu 
privire la organizarea șantierului, în special cu privire la: a) pavarea drumului de 
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acces cu pietriș pentru prevenirea eroziunii solului, formarea prafului de sol și a 
noroiului; b) instalarea în locuri stabilite a indicătoarelor și marcajului special; c) 
asigurarea condițiilor antiincendiare, instruirea lucrătorilor; d) asigurarea cu mijloace 
de prim ajutor conform normelor; e) gestionarea deșeurilor de construcție și 
menajere; f) respectarea cerințelor de angajare, instruirea muncitorilor privind 
securitatea și sănătatea în muncă ș.a. 

o Au fost lichidate consecințele și remediat locul săpăturii neautorizate de pe teritoriul 
șantierului (Ref.: Scrisoare de serviciu Nr. G/35 din 27.04.2018). Pentru pernă de 
fundație atreprenorul a folosit materialul argilos din sursă alternativă locală 
coordonată cu autorități. 

 
Situația cu privire la conformarea cerințelor naționale și MAC-P va fi documentată în timpul vizitei în 
teren planificate (octombrie a.c.), care va viza, în special, respectarea cerințelor cu privire la 
organizarea șantierului, angajarea muncitorilor, siguranța ocupațională, gestionarea deșeurilor ș.a., 
conform Raportului de conformitate de mediu din 27.07.2018. 
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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 30 septembrie 2018                                 -    1 272 217 USD 
Granturi debursate                                                         -  9 168 787 USD 
      Surse IDA                                                                  -   7 724 913 USD 
      Surse SIDA                                                                -   1 443 874 USD 

  

 Referință Situația la 30 
septembrie  
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 

12 activități de 
informare cu 
implicarea a 
177 persoane 

80 90 Cumulativ au fost 
realizate 192 
activități de 
outreach. 2228 
participanți. 
90 - ţinta nouă  
stabilită conform 
contractului de 
prestări servicii 
MACP/AF/CS/CQ-
2.4. 

Participarea 
femeilor în 
activități de 
outreach 

0 26 femei 
informate 

20% 
 

40% Cumulativ – 408 
femei informate 
(19%) 

Grupuri de 
producători 
înregistrate cu 
suportul 
proiectului 

0 1 (Amelia 
Frigo) 

19 grupuri noi 
înregistrate 
 

45 Indicator atins. 
Țintă nouă 
stabilită conform 
contractului de 
prestări servicii 
MACP/AF/CS/CQ-
2.4 – 45 noi 
grupuri de 
producători 

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 

Dosare 
aprobate 
pentru 
porțiunea de 
grant 

0 0 
 

4 
 

- Cumulativ – 44 
doare au fost 
aprobate. 
**Două GdP au 
depus dosare în 
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mod repetat la 
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 
**Două GdP au 
depus dosarele în 
mod repetat la 
programul de 
granturi, conform 
prevederilor AF2 

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

0 0 3 000t 
 

30 000t Cumulativ –  
28 639 tone 
capacitate 
frigorifica conform 
contractelor de 
alocare a 
granturilor  
Efectiv – 27 412 
tone 
În mediu 
capacitatea 
frigorifica al unui 
frigider constituie 
– 857 tone. 
Cel  mai mic 
frigider are 160t, 
cel mai mare – 
2 200 tone.  

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 
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6) Supravegherea procesului de implementare a sub-proiectelor 

7) Asistență tehnică specializată 

8) Organizarea meselor rotunde cu Grupurile de Producători 

În conformitate cu Planul de acțiuni pentru perioada de raportare, echipa Consorțiului a realizat 
activități în cadrul a 6 livrabile, după cum urmează: 

 

Tabelul 1. Realizarea activităților planificate pentru perioada de la data contractului și trimestrul III 
2018 

 
 

Număr 

livrabil 
Denumire livrabil iulie  august septembrie 

#1 Activități de informare    

#2 Adunări ale focus-grupurilor    

#3 Grupuri de inițiativă create    

#4 Grupuri de producători create și înregistrate la CÎS    

#5 Studii de fezabilitate elaborate    

#6 Dosare de aplicare la grant elaborate și depuse la AIPA  

#7 
Sprijin pentru cofinanțarea grantului aprobat și semnarea 

contractului de grant (om-zile) 
 

#8 Sprijin la procesul de implementare a sub-proiectelor (om-zile)  

#9 
Asistență tehnică specializată post-creare pentru fiecare GdP 

finanțat (om-zile) 
 

#10 
Mese rotunde cu GdP și părțile interesate (MADRM, UCIMPA, AIPA 

etc.) 
nu a fost planificat 

Legendă: 

 Activitate realizată 

 

Pe parcursul perioadei de raportare echipa Consorțiului a efectuat activități în cadrul livrabilelor 
pentru etapa de informare, identificare, formare a grupruilor de producători și în cadrul livrabilului 
#9 - asistență tehnică specializată post-finanțare.  

Activitățile de informare 

În perioada de raportare au fost realizate 12 activități de informare. Activitățile de informare au 
avut loc în următoarele raioane: Telenești, Orhei,  Briceni,  Florești, Călărași, Edineț,  Hîncești, 
Comrat, Cahul și Chișinău. Numărul participanților prezenți la activitățile de informare a constituit 
177 persoane, inclusiv 26 femei. 
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Apicultorii - or. Orhei din 19 iulie 2018  

 

2. Producătorii agricoli - or. Hîncești din 14 august 2018 

 

3. Producătorii de lapte ovine si caprine - or. Chișinău din 20 septembrie 2018 

 

Acoperirea geografică a activităților de informare efectuate de Consultant este prezentată în Figura 

1. de mai jos. 
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Figura 1. Harta acoperirii geografice a acitivităților de informare  

 

 

Legendă: 

 Raioane în care au avut loc activități de informare în perioada de 

raportare 

 Raioane în care au avut loc activități de informare în perioadele 

precedente  

 Raioane în care nu au avut loc activități de informare 

Adunări ale focus-grupurilor 

Numărul focus grupurilor planificate pentru perioada contractului este de 80. 

În perioada de raportare au fost organizate 2 adunări ale focus grupurilor. Geografic adunările 
focus-grupurilor au fost organizate în localitățile: Bogzești din r. Telenești și or. Comrat. 

În total la adunările focus-grupurilor au participat 10 persoane. Asocierea pe tipuri de produse se 
prezintă în felul următor: mere, struguri și prune (Bogzești), lapte de vaci (Comrat). 

 



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

 

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 4 grupuri de 

inițiativă noi. Tabelul de mai jos prezintă informația pe fiecare grup de inițiativă nou creat. 

Tabel 3.1. Grupurile de inițiativă nou-create în perioada de raportare 

Raionul Localitate Denumire GP 
Nume si contacte 

conducator GP 

Nr. 

Fondatori 

Produs Tip echipament 

Capacitate - 

echipament 

tone/sezon 

Vol. prod, 

GP, 

tone/sez

on 

Focus –  

piața 

Donduseni Donduseni Amelia-Frigo 
Railean Boris, 

060464404 
5 Mere Depozit frigorific 900 746 

20% MD, 

80% EXP 

Calarasi Sadova Sadoecostrug 
Arhip Gheorghe, 

069019034 
5 

Struguri 

de masa 
Depozit frigorific 850 259 

20% MD, 

80% EXP 

Telenești Bogzesti Grup-Bogzesti 
Marandici Vitali, 

068992221 
5 

Mere, 

prune, 

struguri 

de masa 

Depozit frigorific 1,000 937 
20% MD, 

80% EXP 

Comrat Comrat 
Producatori de 

lapte Comrat 

Morari Grigorii, 

069907333 
5 

Lapte de 

vaci 

Hala modulara 

de procesare a 

laptelui 

6,000 3,397 100% MD 

În continuare sunt prezentați indicatorii cantitativi caracteristici celor 4 grupuri de inițiativă și prezentați în 

studiile de pre-fezabilitate elaborate pentru acestea. 

Tabel 3.2. Indicatorii cantitativi pe grupurile de inițiativă 

 Indicator Valoare 

1. Capacitatea de prelucrare a echipamentului, tone per sezon: 8,750 

2. Durata estimată de exploatare (in baza datelor producatorului), ani: 20 

3. 
Valoarea estimativa a activelor grupurilor (CÎ, SRL, SA) la momentul depunerii 

solicitarilor de grant, mii lei: 
0 

4. Costul total al proiectelor (suma costurilor eligibile si neeligibile), mii lei: 50,474 

5. Volumul producției tuturor grupurilor, tone per sezon: 5,339 
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Grupul de inițiativă a producătorilor de lapte de vaci din or. Comrat 

 

Grupuri de producători create și înregistrate la Camera Înregistrării de Stat 

În perioada de raportare a fost înregistrat un grup de producători nou și un grup a fost reînregistrat pentru 

a corespunde criteriilor de elilgibilitate ale proiectului. 

 Tabel 3.3. Informație detaliată pe grupurile de producători nou-create în trim. III 2018 

Raionul Localitatea Denumirea GP IDNO 
Data 

inregistrarii 

Mod 

constituire 

Obiect-

activitate 

Capital 

social, 

lei 

Nume si 

contacte 

conducator GP 

Nr. 

Fondatori 

Donduseni Donduseni AMELIA-FRIGO 1018604004455 02.08.2018 Nou Creata Depozitari 2,500 Railean Boris 5 

Calarasi Sadova SADOECOSTRUG 1018600011631 28.09.2018 Reinregistrata Depozitari 1,000 Arhip Gheorghe  5 

Copiile actelor de înregistrare ale grupurilor de producători sunt anexate la raport. 

Studii de fezabilitate elaborate pentru grupurile de producători 

În perioada de raportare au fost elaborate 2 studii de fezabilitate pentru grupurile de producători. 

Datele generale din studiile de fezabilitate noi sunt prezentate în continuare. 

Date generale privind studiile de fezabilitate noi 

Raionul Localitatea Denumirea GP 
FOJ 

propusa 

Nume si contacte 

conducator GP 

Nr. 

Fondatori 

Valoare 

estimativa 

active GP, 

mii lei 

Produs 
Tip 

echipament 

Anenii Noi Speia AGROLEGUMFRUCT C.I. 
Goncearuc Sergiu, 

068556882 
5 280 Legume 

Depozit 

frigorific cu 

linie de 

procesare a 

legumelor 
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Calarasi Sadova SADOECOSTRUG C.I. 
Arhip Gheorghe, 

069019034 
5 0 

Struguri 

de 

masă și 

prune 

Depozit 

frigorific 

Mai jos sunt prezentate datele legate de investițiile în infrastructura post-recoltă a GdP nou create cu 

estimarea costurilor proiectului și a mărimii grantului solicitat: 

Tabel 3.5. Date privind investițiile GdP nou create 

Raionul Localitatea Denumirea GP 
Tip 

echipament 

Capacitate - 

echipament, 

tone/sezon 

Durata-

exploatare, 

ani 

Cost 

total 

proiect, 

mii lei 

Costuri 

eligibile, 

mii lei 

Costuri 

eligibile, 

% cost 

total 

Grant, 

mii lei 

Grant, 

% 

costuri 

eligbile 

Anenii 

Noi 
Speia AGROLEGUMFRUCT 

Depozit 

frigorific cu 

linie de 

procesare a 

legumelor 

600 15 11868 10418 88% 5209 50% 

Calarasi Sadova SADOECOSTRUG 
Depozit 

frigorific 
600 15 12135 10819 89% 5159 48% 

 

Datele legate de perspectivele afacerii în comun a GdP nou create ca rezultat al efectuării investițiilor în 

infrastructura post-recoltă, inclusiv indicatorii de rentabilitate și profitabilitate sunt prezentate în tabel: 

Tabel 3.6. Date privind perspectivele GdP nou create 

Raionul 
Localitat

ea 
Denumirea GP Produs 

Vol.prod, 

GP, 

tone/sezon 

Valoarea 

prod. GP 

pre, mii lei 

VAN, 

mii lei 

VAN, % 

val. Prod.  

Rentab. 

Invest., 

% 

Rentab. 

Invest., 

ani 

recup. 

Indicele de 

profitabilita

te, coef. 

Focus - 

piata 

(MD-RU-

UA-UE) 

Anenii Noi Speia 
AGROLEGUMF

RUCT 
Legume 413 1,621 858 53 7 13.8 0.65 100%MD 

Calarasi Sadova 
SADOECOSTRU

G 

Struguri 

de masă 

și prune 

389 2,685 1,929 79 16 6.3 1.04 

20%MD, 

80%EXP 

 

În continuare sunt prezentate valorile indicatorilor de performanță ale celor 2 grupuri de producători 

calculate în studiile de fezabilitate elaborate pentru acestea. 

Studiile de fezabilitate elaborate pentru GdP nou-create ne ajută să determinăm indicatorii ce țin de 

eficiența și rentabilitatea afacerii. Din cele două studii elaborate putem concluziona că grupul de la Sadova 

înregistrează indicatori pozitivi și este fezabil, iar grupul de la Speia înregisrează indicatori ce ne 

demonstrează că proiectul investițional nu este fezabil. 

Asistență tehnică specializată post-creare pentru fiecare GdP finanțat    

În perioada de raportare Consultantul a acordat asistență tehnică specializată aferentă etapei post-creare. 

Asistența a fost furnizată către C.Î. „SANT&K” și a inclus serviciile enumerate mai jos: 

 Implementarea prevederilor Regulamentului privind relațiile economice cu membrii; 
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 Planificarea volumului producției și a vînzărilor membrilor; 

 Elaborarea instrumentului de planificare a producției membrilor; 

 Obținerea certificatelor de forță majoră ca urmare a grindinei  ce a afectat plantațiile membrilor; 

 Necesitatea respectării prevederilor planului de recunoaștere al GdP; 

 Asisitență la identificarea neclarităților referitoare la subvenții. 
 

Grupuri de producători recunoscute 

În cel de-al treilea trimestru al anului 2018, MADRM nu a emis avize de recunoaștere. 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 perioada de raportare nu au fost desfășurate ședințe ale Comisiei de Evaluare și Selecție. 

Monitorizarea şi Evaluarea Grupurilor de Producători 

Consultantul M&E a beneficiarilor de granturi în cadrul Proiectului ”Agricultura Competitivă în 

Moldova (MAC-P) și-a finalizat Contractul înainte de termen, la 31 iulie 2018. În perioada imediat 

următoare au fost ajustați termenii de referință pentru angajarea unui alt consultant, care va fi 

responsabil de efectuarea exercițiului de M&E a beneficiarilor de granturi. Urmează să fie semnat 

contractul și demararea activităților în trimestrul IV/2018.  

Evaluarea de mediu a dosarelor                                     

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

următarele activitităţi:  

 Monitorizarea respectării procedurilor de mediu pentru desfăşurarea activităţilor de 
construire a obiectivelor agro-industriale, finanţate în cadrul Programului de granturi 
investiţionale MACP; Asistență consultativă grupurilor de producători 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). În perioada de raportare: 

o Concor-Fruct la solicitarea ANSA a efectuat analiza apei din sursă locală, urmează 
procedura de certificare privind siguranța alimentelor. 

o Dammag-Grup a utilat obiectivul cu echipament de uscare a fructelor și a continuat 
ajustarea utilajului tehnologic instalat, după care urmează procedura de certificare 
privind siguranța alimentelor ANSA. 

o Fruit-Agro a finalizat lucrările de construcție. Au fost respectate condițiile ANSA de 
funcționare și obținut Certificatul de înregistrare oficială privind siguranța alimentelor. 

o Ecogrup Fruct (2) a finalizat lucrările de construcție în sala de compresoare, după 
care urmează procedura de certificare privind siguranța alimentelor ANSA. 

o Fresh-Time a finalizat lucrările de montare și ajustare a utilajului frigorific, după care 
urmează procedura de certificare privind siguranța alimentelor ANSA. 

o Pro Organic Fruct a efectuat lucrările de amenajare a teritoriului aferent și a inițiat 
procedura de certificare privind siguranța alimentelor conform cerințelor ANSA. 

o Sant&K a asigurat conformarea deplină condițiilor ANSA și a obținut Certificatul de 
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înregistrare oficială privind siguranța alimentelor. 
o Struguri Frig Export la solicitarea ANSA a implementat măsurile de aprovizionare cu 

apă a obiectivului și a obținut Certificatul de înregistrare oficială privind siguranța 
alimentelor. 

o Smartfruct a respectat condițiile privind siguranța alimentelor în cadrul obiectivului 
finalizat și a obținut Certificatul de înregistrare oficială privind siguranța alimentelor. 

 Actualizarea Progresului conformării procedurilor de mediu în cadrul compartimentului pe 
parcursul perioadei de raportare (se anexează). La data semnării prezentului raport: 

o 29 obiective sunt finalizate și își desfășoară activitatea conform destinației în baza 
certificatelor de înregistrare privind siguranța alimentelor 

o 5 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 a fost inițiată în Ian 2018; 
obținerea autorizației nu a fost confirmată 

− Concor-Fruct, Corestăuți, Ocnița - condițiile ANSA au fost respectate; în 
așteptarea obținerii autorizației 

− Grape Line, Manta, Cahul - procedura a fost inițiată în Mar 2018; obținerea 
autorizației nu a fost confirmată 

− Pro Organic Fruct, Mărculești, Florești – procedura a fost inițiată în Aug 
2018; obținerea autorizației nu a fost confirmată 

− Ecogrup Fruct (2), Costești, Ialoveni 
o 3 obiective, la care au fost finalizate lucrările de construcție, va iniția procedura de 

autorizare în curînd: 
− Ved-Mar-Agro (2), Mileștii Mici, Ialoveni 
− Dammag-Grup, Țareuca, Rezina 

− Fresh-Time, Chipeșca, Șoldănești. 
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Realizarea investițiilor pentru tehnologiile post-recoltare: 

29

37

37

Obiecte cu activi tati le de
post-recolta  autorizate

Obiecte cu lucrari le de
constructie final izate

Total  obiecte agro-
industria le finantate

 

Notă: Numărul total de obiecte finanțate – 37, beneficiarii de grant – 34 Grupuri de Producători; 3 

GdP construiesc cîte 2 obiecte în baza documentației de proiect separate (Sipecofruct, Ved-Mar-

Agro și Ecogrup Fruct). 

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: 

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; 



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

 

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

agricoli de către AIPA – Obiectiv II. 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate câteva şedinţe de lucru cu echipa MADRM, 

AIPA şi UCIMPA privind actualizarea Legii nr. 312 privind grupurile de producători şi asociaţiile 

acestora.   

Urmare a deplasării realizate în Polonia a fost elaborată o sinteză cu privire la cadrul normativ legal 

de activitate a grupurilor de producători în Polonia. Grupul de lucru stabilit prin Ordinul MADRM cu 

privire la modificarea Legii nr. 312 s-a convocat în câteva şedinţe de lucru şi a agreat lista de 

propuneri la legea menţionată. Echipa MAC-P a elaborat sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

(recomandărilor) la cel de-al doilea proiect de Lege care urmează a fi prezentat spre avizare, 

conform noilor reglementări, conținute în Legea nr.100 din 22.12.2017 privind actele normative. 

Elaborarea Metodologiei privind procedurile și monitorizare a Grupurilor de producători 

Proiectul final al Metodologiei privind procedurile de verificare şi monitorizare a Grupurilor de 

producători de către AIPA a fost remis spre revizui şi aprobare către AIPA.  

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;  

- 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. 

 
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. 
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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. 

Totodată, de comun cu MADRM şi echipa consorţiului, s-a luat decizia de a extidne termenul 

contractului reieşind din modificările care sunt operate asupra legii 312 din 20 decembrie 2013 cu 

privire la grupurile de producători şi asociaţiile acestora, dar şi a actelor normative care 

reglementează mecanismele de implementare, verificare şi monitorizare a grupurilor de 

producători. Astfel, a fost extins termenul de implementare a contractului consorţiului până a data 

de 28 decembrie 2018. 

Documentul final de ghid practic pentru grupurile de producători elaborat și aprobat pentru tipar de 

către MADRM urmează să fie prezentat în trimestrul IV/2018. 

Suport acordat Agenţiei de Intervenie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) 

Ghiduri pentru solicitanţii de subvenţii 

A fost semnat contractul de prestări sericii de consultanţă cu Consultantul Grigore Baltag care va 

elabora ghidul solicitantului de subvenții aferente fiecărei măsuri/submăsuri de sprijin. Consultantul 

va avea următoarele atribuții și responsabilități: a conduce și gestiona procesul de elaborare a 

ghidurilor solicitantului de subvenții aferente fiecărei măsuri/submăsuri de sprijin în cooperare cu 

AIPA și UCIMPA; a întocmi ghidurile solicitantului de subvenții aferente fiecărei măsuri/submăsuri 

de sprijin și a le consulta în prealabil cu părțile interesate; a definitiva ghidurile luând în considerație 

comentariile și feedback-ul primit de la părțile interesate, personalul implicat, AIPA și UCIMPA; a 

respecta cerințele referitoare la partea tehnică a sarcinii menționate în acești termeni de referință în 

timp util și la cel e mai înalte standarde. Termenul final de prezentare a livrabilelor aprobate de 

AIPA este – 14 septembrie 2018. 

Astfel a fost organizata o sedinta de lucru cu Consultantul care elaboreaza ghidul solicitantului de 

subvenții aferente fiecărei măsuri/submăsuri de sprijin în care au fost discutate şi trasate toate 

aspectele ce vizează metodologia de lucru si structura ghidului solicitantului de subventii. 

In perioada de raportare Consultantul Grigore Baltag a elaborat, coordonat cu AIPA şi prezentat 

6 (şase) Ghiduri: Ghidul solicitantului pentru accesarea sprijinului financiar pentru submăsura 1.1 

„Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, 

solarii şi tuneluri)”; 

Ghidul solicitantului pentru accesarea sprijinului financiar pentru submăsura 1.2 „Stimularea 

investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a 

plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole” ce cuprinde: 

i. 1.2 –P. înființarea plantațiilor pomicole inclusiv înființarea plantațiilor de arbuști fructiferi, 

căpșun și culturi aromatice; 

 

ii. 1.2 –V. înființarea plantațiilor viticole; 
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iii. 1.2 –D. defrișarea plantațiilor multianuale; 

 

iv. 1.2 –S. instalarea sistemelor moderne de suporturi în plantaţiile multianuale; 

 

v. 1.2 -A. instalarea în plantaţiile multianuale a echipamentului antigrindină și antiploaie. 
Ghidul solicitantului pentru accesarea sprijinului financiar pentru submăsura 1.1 „Stimularea 

investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi 

tuneluri)”; 

Ghidul solicitantului pentru accesarea sprijinului financiar pentru submăsura 1.3 „Stimularea 

investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional”; 

Ghidul solicitantului pentru accesarea sprijinului financiar pentru submăsura 1.4 „Stimularea 

investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice”; 

Ghidul solicitantului pentru accesarea sprijinului financiar pentru submăsura 1.5 „Stimularea 

procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora”; 

Ghidul solicitantului pentru accesarea sprijinului financiar pentru submăsura 1.6 „Stimularea 

investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii post-recoltare şi procesare” ce cuprinde: 

i. 1.6.1. construcției depozitelor frigorifice de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor și 

a caselor de ambalare; 

ii. 1.6.2. prelucrării primare/finite, procesării, uscării şi congelării fructelor, strugurilor, 

legumelor şi cartofilor; 

iii. 1.6.3. prelucrării primare/finite, uscării, condiţionării, depozitării, păstrării şi ambalării 

cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soiei; 

iv. 1.6.4. prelucrării primare/finită, ambalării, refrigerării, congelării, procesării și păstrarea, 

inclusiv analizei, a cărnii, laptelui și a mierii de albine. 

 

Contractare doi consultanţi pentru suport fiduciar AIPA 

La solicitarea AIPA, au fost elaboraţi termenii de referinţă pentru contractarea a doi consultanţi 

pentru acordarea suportului fiduciar oficiului central AIPA în vederea implementării următoarelor 

programe de granturi implementate în cadrul Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova. 

Activitățile prevăzute de contract vor începe în luna iunie 2018 și vor continua până la sfârșitul 

proiectului, 30 iunie 2019. Consultanții vor raporta Directorului AIPA / Şefului Direcţiei 

Administrare şi implementarea proiectelor şi coordonatorului din partea UCIMPA. Anunţul a fost 

plasat în Logos Press şi pe site-ul www.civic.md. Termenul limită pentru prezentarea intenţiilor 

de participare la concurs a fost extins de câteva ori. După interviurile din 21 septembrie în cadrul 

cărora au fost intervievaţi 4 candidaţi la poziţia de consultanți pentru Programul de granturi 

implementat în cadrul  MAC-P şi care s-au soldat cu insucces,  s-a decis republicarea anunțului 

privind angajarea a doi consultanţi pentru AIPA.   

 
Servicii de consultanță în domeniul contabilității și managementului financiar  
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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 

- Acordarea suportului metodologic general în domeniul contabilității și managementului 

financiar 

- 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 

- Traininguri / seminare pentru creșterea capacităților pentru parteneriate productive 

finanțate 

În perioada  iulie  -  septembrie  2018 în scopul implementării sarcinii asumate conform  

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

următoarele activități: 

Aferente livrabilului I: 

A fost transmis în format electronic către 7 cooperative / grupurilor de producători modelul Politicilor 
contabile, ulterior fiind discutate și ajustate cu contabilii grupurilor, în total au primit Politici contabile 
model 33 grupuri de producători, livrabilul fiind îndeplinit integral.  

 
Lista GdP care au confirmat obținerea Politicilor contabile model la data de 
30.09.2018. 

 Denumire GdP Trim 1 Trim 2 Trim 3  Total 

1 AGROASPECT GRUP  1  1 

2 ASPECT-FRUCT  1  1 

3 Basan-Agro  1  1 

4 BIOFRUCT-NORD   1 1 

5 BURLACU-FRUCT 1   1 

6 COM-FRUCTFREȘ 1   1 

7 CONCOR-FRUCT   1 1 

8 DAMMAG-GRUP 1   1 

9 ECOFRUCT-COM 1   1 

10 ECOGRUP FRUCT 1   1 

11 FRUCTBIOIMPEX  1  1 

12 FRUITAGRO  1   1 

13 FRUITMOL GROUP 1   1 

14 FRUVA NATURAL   1 1 

15 GRAPE-LINE 1   1 

16 GRUP TOP AGRO 1   1 

17 IVAS ECO-PRIM   1 1 
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18 LEGBIOFRUCT 1   1 

19 MAGIC-FRUCT  1  1 

20 MOLDAGROVITS 1   1 

21 MULTIFRIGO 1   1 

22 NOCCIOLE 1   1 

23 PRO ORGANIC FRUCT 1   1 

24 SANT&K 1   1 

25 SELECT FRUCT   1 1 

26 Sipecofruct 1   1 

27 SMARTFRUCT   1 1 

28 STÎNCA-GRUP 1   1 

29 STRUGURI CHIHLIMBARII  1  1 

30 STRUGURI DE COLIBASI 1   1 

31 STRUGURI FRIG EXPORT 1   1 

32 VED-MAR-AGRO 1   1 

33 VISAD - FRUCT   1 1 

 SUBTOTAL / TOTAL 20 6 7 33 

Astfel, toate grupurile de producători au primit Politicile contabile. 

Aferente livrabilului II: 

- Au fost întocmite chestionarele de identificare a necesitărilor de consultare individuală în 
domeniul evidenței contabile și de evaluare a situației actuale ale GdP pentru 13  grupuri.  

- A fost semnat acordul de colaborare cu ultimul grup producători, fiind întocmite toate 
acordurile cu  33 cooperative / grupuri de producători, livrabilul fiind îndeplinit integral.  

- A fost elaborat Registrul membrilor cooperativei / grup de producători.  

- Au fost acordate 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 28 grupuri în volum de 435 ore. 

 

În lunile iulie - septembrie au fost întocmite chestionarele pentru 13 grupuri de producători în cadrul 
efectuării vizitelor de monitorizare pe teren. La fel ca și în trimestrul anterior, în rezultat au fost 
depistate mai multe probleme ce țin de modul de ținere a evidenței contabile, dar și de modul de 
organizare a controlului intern și a gestionării financiare ale grupurilor, unele fiind identice cu cele 
depistate în trimestrul 2 de raportare. 

Astfel: 

 Nici un grup de producători nu își planifică activitatea, nu se întocmesc bugete de venituri și 
cheltuieli și nici nu au capacitățile și resursele necesare; 

 Unele grupuri la insistența noastră au început a utiliza sistemul automatizat de evidență 
contabilă, cu toate ca l-au procurat încă în anul 2017; 

 La nici un grup de producători vizitat în trimestrul de raportare, situațiile financiare prezentate 
pentru anul 2017 nu au fost verificate și avizate de cenzorul grupului. Conform Legii, comisia 
de revizie - cenzorul -  efectuează controale obligatorii (anuale) și suplimentare ale activității 
cooperativei, care includ controlul respectării legislației, statutului și a regulamentelor 
cooperativei, precum și a hotărîrilor adunării generale și a deciziilor consiliului cooperativei. De 
asemenea, întocmește un aviz, care cuprinde informațiile prevăzute de statutul cooperativei 
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sau de regulamentul comisiei, iar Adunarea generală nu are dreptul să examineze raportul 
financiar anual al cooperativei fără avizarea acestuia de către comisia de revizie. 

De asemenea, s-au constatat următoarele situații problematice: 

a) Grupurile nu au aprobat sau au aprobat doar formal Regulamentul economic elaborat în cadrul 
proiectului, nefiind aplicate în practică prevederile acestuia; 

b) Confirmarea volumelor produselor recoltate și comercializate se efectuează de către membrii 
grupurilor doar anual, cu ocazia întocmirii raportului către AIPA. Evidența contabilă a 
produselor nu se ține separat pe produsele conforme și neconforme.  

c) Monitorizarea volumelor incluse ca prognoze în planul de recunoaștere nu se efectuează, 
adică nu se verifică datele incluse în plan pentru indicatori - număr de hectare - se respectă în 
mare parte, volumul produselor - nu se respectă. Unii administratori nici nu dețin datele incluse 
în Planul de recunoaștere. 

d) Grupurile nu întocmesc contracte de răspundere materială cu persoanele care au acces direct 
la bunurile materiale și financiare; 

e) Lipsesc ordinele ce țin de activitatea economico-financiară și de ținere a evidenței contabile, 
cum ar fi - Ordinul de constituire a comisiei responsabile de dare  în exploatare a imobilizărilor 
necorporale și a mijloacelor fixe, Ordinul de constituire a comisiei responsabile de casarea 
bunurilor materiale utilizate în activitatea grupului, ordin de efectuare a inventarierii anuale; 

f) Majoritatea grupurilor nu au efectuat inventarierea totală anuală a bunurilor, fiind respectate 
doar parțial prevederile Legii Contabilității; 

g) Nu au fost respectați termenii de implementare a investiției (15 luni din data semnării 
contractului de grant); 

h) Nu au fost recalculate cotele grantului și a subvențiilor după efectuarea lucrărilor suplimentare 
aferente investițiilor (contabilizate după întocmirea procesului verbal e punere în funcțiune) 

 2.4. Semnarea  acordurilor de colaborare cu GdP - în perioada de raportare a fost semnat 
un acord de colaborare cu Biofruct Nord CI. Astfel, au fost semnate acorduri de colaborare cu 
toate grupule de producători incluse în ToR (33 grupuri) 

 2.5. Elaborarea registrului membrilor cooperativei - în cadrul acestui component a fost 
elaborat un model al Registrului membrilor cooperativelor / grupuri de producători. (Anexa 5 - 
livrabil 2.6). 

Pentru realizarea obiectivelor propuse la elaborarea și întocmirea registrului membrilor cooperativei 
/ grup de producători, au fost exercitate următoarele măsuri: 

 Analiza stării modului de ținere a registrului de către grupurile de producători la care au fost 
efectuate vizite de monitorizare în trimestrul 2 și 3 (28 grupuri); 

 Analiza modelului Registrului propus de consultanții proiectului MAC-P anterior, care a și fost 
utilizat de către cooperative, dar care nu răspundea cerințelor Legii nr. 73 din 12.04.2001 
privind cooperativele de întreprinzător;  

 Studierea prevederilor normative aferente cerințelor de ținere a Registrului membrilor, precum 
și a informației ce ar trebui inclusă în acest registru. În mod special au fost luate în considerare 
prevederile art. 79. ”Ținerea registrului membrilor cooperativei” din Legea privind cooperativele 
de întreprinzător; 

 Studierea modificărilor așteptate privitor la aderarea persoanelor fizice în calitate de membru al 
cooperativei / grup de producători. 

Modelul a fost discutat cu alți consultanți implicați în procesul de monitorizare şi asistare a 
grupurilor de producători, fiind luate în considerare obiecțiile și propunerile de îmbunătățire, fiind 
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planificată prezentarea modelului și modul de întocmire în cadrul seminarului preconizat pentru 
sfârșitul lunii octombrie. 

În perioada iulie - septembrie 2018 au fost acordate 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 28 grupuri în volum de 435 ore.  

Consultațiile cuprind următoarele puncte de bază, care în mare parte nu se deosebesc de cele din 
perioada anterioară: 

 Modul de utilizare a programului automatizat de evidență contabilă - în special la grupurile care 
au procurat, dar nu au utilizat integral programul automatizat  - introducerea soldurilor inițiale 
pe conturile contabile, calcularea retribuțiilor și salariilor lunare cu reținerea impozitelor și 
taxelor aferente și achitarea acestora, introducerea facturilor de procurări în sistem, inclusiv de 
la membrii grupului și de la alte persoane terțe, reflectarea livrărilor de mărfuri și servicii cu 
separarea veniturilor pe fiecare membru al grupului și pe persoane terțe, introducerea datelor 
aferente imobilizărilor corporale și necorporale (achiziționarea, punerea în funcțiune, calcularea 
amortizărilor lunare etc.), închiderea conturilor la întocmirea situațiilor financiare anuale. De 
asemenea, s-a discutat cu reprezentantul companiei Marcodor - compania care a modelat 
baza de date 1C- contabilitate pentru necesitățile grupurilor de producători. 

 Consultații aferente modului de documentare și ținere a evidenței contabile în general; 

 Clarificarea modului de includere la venituri a granturilor și subvențiilor primite în funcţie de 
tipul și scopul subvenției; 

 Modul de întocmire a declarațiilor fiscale, în special privind TVA, restituirea TVA și 
contabilizarea tranzacțiilor aferente, dar și a impozitul pe venit - IPC18 

Lista beneficiarilor și numărului de ore de consultanță acordată se prezintă în tabelul de mai jos pe 
trimestrele de raportare: 

Trimestrul 1 - include perioada decembrie 2017 - martie 2018; 

Trimestrul 2 - include perioada aprilie 2018 - iunie 2018; 

Trimestrul 3 - include perioada iulie 2018 - septembrie 2018. 

 
 
LISTA GDP  BENEFICIARI DE CONSULTANȚĂ  

Nr. 
d/o 

Denumirea Grupului de 
producători 

Ore 
trim. 1 

Ore  
trim 2 

Ore  
trim 3 

Total ore 

1 AGROASPECT GRUP           5,0            2,0          17,0          24,0  

2 ASPECT-FRUCT           6,0               -            21,5          27,5  

3 Basan-Agro           8,0          15,0            7,0          30,0  

4 BIOFRUCT-NORD              -                 -            19,0          19,0  

5 BURLACU-FRUCT           6,0          37,5          12,5          56,0  

6 COM-FRUCTFREȘ         12,0          13,5          13,0          38,5  

7 CONCOR-FRUCT              -                 -            13,5          13,5  

8 DAMMAG-GRUP           4,0          16,5          14,5          35,0  

9 ECOFRUCT-COM              -            11,0          21,5          32,5  

10 ECOGRUP FRUCT         12,0          15,5            9,5          37,0  

11 FRUCTBIOIMPEX              -            23,0          17,5          40,5  

12 FRUITAGRO            5,0          10,5            3,0          18,5  

13 FRUITMOL GROUP         20,0          26,0          18,5          64,5  
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14 FRUVA NATURAL         12,0               -            12,0          24,0  

15 GRAPE-LINE           6,0          17,0          18,5          41,5  

16 GRUP TOP AGRO         12,0          18,0          15,0          45,0  

17 IVAS ECO-PRIM              -                 -                 -                 -    

18 LEGBIOFRUCT         20,0          16,0          10,5          46,5  

19 MAGIC-FRUCT           8,0          11,0          14,5          33,5  

20 MOLDAGROVITS              -                 -                 -                 -    

21 MULTIFRIGO         20,0          23,5            8,5          52,0  

22 NOCCIOLE           4,0            5,0               -              9,0  

23 PRO ORGANIC FRUCT           4,0          16,0            6,0          26,0  

24 SANT&K         12,0          18,0          19,5          49,5  

25 SELECT FRUCT              -                 -            14,0          14,0  

26 Sipecofruct           4,0          16,0          15,0          35,0  

27 SMARTFRUCT              -                 -            17,0          17,0  

28 STÎNCA-GRUP           8,0          15,0          12,5          35,5  

29 STRUGURI CHIHLIMBARII           8,0            2,0               -            10,0  

30 STRUGURI DE COLIBASI              -            13,0          18,0          31,0  

31 STRUGURI FRIG EXPORT              -            11,5               -            11,5  

32 VED-MAR-AGRO         12,0          14,0          12,0          38,0  

33 VISAD - FRUCT              -                 -            14,0          14,0  

 Ore metodologie comuna              -            33,0          40,0          73,0  

 TOTAL       208,0        399,5        435,0    1 042,5  

 

De menționat, că la 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 au 
fost și vor fi informați suplimentar despre asistența disponibilă în cadrul vizitelor de monitorizare 
care vor fi efectuate de Consultant în următorul trimestru. 

 

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, 
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- 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. 

 

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. 

Pe parcursul perioadei iulie – septembrie 2018 au fost realizate următoarele activități specifice în 

domeniul comunicare și promovare: 

Plasări în presa scrisă și on-line 

În perioada de raportare au fost publicate 2 articole dedicate proiectului MACP, reflectând istorii de 

succes ale Grupurilor de producători ce au beneficiat de finanțare în cadrul proiectului. 

Titlu: Холодильные яблоки. Как фермеры из села Кунича вместе решили проблему 

хранения фруктов 

Plasare: Newsmaker http://newsmaker.md/rus/novosti/holodilnye-yabloki-kak-fermery-iz-

sela-kunicha-vmeste-reshili-problemu-hraneniya-f-39049 

 

Titlu: Консолидация фермеров – ключ доступа к рынкам сбыта 

http://newsmaker.md/rus/novosti/holodilnye-yabloki-kak-fermery-iz-sela-kunicha-vmeste-reshili-problemu-hraneniya-f-39049
http://newsmaker.md/rus/novosti/holodilnye-yabloki-kak-fermery-iz-sela-kunicha-vmeste-reshili-problemu-hraneniya-f-39049
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Plasare: Logos Press http://logos.press.md/1247_18_1/  

 

Materiale tipărite 

 Panouri fixe pentru beneficiarii Programului de granturi ”Facilitarea accesului la piețele de 

desfacere” 

În perioada de raportare au fost executate bannerele de vizibilitate pentru 5 grupuri de producători 

care au beneficiat de finanțare în cadrul Programului de Granturi ”Facilitarea accesului la piețele de 

desfacere”. 

Bannerele au dimensiunea de 200x150 cm și includ următoarele informații: 

 Denumirea grupului de producători și a obiectului investițional; 

 Localitatea în care este amplasat obiectul investițional; 

 Valoarea grantului și 

 Valoarea totală a proiectului de investiție. 

http://logos.press.md/1247_18_1/
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Pagina dedicată proiectului MAC-P pe portalul de știri agricole www.agrobiznes.md 

Urmare acordului stabilit între compania ”Casa Imago” SRL și portalul de știri agricole 

www.agrobiznes.md, o pagina dedicată proiectului MAC-P a fost lansată pe portalul respectiv. 

Pagina conține informații generale despre proiect, actualități, Istorii de Succes în format video, dar 

și o hartă a beneficiarilor.  

 

http://www.agrobiznes.md/
http://www.agrobiznes.md/
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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 30 septembrie 2018 3 502 168 USD 
Granturi post-investiționale 3 000 000 USD 
Granturi debursate la 30 septembrie 
2018 

1 963 676 USD  

Indicatori intermediari de rezultate 

 Referinţă Situaţia din 30 
septembrie 
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 

- 
 

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 40 de dosare 
depuse în urma 
lansării apelului 
#7 al 
Programului de 
granturi post-
investiționale 
destinate MDT 

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 

 

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. 

ACSA a prezentat concluziile studiului în rezultatul realizării exercițiului de M&E timp de 3 ani, 

astfel utilizând diferite criterii de grupare a companiilor, a practicilor și echipamentelor de MDT, a 

indicatorilor, a sub-indicatorilor, etc., precum și având la bază concluziile generate de evaluarea 

seturilor de date colectate, a formulat niște lecții învățate de pe urma implementării acestor practici 

și activități de MDT de către agenții economici din agricultură susținute de către Proiectul MAC-P 

prin intermediul programului de granturi post-investiționale. Raportul final a fost prezentat la 30 

iunie 2018.  
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Totodată la 30 iulie 2018, a fost semnat Contractul nr. MACP/CS/SSS-3.3. Conform documentului 

semnat, echipa ACSA urmează să elaboreze Ghidul de autoevaluare a practicilor de management 

durabil al terenurilor, urmare a practicilor acumulate în perioda efectuării impactului economic, 

social și de mediu.  

Ghidul are drept scop consolidarea cunoștințelor și formarea abilităților practice de autoevaluare 

ale producătorilor agricoli implementatori de practici MDT sau doritori de a aplica asemenea 

practici, fără expertiză și resurse adăugătoare, în vederea  identificării și calculării avantajelor, 

beneficiilor și a impactului economic, ecologic și social de pe urma aplicării agriculturii conservative. 

Acest fapt va facilita asimilarea resurselor financiare disponibile din noul Program de granturi post-

investiționale în cadrul GEF Star-7. 

Ghidul urmează a fi printat în 500 de exemplare și distribuit producătorilor agricoli interesați în 

aplicarea tehnologiilor și practicilor de MDT. Totodată, conform Contractului semnat, ACSA va 

organiza o conferință pentru informarea și diseminarea Ghidului menționat. 

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

durabil al terenurilor”  

Programul de granturi post-investiționale destinate Managementului durabil al terenurilor  

În perioada 02 aprilie – 31 mai curent a fost desfășurată cea de-a șaptea rundă a Programului de 

granturi post – investiționale destinate MDT al Proiectului ”Agricultura Competitivă în Moldova” 

(MAC-P).  

În rezultatul apelului desfășurat, 40 de producători agricoli și-au depus dosarele de participare la 

Program la oficiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.  

În trimestrul III a avut loc procedura de pre-evaluare de către AIPA Centrală. Drept urmare, 

conform Procesului Verbal nr. 12 din 25 septembrie 2018 emis de către AIPA, 28 de dosare 

considerate eligibile pentru finanțare au fost înaintate Comisiei de Evaluare și Selecție. De 

menționat că CES a fost instituită conform Ordinului MADRM nr. 205 din 13 septembrie 2018. În 

același timp a fost pregătită ședința Comisiei menționate. Ședința urmează să aibă loc în trimestrul 

IV/2018. Rezultatele evaluării vor fi disponibile pe site-ul www.aipa.gov.md.   

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. 

http://www.aipa.gov.md/
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Astfel valoarea cumulativă a granturilor debursate la moment constituie 38,0 milioane lei  (cca 1,96 

mil dolari SUA). 

 

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 primit 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. 
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Evaluarea de mediu a dosarelor MDT 

Consultarea beneficiarilor potenţiali, gospodăriilor agricole și specialiștilor AIPA (prin comunicarea 

telefonică, vizite în teren și întruniri) privind criteriile de eligibilitate, categoriile de sub-proiecte, 

condiţiile şi procedurile de mediu aplicate în cadrul Componentei MDT a MACP, printre care: 

gospodăriile din Ștefan-Vodă, Strășeni, Anenii Noi, Căușeni, Dondușeni, Rezina, OT AIPA 

Căușeni, Cahul ș.a. 

Monitorizarea și Evaluarea beneficiarilor de granturi 

Consultantul M&E a beneficiarilor de granturi în cadrul Proiectului ”Agricultura Competitivă în 

Moldova (MAC-P) și-a finalizat Contractul înainte de termen, la 31 iulie 2018. În perioada imediat 

următoare au fost ajustați termenii de referință pentru angajarea unui alt consultant, care va fi 

responsabil de efectuarea exercițiului de M&E a beneficiarilor de granturi. Urmează să fie semnat 

contractul și demararea activităților în trimestrul IV/2018.  

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 IV/2018. 

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

oficiul UCIMPA. 


