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PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ (P118518)  

Obiective, componente, indicatori 

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

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

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

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

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

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

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

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

agricole şi de management durabil al terenurilor. 

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

agroalimentar al țării prin susținerea modernizării sistemului de management al siguranței 

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

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

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

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

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

autorităţilor la provocările de degradare a solului.   

COMPONENTELE PROIECTULUI: 

COMPONENTA 1: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI ALIMENTELOR 

Sub-componenta 1.1.:  Suport instituțional și de reglementare 

Sub-componenta 1.2.: Îmbunătățiri tehnice ale ANSA1 

COMPONENTA 2: SPORIREA POTENȚIALULUI DE ACCES LA PIEȚE 

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

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

COMPONENTA 3: SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII PRIN INTERMEDIUL MANAGEMENTULUI 

DURABIL AL TERENURILOR 

Sub-componenta 3.1.: Consolidarea capacității pentru MDT2 

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

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

COMPONENTA 4: SUPORT PENTRU IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Proiectul va fi implementat prin intermediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare 

(componenta 1 şi 2) şi Ministerul Mediului (componenta 3). 

                                                           
1
 Agenția Națională de Siguranță Alimentară 

2
 Managementul Durabil al Terenurilor 
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Indicatorii de dezvoltare a proiectului: 

Indicatori Descriere Obiectivul pentru  
finalizarea  
proiectului (2017) 

I.1 Definitivarea acțiunilor privind 
siguranța alimentară în vederea 
apropierii de cerințele SFS ale UE  

Procedurile de operare și manuale operaționale 
pentru două laboratoare de siguranță alimentară 
elaborate 

100% 

Proiect de legislație națională și reglementările 
privind controalele oficiale armonizate cu 
Regulamentul CE 882 
Proiect de legislație națională și reglementările 
privind auto-controlul pentru operatorii din sectorul 
alimentar armonizate cu reglementările CE 
Capacitățile Agenției Naționale de Siguranță 
Alimentară (ANSA) consolidate 
Capacitățile celor 2 laboratoare de siguranță 
alimentară consolidate 
Patru puncte de inspecție la frontieră stabilite 

I.2  Creștere a vânzărilor (piața internă 
și exporturi) ale culturilor de valoare 
înaltă ale grupurilor de producători , 
beneficiari ai granturilor investiționale 

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.      

 50% 

I.3  Extinderea suprafeței de teren pe 
care sunt aplicate practici de 
gestionarea durabilă a terenurilor 

Indicatorul va măsura magnitudinea investițiilor în 
MDT la nivel de fermier finanțat din cadrul 
proiectului. 

10 000 Ha 

I.4 Extinderea suprafeței protejate de 
fâșii de protecție anti-eroziune 

Cuantificarea indicatorului se va limita doar pentru 
partea de sud a țării. 

50 000 Ha 

DESCRIEREA COMPONENTELOR PROIECTULUI 

Componenta 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI  ALIMENTARE  

Această componentă va sprijini agenda ambiţioasă pentru crearea ajustărilor necesare în sistemul 

managementului siguranței alimentare, în conformitate cu practicile şi cerinţele Uniunii Europene. 

Adoptarea acquis-ului Uniunii Europene privind Standardele sanitare şi fito-sanitare poartă 

implicaţii semnificative pentru instituţiile de stat responsabile de siguranța şi calitatea alimentară, 

producători şi consumatori. Reglementările Uniunii Europene în aceste domenii necesită unele 

dintre cele mai înalte standarde din lume şi, prin urmare, respectarea de către Republica Moldova a 

acestor rigori ar presupune un proces îndelungat şi complex, care necesită eforturi financiare 

considerabile pentru îmbunătăţirea capacităţilor umane şi tehnice necesare.  

Componenta 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA POTENŢIALULUI DE ACCES PE PIAŢĂ  

Necesitatea de investiţii care promovează comercializarea şi integrarea principalelor produse 

agricole pe piaţă din Republica Moldova, în special în sectorul horticol este corelată pozitiv cu 

progresul în îmbunătăţirea infrastructurii post-recoltare şi în promovarea unui nivel crescut a 

organizării agricole, această componentă va sprijini înfiinţarea şi organizarea în continuare a 

grupurilor de producători, în acelaşi timp sprijinind cererea acestor grupuri  pentru standarde 

moderne de producţie şi tehnologii post-recoltare. Acest sprijin se aşteaptă să fie transpus în 

creşterea cotelor relative a produselor calitative care răspund standardelor de siguranță şi calitate 

internaţionale, şi, prin aceasta, consolidarea competitivităţii sectoarelor relative şi, prin urmare, 

potenţialul ei de generare de venit. Proiectarea şi configurarea acestei componente va încerca să 

umple un gol critic în sistemul de stimulente pentru producători de a iniţia parteneriate productive 
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prin oferirea pentru investiţii a unui sprijin condiţionat, ducând astfel la o creştere a apariţiei 

grupurilor de producători în sectorul horticol şi alte sectoare.  

Componenta 3. CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII TERENURILOR PRIN GESTIONAREA 

DURABILĂ A TERENURILOR 

Ca parte a unui program mai larg al proiectului, menit să crească competitivitatea sectorului agricol, 

această componentă va sprijini activităţile care vizează consolidarea productivităţii terenurilor prin 

integrarea gestionării durabile a terenurilor şi a bunelor practici agricole şi de mediu. Activităţile  

componentei vor fi direcţionate spre: (i) consolidarea capacităţii umane, instituţionale şi tehnice 

(atât la nivel local şi naţional) pentru punerea în aplicare a activităţilor de gestionare durabilă a 

terenurilor; (ii) stimulente financiare pentru agricultori pentru adoptarea gestionării durabile a 

terenurilor şi a bunelor practici agricole şi de mediu, şi (iii) asistenţă pentru investiţii pentru 

reabilitarea de fâșii de protecţie anti-eroziune cu scopul de a menţine şi a spori productivitatea 

terenurilor agricole.  

Componenta 4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

Componenta va sprijini costurile asociate cu implementarea proiectului, inclusiv costurile 

operaţionale pentru suport fiduciar şi de monitorizarea implementării proiectului.  
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ANALIZA PROGRESULUI PROIECTULUI LA 31 DECEMBRIE 2014 

Componenta 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI  ALIMENTARE  

 

Bugetul estimativ  planificat  până în 
2017 

9 250 000 USD 

Absorbiţi la 31 decembrie 2014 1 467894 USD 

 

Indicatori intermediari de rezultate 

 Referință Situația la 31 decembrie 
2014 

Țintă pentru 
2014 

Țintă finală 
2017 

Comentarii 

Agenția 
Națională 
pentru 
Siguranța 
Alimentelor 
este 
funcțională 

Agenția 
Națională 
pentru 
Siguranța 
Alimentelor 
nu este 
funcțională 

A fost efectuată o instruire 
privind  implementarea 
HACCP la întreprinderile 
avicole a circa 110 
inspectori din cadrul 
ANSA. 
Au fost elaborate și 
editate: ,,Manual privind 
efectuarea controlului 
oficial al unităților din 
domeniul alimentar,,  și 
,,Ghid privind 
implementarea 
procedurilor HACCP și 
utilizarea aditivilor furajeri 
la întreprinderile avicole” 
în volum de 1000 
exemplare fiecare. 
A fost organizată 
instruirea specialiștilor 
ANSA în studierea limbii 
engleze (circa 40 
persoane). 

Instruirea 
inspectorilor 
din cadrul 
ANSA privind  
implementarea 
HACCP la 
întreprinderile 
avicole. 

Agenția 
Națională 
pentru 
Siguranța 
Alimentelor 
este 
funcțională 

 

Lucrările de 
reabilitare a 
clădirii 
finalizate 

Clădirea 
repartizată 
pentru 
agenție are 
nevoie de 
lucrări de 
reabilitare 

Lucrările de proiectare au 
fost finalizate. Compania 
de construcții contractată. 
Lucrările au debutat și au 
fost efectuate în volum de 
40% 

Finalizarea 
lucrărilor de 
proiectare. 
Contractarea 
companiei 
pentru 
efectuarea 
lucrărilor de 
reconstrucție. 
Demararea 
lucrărilor 

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

 

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

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

N/A N/A Mijloace 
tehnice 
moderne la 
dispoziția 
personalu-
lui agenției 
pentru 
realizarea 
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responsabil
ităților de 
funcție 

Pachet de 
programe 
integrat 
elaborat și 
instalat 

Nu există 
sisteme IT 
moderne 

Au fost elaborate 
specificările tehnice și 
organizată licitația. 

Elaborarea 
TOR-urilor și 
organizarea 
licitațiilor 
respective. 
Contractarea 
companiilor și 
începerea 
lucrărilor. 

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

 

Reabilitarea 
laboratoarelor 
vizate 
încheiată  

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

Lucrările de proiectare au 
fost finalizate pentru 
reabilitarea laboratorului 
din Bălți. Pentru Cahul 
numai la nivel de 90%.  A 
fost organizată licitația 
pentru reconstrucția 
laboratorului din Bălți. 

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

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

 

Laboratoarele 
vizate sunt 
echipate, 
personalul 
instruit 

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

Instruirea a 11 specialiști 
din cadrul CRDV. 
Organizarea licitației 
pentru echipament de 
laborator pentru 
laboratorul „Sănătate 
Animală” din cadru 
CRDV. 

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

Echipament 
și instruire 
asigurate 

 

Puncte de 
inspecție la 
frontieră 
funcționale 

În prezent nu 
există puncte 
de inspecție 
la frontieră 

Au fost finalizate lucrările 
de proiectare și 
organizată licitația pentru 
4 PIF-uri. 
La PIF Tudora și Criva au 
demarat lucrările de 
construcție. 

Finalizarea 
lucrărilor de 
proiectare și 
organizarea 
licitației pentru 
4 PIF-uri. 
Demararea 
lucrărilor de 
construcție la 
2 PIF-uri. 

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: 
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facilita ANSA să-şi îndeplinească responsabilităţile de a asigura siguranţa şi calitatea alimentelor şi 

furajelor din Moldova, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale / standardele UE 

consolida capacitatea de gestionare şi operaţionale a Agenţiei, astfel încât să poată îndeplini în 

mod eficient rolul său de control oficial în calitatea şi siguranţa alimentelor, în conformitate cu 

politica naţională a Republicii Moldova.  

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

consultanță; și lucrări de construcție și reconstrucție.   

Sub-componenta 1.1: Suport instituțional și de reglementare 

Inginer constructor 

Pe parcursul perioadei de raportare inginerul constructor a realizat şir de activităţi privind 

proiectarea sediului ANSA din mun. Chişinău, a laboratoarelor din Bălţi şi Cahul, Punctelor de 

Inspecţie la Frontieră. A fost prezentat, de asemenea,  raportul privind evaluarea ofertelor pentru 

proiectarea PIF-urilor (Tudora, Leuşeni, Criva şi Giurgiulești) şi reconstrucţia oficiului ANSA. 

Totodată consultantul a pregătit caietul de sarcini și specificările tehnice, lista de lucrări pentru 

reconstrucţia oficiului ANSA și construcția PIF Tudora, PIF Criva, PIF Leușeni și PIF Giurgiulești. A 

efectuat evaluarea ofertelor privind reconstrucţia oficiului ANSA și construcția celor 4 PIF-uri. De 

asemenea consultantul a efectuat monitorizarea companiilor care efectuează reconstrucţia oficiului 

ANSA, construcția PIF Tudora, PIF Criva  și a oferit informațiile relevante procesului dat. 

Consultant internaţional specialist în domeniul legislaţiei şi activităţii de control la frontieră 

Activități specifice:  

 Revederea şi recomandări privind actualizarea legislaţiei veterinare existente în domeniul 

activităţii şi inspecţiei la punctele de frontieră, 

 Conducerea unei serii de seminare pentru personalul serviciului veterinar de la punctele de 

frontieră în scopul familiarizării lor cu obiectivele şi conţinutul ghidului pentru inspectorii 

veterinari de la punctele de frontieră, 

 Servicii de consultanţă în design-ul, construcţia şi dotarea cu echipament a 4 Puncte de 

Inspecţie la Frontieră. 

În perioada raportată consultantul a lucrat intens cu proiectanţii și a elaborat lista și specificările 

tehnice pentru mobila și echipamentul tehnologic de la PIF-urile la Leuşeni, Criva, Giurgiulești şi 

Tudora. 

Consultant local specialist IT 

Consultantul va sprijini ANSA la elaborarea specificațiilor tehnice pentru managementul măsurilor 

de supraveghere, va ajuta la evaluarea ofertelor de licitație, va monitoriza procesul de elaborare a 

sistemului informaţional, va oferi asistență tehnică pentru a Î.S. "Centrul de informare agricolă" 

(CIA) în timpul elaborării a software-ului, și lansare ca proiect pilot. Contractul a fost semnat. 

Consultantul a elaborat și prezentat TOR-urile: 

 pentru managementul măsurilor de supraveghere veterinară  (MMSV); 

 pentru dezvoltarea si implementarea sistemului de management al informațiilor de laborator 

(LIMS) la nivel național; 
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Ambele TOR-uri au fost aprobate de către conducerea ANSA, CIA, Centrul de Guvernare 

Electronică și remise spre UCIMPA pentru traducere în engleză și inițierea licitației. Licitația a fost 

lansată. În perioada raportată, consultantul a pregătit răspunsurile la întrebările parvenite și a 

clarificat toate aspectele tehnice înaintate de companiile care au procurat documentele pentru 

licitație și a pregătit raportul privind evaluarea ofertelor tehnice primite în cadrul licitației pentru 

sistemele informaționale date.   

Consultant internaţional specialist în domeniul pregătirii acreditarii laboratorului pentru sănătatea 

animalelor 

Consultantul are următoarele sarcini: evaluarea legislaţiei ce ţine de activitatea laboratoarelor 

veterinare din domeniul Sănătății Animalelor, pregătirea pentru acreditare a laboratorului (ISO 

17025) pentru Sănătatea Animalelor (CRDV Chişinău), echiparea lui conform metodelor alese, 

specificările pentru echipamentul de laborator şi identificarea şi pregătirea unui program de instruire 

a personalului special selectat de la laboratorul dat.  

Expertul a efectuat prima vizită și a prezentat raportul care conține:  

 Lista cu metode recomandate pentru acreditare (10 metode); 

 Lista cu necesitățile pentru instruirea personalului (numele specialiștilor și tipul instruirii); 

 Lista cu echipament necesar de procurat.  

În perioada raportată consultantul a elaborat specificările tehnice pentru echipamentul care va fi  

procurat și a recomandat următoarele: 

 Lansarea acțiunilor specifice privind punerea în aplicare a sistemului de calitate în 

Laboratorul Sănătatea Animalelor a CRDV în următorii 2 ani;  

 Acreditarea metodelor de testare serologice, virusologice și bacteriologice pentru 

diagnosticarea  rabiei, gripei aviare, bolii de Newcastle, pesta porcină clasică, leucoza 

bovină, bruceloză și de detectare a salmonelei zoonotice; 

 Optimizarea procedurilor de testare în conformitate cu standardele internaționale privind 

aplicarea metodelor în domeniul acreditării; 

 Asigurarea achiziției și utilizarea de materiale de referință în scop de testare;  

 Asigurarea participării specialiştilor laboratorului în teste anuale de proficienţă; 

 Asigurarea regulată și furnizarea cu reactivi de laborator și diagnostic; 

 Procurarea echipamentului de laborator care lipsește, în scopul de a asigura îndeplinirea 

metodelor destinate pentru acreditare; 

 Asigurarea cu training a experților din laborator privind cerințele generale și tehnice ale 

standardului de calitate; 

 Asigurarea formării de experți din laborator pentru proiectarea/elaborarea de proceduri 

operaționale specifice și de performanță a metodelor, care se propun pentru acreditare, într-

un laborator cu experiență din UE; 

 A se lua în considerare angajarea unui biolog molecular, experimentat pentru punerea în 

aplicare rutină a testelor moleculare. 

Consultant Internaţional pentru instruirea agenţilor economici în autocontrol şi proceduri  HACCP, 

de la unităţile avicole  
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Consultantul în perioada contractată a evaluat 

legislaţia ce ţine de sectorul avicol și a înaintat o listă 

de acte normative care necesită a fi armonizate. A 

elaborat şi înaintat spre aprobare de către directorul 

ANSA a fişelor de inspecţie şi instrucțiuni privind 

metodele de prelevare, recoltare și analiză a 

probelor în fermele de păsări, centrele de colectare 

ouă, abatoarele pentru păsări. Tot de către 

consultant a fost efectuat un seminar privind  

implementarea HACCP la întreprinderile avicole. La 

seminar au fost instruiți circa 110 inspectori din 

cadrul ANSA, proprietari de ferme de găini ouătoare, 

de pui broileri, de centre de ambalare ouă și de abatoare, medici veterinari din unitățile respective. 

Totodată, consultantul  a elaborat un ghid privind implementarea HACCP  la ferme de păsări, 

centre de colectare ouă, abatoare pentru păsări și anume ,,Ghid privind implementarea procedurilor 

HACCP și utilizarea aditivilor furajeri la întreprinderile avicole” . Ghidul a fost editat în volum de 

1000 exemplare și distribuit specialiștilor din ramura dată.  Ghidului a fost prezentat oficial în cadrul 

seminarului „Implementarea legislației în domeniul cărnii de pasăre și ouă pentru consum” care a  

avut loc pe 14-15 august 2014 în or. Chișinău.   

Din cele 3 companii selectate de ANSA pentru implementarea HACCP, singura care s-a arătat 

dispusă să investească și să remedieze deficiențele prezente, și care va putea astfel implementa 

HACCP, a fost SC Rom Cris SRL, Tîrnova, centrul de ambalare a ouălor. Această companie a 

primit consultanța necesară pentru înlăturarea deficiențelor din partea consultantului și a primit 

planul HACCP urmând ca acesta să fie implementat după finalizarea construcției depozitului de 

ouă și procurarea echipamentelor de menținere și control al temperaturilor. 

În urma evaluării la nivelul unităților, în vederea implementării HACCP s-au constatat o serie de 

neconformități datorate în mare parte cunoașterii insuficiente a legislației sanitar-veterinare și a 

nerespectării sau necunoașterii regulilor de bunăstare a animalelor, de biosecuritate, a bunelor 

practici de igienă și de producere, a legislației, dar și a lipsei resurselor financiare pentru 

remedierea neconformităților identificate(construirea filtrelor/vestiarelor, a împrejmuirii unității, 

procurarea echipamentelor necesare pentru menținerea și monitorizarea temperaturilor, a 

echipamentelor și ustensilelor din inox, a echipamentelor de igienizare etc.).  Operatorii economici 

dispun de cunoștințe limitate referitoare la aspecte privind fluxul personalului, HACCP, 

trasabilitatea produselor de origine animală. 

Pe perioada proiectului, la unitățile menționate mai sus, s-a constatat o îmbunătățire în comparație 

cu debutul proiectului: s-a finalizat construcția și s-au dat în exploatare vestiarele filtru la centrul de 

colectare ouă, deficiențele de igienă identificate au fost înlăturate, fiind instituit un control mai strict 

al personalului, s-a demarat achiziționarea de stații de intoxicare pentru rozătoare și a dispozitivelor 

necesare pentru controlul dăunătorilor, precum și achiziționarea echipamentului de lucru pentru 

personalul angajat. De asemenea s-a constatat întârzierea transmiterii ordinelor ANSA către unități, 

de exemplul ghidul privind bunăstarea păsărilor care a fost aprobat și transmis DRSA la începutul 

lunii septembrie, a ajuns în unele unități în luna noiembrie. În marea majoritate a cazurilor, unitățile 
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întocmesc și păstrează registrele de minim necesar care sunt solicitate de legislația națională, 

identificându-se totuși unele diferențe privind conținutul acestora.  

Recoltarea probelor nu se face corespunzător, unitățile nu cunosc necesarul de probe sau probele 

care trebuie efectuate, de exemplu analiza microbiologică, inclusiv pentru Salmonella spp. pentru 

furaje, sau necesitatea efectuării recoltării și analizei pentru Salmonella spp. înainte de 

abatorizarea păsărilor cu cel mult 3 săptămâni, sau efectuarea analizei de potabilitate a apei cel 

puțin odată pe an. 

Ca urmarea a activităților efectuate de consultant, întreprinderea avicolă SC Rom Cris SRL, 

Tîrnova, a primit certificatul de conformitate ISO 22000:205. 

La momentul activității sale, consultantul, a concluzionat că nici o unitate avicolă vizitată nu 

corespunde cerințelor necesare pentru a deveni un exportator pe piața UE. Deficiențele de igienă, 

structurale, etc., sunt datorate în mare parte nerespectării legislației în vigoare, cauzată și de 

necunoașterea legislației, și de lipsa investițiilor în unități sau investiții neinspirate (de exemplu linii 

noi de abatorizare montate în spații/clădiri necorespunzătoare ). Unităților care doresc să își 

modernizeze spațiile ar trebui să li se ofere îndrumările corespunzătoare și să le fie indicată 

legislația corespunzătoare, deoarece în unele cazuri s-a observat că planurile de modernizare nu 

au fost avizate de structurile veterinare teritoriale și nu corespund cerințelor legislației: lipsa 

chiuvetelor pentru igienizarea mâinilor, lipsa echipamentelor pentru dezinfecție, lipsa spațiilor 

pentru păstrarea sub cheie a produselor suspecte/confiscate, lipsa dotărilor necesare pentru 

realizarea inspecției postmortem, lipsa spațiilor pentru păstrarea substanțelor dezinfectante, dotări 

tehnice necorespunzătoare care nu pot atinge cerințele legislative, în special referitor la 

temperatură, spații de depozitare subdimensionate capacității liniilor de sacrificare, încrucișări ale 

fluxurilor care pot conduce la contaminarea încrucișată, etc. Aceste deficiențe au fost identificate și 

de experții UE în urma misiunilor TAIEX care s-au desfășurat în noiembrie - decembrie 2013. 

Pentru a spori competitivitatea producătorilor autohtoni, statul ar trebui să ofere, să atragă și să 

dirijeze spre sectorul avicol, fonduri atractive din punct de vedere economic pentru modernizarea 

unităților, în special la nivel de asigurare a biosecurității (construirea de filtre vestiar), la nivel 

depozitare și producere furajelor, de dotare conform cerințelor sanitare veterinare a abatoarelor 

(instalații de frig corespunzătoare pentru secțiile de tranșare, linii de abatorizare, echipamentele de 

sterilizare a ustensilelor care lipsesc cu desăvârșire din unitățile vizitate).  

Pentru a începe efectiv exportul de carne de pasăre și ouă către piața UE, ANSA trebuie să 

garanteze că cerințele de sănătate animală și sănătate publică, cerințele de igienă, trasabilitate 

sunt respectate, în special privind controlul Salmonellei spp. în efectivele de păsări și abatoare, prin 

implementarea efectivă a planului național de control al Salmonella și, totodată, printr-un nivel 

ridicat de cunoaștere a legislației de către personalul din teritoriu, deoarece o mare parte din 

probleme identificate în unități nu au fost sesizate și de către medicii veterinari oficiali în urma 

controalelor oficiale periodice în unități ( fapt constatat și de experții TAIEX ). 

Legislația relevantă sectorului avicol trebuie armonizată/transpusă pentru ca operatorii care doresc 

să exporte pe piața UE și autoritatea competentă, să implementeze și să se conformeze condițiilor 

necesare exportului în țările UE. La moment, legislația în vigoare în Moldova nu permite efectuarea 

exportului în UE, fiind în urmă cu modificările survenite în legislația UE, fapt datorat în mare parte 
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lipsei de monitorizare a modificărilor legislației UE și a procedurii complexe și anevoioase de 

modificare și promulgare a legislației naționale. 

Consultant local în armonizarea legislaţiei avicole 

Conform contractului consultantul va presta servicii de consultanţă în partea ce ţine de armonizarea 

legislaţiei relevantă sectorului avicol şi anume revizuirea a 3 Hotărâri de Guvern şi transpunerea a 

3 regulamente din legislația comunitară în legislaţia naţională. În perioada raportată consultantul a 

îndeplinit următoarele sarcini: 

 a revizuit şi respectiv, modificat, şi completat ulterior, în vederea conformării legislaţiei 

comunitare, a următoarelor acte normative: a) Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 01.06.2012 

pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea şi importul păsărilor 

domestice şi ouălor pentru incubaţie, care a fost armonizată cu prevederile Directivei 

nr.2009/158/CE a Consiliului Uniunii Europene din 30 noiembrie 2009 privind condiţiile de 

sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile din ţări terţe de 

păsări de curte şi de ouă pentru incubaţie. 

Având în vedere că prin Decizia Comisiei 2011/879 din 21 decembrie 2011 au fost 

modificate anexele II și IV la Directiva 2009/158/CE a Consiliului privind condițiile de 

sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de 

păsări de curte și de ouă pentru incubație, este necesară şi ajustarea Normei sanitar-

veterinare privind comercializarea şi importul păsărilor domestice şi ouălor pentru incubaţie 

prevederilor Deciziei Comisiei 2011/879.; b) Hotărîrea Guvernului nr. 221 din 16.03.2009 cu 

privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, 

care a fost armonizată cu prevederile Regulamentului (CE) nr.2073/2005 al Comisiei 

Comunităţilor Europene din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru 

produsele alimentare şi care necesită a fi ajustată prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1086/2011 al Comisiei din 27 octombrie 2011 de modificare a anexei II la Regulamentul 

(CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului Europei și a anexei I la 

Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei în ceea ce privește Salmonella din carnea 

proaspătă de pasăre.; c) Hotărîrea Guvernului nr. 398 din 11.06.2012 pentru aprobarea 

unor norme sanitar-veterinare privind controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în 

efectivele de animale, armonizată cu prevederile Regulamentului (CE) nr.584/2008 al 

Comisiei din 20 iunie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.2160/2003 al 

Parlamentului European şi al Consiliului Europei în ceea ce priveşte obiectivul comunitar de 

diminuare a prevalenţei Salmonela Enteritidis şi Salmonela Typhimurium la curcani şi care 

necesită a fi ajustată prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1190/2012 al Comisiei din 12 

decembrie 2012 privind un obiectiv al Uniunii de reducere a Salmonella Enteritidis și a 

Salmonella Typhimurium la efectivele de curcani;  

 a  efectuat transpunerea legislaţiei comunitare în legislaţia naţională şi anume: a) 

Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme 

sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt 

destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 

(Regulament privind subprodusele de origine animală), a cărui prevederi au fost transpuse 

în proiectul de modificare şi completare a Regulilor sanitar-veterinare privind subprodusele 

de origine animală nedestinate consumului uman, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 
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315 din 26.04.2010; b) Regulamentului (CE) nr. 798/2008 din 8 august 2008 de stabilire a 

unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în 

Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și 

a cerințelor de certificare sanitar-veterinară, a cărui prevederi au fost transpuse în Norma 

sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul 

şi tranzitul păsărilor domestice şi produselor de pasăre; c) Regulamentului (CE) nr. 

1099/2008 din 24 septembrie 2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii, a cărui 

prevederi au fost transpuse în Norma sanitar-veterinară privind protecţia animalelor în 

momentul uciderii. 

Manager IT care acordă asistență Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară 

La solicitarea ANSA privind angajarea unui Manager IT, proiectul a organizat concurs și a selectat 

un consultant. În perioada de angajarea 15.04.14-31.12.14, consultantul a prezentat rapoartele 

lunare respective și a îndeplinit următoarele activități: 

 A efectuat analiza structurii organizatorice a ANSA și infrastructurii IT existente. În urma 

acestei analize s-a constatat că este nevoie de reorganizat toată infrastructura IT a agenției 

și de propus un sistem unificat, modern, astfel încât accesul la informație al oricărui angajat 

ANSA să fie unul facil și controlul managementului asupra tuturor business proceselor IT să 

fie unul eficient. Astfel, în urma consultărilor cu specialiștii de la Centrul de e-Guvernare, s-a 

ajuns la concluzia că tehnologia bazată pe Virtual Desktop Infrastructure (VDI) este soluția 

cea mai bună și eficientă pentru ANSA.  

 A participat din numele ANSA la diverse întruniri cu Centrul de Guvernare Electronică, 

Centrul Informațional Agricol, BRITE, IFC, Banca Mondială și alte organizații în vederea 

modernizării și dezvoltării soluțiilor și infrastructurii IT al ANSA. 

 A participat la elaborarea unor documente interne în cadrul ANSA și a propus spre 

dezvoltare proiecte de automatizare a proceselor interne ANSA așa cum ar fi: 

Managementul Documentelor Interne, Arhivarea Electronică a Documentelor, 

Managementul Resurselor Umane și Dezvoltarea Continuă a Personalului și altele. 

 A examinat specificațiile funcționale ale Registrului Digital Agricol și a coordonat 

examinarea acestui document de către specialiștii ANSA. Au fost înaintate propuneri și 

recomandări pentru  modificări și completări. Documentul a fost finalizat și aprobat de 

conducerea ANSA și MAIA. 

 A analizat Planul strategic E-ANSA și a propus modificări pentru acest document.   

 A examinat caietul de sarcini pentru elaborarea sistemului informațional al Managementului 

Măsurilor  Sanitar-Veterinare.  

 A examinat caietul de sarcini pentru elaborarea sistemului informațional de management al 

laboratoarelor. 

 A examinat Planul de acțiuni pentru realizarea e-ANSA și s-au propus modificări.  

 A participat la analizarea și modificarea caietului de sarcini pentru componenta „Platforma 

Comună de Eliberare a Documentelor Permisive” ale ANSA.  

 A participat la negocierea și organizarea unui seminar finanțat de IFC pentru specialiștii din 

cadrul ANSA legat de evaluarea riscurilor și siguranța alimentelor la frontiera. Seminarul a 

fost realizat în perioada 26 - 27 mai 2014.   
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 A participat la training-ul organizat de TRACES și a examinat posibilitatea conectării 

sistemelor informaționale existente și cele viitoare pe care ANSA le va implementa în cadrul 

programului TRACES. 

 A coordonat întruniri cu reprezentații CIA și ANSA pentru a discuta strategia E-ANSA. 

 A organizat întâlniri cu reprezentanții ANSA și specialiștii CIA și E-Gov pentru elaborarea 

proiectului PILOT întru implementarea rețelei virtuale bazată pe sistemul Virtual Desktop 

Infrastructure (VDI). A fost semnat contractul de depozitare cu Centrul de Telecomunicații 

Speciale pentru 30 de mașini virtuale pentru inițierea proiectului PILOT.  

 A fost elaborat proiectul integral și  planul de implementare pentru aproximativ 940 de 

utilizatori din cadrul ANSA.  

 Inițierea implementării sistemului SIGEDIA pentru integrarea sistemului de management al 

documentelor interne pentru ANSA, cu decizia începerii unui proiect pilot împreuna cu 

Centrul de E-Guvernare și compania ELO.  

 A coordonat organizarea întrunirii cu toți specialiștii ANSA și CIA pentru definitivarea 

cerințelor tehnice și conceptuale la elaborarea Ghișeului Unic și Sistemului Automatizat al 

Actelor Permisive.  

 A coordonat și participat la organizarea întrunirii cu reprezentanții BRITE și ANSA în 

vederea elaborării conceptului caietului de sarcini pentru Registrul  Importurilor și 

Exporturilor din Republica Moldova. 

 A participat la elaborarea planului de acțiuni pentru dezvoltarea infrastructurii IT al ANSA 

pentru perioada 2014-2016. 

 A participat la video conferința și discuții  pentru dezvoltarea proiectului de elaborare a unor 

Metode de Evaluare ale Riscurilor pentru siguranța alimentelor la frontieră  în  comun cu 

reprezentanții IFC din Moldova. 

 A participat la analizarea și aprobarea strategiei e-ANSA elaborată de specialiștii IFC 

împreună cu specialiștii din cadrul ANSA.  

 A organizat întruniri unde a fost discutată Platforma pentru  Eliberarea Documentelor 

Permisive ANSA, conform principiului de ”Ghişeu Unic”.  

 A participat împreună cu reprezentanții ANSA la negocieri cu Centrul de Guvernare 

Electronică pentru alocarea spațiului necesar în MCloud pentru proiectele ANSA. 

 A pregătit formularele de aplicare și descrierea necesităților ANSA pentru a fi prezentate 

oficiului Uniunii Europene la Chișinău pentru a fi finanțate din cadrul asistenții tehnice legate 

de implementarea acordului de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova.  

 A participat la întâlniri împreună cu conducerea ANSA și specialiștii din cadrul ANSA cu 

compania COMPUTAS care a venit cu propunerea de a aplica împreună cu ei la un GRANT 

oferit de Guvernul Norvegiei pentru integrarea tuturor sistemelor automatizate  existente 

ANSA și crearea altor sisteme necesare pentru a avea un sistem integrat.  

Consultant local internaţional pentru instruirea inspectorilor și agenţilor economici în autocontrol şi 

procedurilor de HACCP, de la unităţile producătoare a alimentelor de origine non-animală 

La solicitarea ANSA a fost elaborat TOR-ul pentru un consultant internațional care va oferi 

următoarele servicii: 
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 servicii de consultanţă în domeniul evaluării cadrului instituţional şi legislativ actual în 

domeniul siguranței alimentelor de origine non-animală.  

 elaborarea unui ghid de implementare a cerințelor generale de igienă a alimentelor de 

origine non-animală. 

 elaborarea de instrucțiuni de implementare a procedurilor bazate pe principiile HACCP în 

unitățile de procesare a alimentelor de origine non-animală. 

 elaborarea de proceduri de înregistrare a operatorilor care produc alimente de origine non-

animală. 

 elaborarea de fișe de control privind implementarea procedurilor bazate pe principiile 

HACCP de către operatorii care procesează alimente de origine non-animală. 

în baza implementării HACCP la întreprinderile sus vizate,  identificare necesarului de treninguri şi    

efectuarea unor cursuri practice în unități (care produc alimente de origine non-animală) pentru 

medicii veterinari de la nivel central şi celor din unităţile de producere.  

Anunțul a fost publicat. Au fost recepționate 3 CV-uri. Selectarea consultantului nu a avut loc  pe 

motiv că președintele comisiei nu dorește semnarea documentelor de selectare. 

Treninguri și instruiri  

Instruirea specialiștilor ANSA și MAIA în studierea limbii engleze 

În urma solicitării parvenite de la MAIA  din data 13.03.2014 cu numărul 23-79/5,  privind  suportul 

financiar pentru desfășurarea cursurilor de studiere a limbii engleze a specialiștilor MAIA și ANSA, 

a fost selectată compania ACTR-ACCELS, American Councils for International Education, 

American Language Center, care a organizat cursuri de studiere a limbii engleze. 

Contractul a fost semnat. Cursurile au avut loc în a doua jumătatea a anului 2014. Au fost formate 

4 grupe a câte 10 persoane. Instruirea a fost efectuată pentru 4 nivele (Beginner, Elementary, Pre 

Intermediate, Intermediate),  în zilele de luni, marți, miercuri și joi, între orele 16-17.30 în incinta 

birourilor ANSA și MAIA.  

Seminar privind  implementarea HACCP la întreprinderile avicole  

Conferința națională: „Siguranța producției avicole – primul pas spre export” s-a desfășurat în data 

de 11.04.2014 la Costești, la eveniment participând D-nul Iurie LEANCĂ, Prim-ministru al R. 

Moldova, D-nul Viorel GUȚU, viceministrul MAIA, Dnul Ion SULA, directorul ANSA, Dnul Liviu 

GUMOVSCHI, director executiv UCIMPA. Dnul Iurie LEANCĂ și-a manifestat interesul și susținerea 

pentru dezvoltarea sectorului avicol din Moldova în vederea exportului în UE și împreună cu Dnul 

Viorel GUȚU au expus oportunitățile de finanțare pentru  creșterea completivității agriculturii din R. 

Moldova. 

Reprezentanții ANSA, dnul Ion SULA – director general și Dnul Grigore PORCESCU – director 

adjunct, au subliniat importanța alinierii la cerințele legislative sanitar-veterinare și perspectivele 

exportului produselor avicole pe piața comunitară. Dnul Vitalie PORCESCU, șef direcție ANSA, a 

prezentat programele aprobate de agenție privind autocontrolul și prelevarea probelor din sectorul 

avicol. 

La conferință au participat peste 100 de persoane implicate în sectorul avicol moldovenesc: 

proprietari de ferme de găini ouătoare, de pui broileri, de centre de ambalare ouă și de abatoare, 
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medici veterinari din unitățile respective, medici veterinari oficiali din cadrul ANSA și a structurilor 

teritoriale ale ANSA. 

 

Participarea la Conferinţa Global Food Safety Partnership (GFSP)  23-30 aprilie 2014 

A fost finanțată: 

- Participarea dlui Ion SULA, director general ANSA la Conferinţa Global Food Safety 

Partnership (GFSP)  23-26 aprilie 2014, or. Arhus, Danemarca. 

- Instruire în domeniul siguranţei alimentelor și controlul bolilor animalelor, în or. Arhus, 

Danemarca, în perioada 28-30 aprilie 2014, a domnului Maxim Sîrbu, șef al Serviciului 

monitorizarea zoonozelor.  

 

Instruirea specialiștilor CRDV ,,Cerințele generale pentru competența laboratoarelor de încercări și 

etalonări SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 și Cerințe pentru auditarea sistemelor de management 

SM SR EN ISO 19011:2013 

Acreditarea laboratorului „Sănătate Animală” din cadrul CRDV trebuie sa fie efectuat în 

conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17025. Pentru a îndeplini aceste cerințe a fost organizată 

instruirea a 11 specialiști la MOLDAC la cursul de „Cerințele generale pentru competența 

laboratoarelor de încercări și etalonări SM SR EN ISO/CEI 17025:2006” și „Cerințe pentru 

auditarea sistemelor de management SM SR EN ISO 19011:2013”. Instruirea a avut loc în 2 etape: 

21-23.10.14 au fost instruite 6 persoane și 22-24.12.14 au fost instruite 5 persoane. Durata cursului 

a fost de 24 ore. Persoanelor instruite le au fost înmânate certificate de participare. 
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Sub-componenta 1.2: Îmbunătățiri tehnice pentru managementul siguranței alimentelor 

Lucrări de proiectare:  

Proiectarea blocului administrativ ANSA  

Conform deciziei Consiliului Național al Monumentelor Istorice al Ministerului Culturii (proces verbal 

nr.22, din 29.10.13) a fost pusă în sarcina proiectanților  (S.C. „CONADO - DISIGN” SRL), lucrări 

suplimentare privind elaborarea decorării și amenajării elementelor fixe interioare a unor încăperi 

din clădire. Ca urmare a fost semnat Amendamentul N.2, la contractul MACP/NCS/SH-1.3 din 

05.06.2013, cu suma de 181 373 lei.  În luna februarie 2014 aceste lucrări au fost efectuate și 

transmise către ANSA.  

Proiectarea blocului laboratorului de încercări calitatea şi sănătatea plantelor, furajelor și produselor 

alimentare Bălţi  

A fost semnat contractul cu compania de proiectare S.C. „CONADO - DISIGN” SRL. Proiectul 

tehnologic a fost finalizat şi coordonat cu specialiştii ANSA şi expertul internaţional.  

Din motiv că procedura de transmitere a clădirii în bilanțul contabil ANSA de către MAIA și 

obținerea actelor privind proprietatea clădirii au durat mai mult de jumate de an, compania de 

proiectare nu a putut obţine certificatul de urbanism şi aprobările necesare pentru conectările la 

reţele în termenul prevăzut din contract și a fost necesar extinderea contractului.  

Lucrările de proiectare au fost finalizate în luna octombrie 2014 și transmise către ANSA. În baza 

documentației de proiect a fost pregătit caietul de sarcini și lansată licitația pentru construcția 

obiectului dat. 

Proiectarea blocului laboratorului de încercări pentru calitatea şi sănătatea plantelor, furajelor și 

produselor  alimentare Cahul  

S-a semnat contractul cu compania de proiectare S.C. „ROSTRAL” SRL. A fost elaborată schiţa de 

proiect cu coordonarea acesteia la ANSA şi consultantul internaţional, Vlad Gheorghiţă. Compania 

dată nu poate obţine aprobările necesare pentru conectările la reţele, din motiv ca la moment nu a 

fost definitivat statutul laboratorului dat și obținute  actele privind proprietatea clădirii de către 

ANSA. 

Proiectarea punctelor de inspecţie la frontieră Leuşeni şi Tudora  

S-a semnat contractul cu compania de proiectare SC „IGC-Construct” SRL. Au fost efectuate un şir 

de şedinţe comune cu participarea consultantului internaţional, specialiştii ANSA, inginerul 

constructor, unde au fost efectuate un şir de îmbunătăţiri. Proiectanții au cooperat cu consultantul 

internațional, Iveta Sice-Trede, prin intermediul poștei electronice și au definitivat fluxul tehnologic 

al construcțiilor date.  

În semestrul I 2014  proiectul pentru PIF Tudora și PIF Leușeni a fost efectuat la nivel de 100 % și 

transmise către ANSA. 

Proiectarea punctelor de inspecţie la frontieră Giurgiuleşti şi Criva   
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Din motiv că în acordul de finanţare de la Banca Mondială era stipulată construcția PIF la 

aeroportul Chişinău, iar ANSA a solicitat construcția Punctului de Inspecţie la Frontieră Giurgiuleşti, 

proiectarea PIF Criva și PIF Giurgiulești a fost efectuate separat. 

Ambele contracte au fost semnate cu compania  SC „IGC-Construct” SRL. Proiectanții au cooperat 

cu consultantul internațional, Iveta Sice-Trede, prin intermediul poștei electronice și telefonului, 

pentru a elabora fluxul tehnologic pentru punctul de inspecție. În luna aprilie 2014 au fost finalizate 

lucrările de proiectare pentru PIF Criva, iar în luna octombrie 2014 pentru PIF Giurgiuleşti. 

Proiectele  au fost transmise către ANSA.  

Modernizarea SITA 

În luna martie 2014, MAIA a solicitat proiectului suport financiar privind modernizarea SITA, pentru 

ca aceasta să poată fi conectată la sistemele informaționale care vor fi elaborate cu suportul 

proiectului (MMSV și LIMS). Specialiștii de la Banca Mondială au dat acceptul. Caietul de sarcini a 

fost elaborat împreună cu CIA, aprobat de MAIA, CIA, ANSA și transmis către UCIMPA. În luna 

iunie a avut loc traducerea caietului de sarcini și pregătirea pachetului de documente pentru 

licitație. În luna septembrie licitația a fost lansată. În luna 

noiembrie a avut loc deschiderea ofertelor. Până la 

data de 31.12.14 evaluarea ofertelor primite nu a fost 

finalizată. 
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Lucrări de construcţie: 

Specificări tehnice pentru construcţia blocului administrativ ANSA 

În baza documentelor de proiectare au fost pregătite listele cu cantităţile de lucrări pentru  

reconstrucţia oficiului ANSA. A fost pregătit caietul de sarcini privind licitaţia dată cu divizarea 

acesteia în 2 părţi și traducerea acestuia în engleză. Prima parte care conţine lucrările de 

consolidare, lucrările de finisaj interior şi lucrări electrice interne va fi efectuată din sursele 

financiare ale proiectului, celelalte lucrări (ventilarea, electricitatea exterioară, fațada, lucrări de 

amenajare ş.a.) vor fi finanţate direct de ANSA.  

 

A fost decis de a efectua o licitație comună cu două surse de finanțare. A fost expediată o scrisoare 

în adresa Agenția Achiziții Publice pentru a consulta posibilitatea efectuării unei licitații după 

cerințele Băncii Mondiale, unde a fost primit răspuns despre acceptarea acestei licitații, fiind motiv 

că sursa din proiect este mai mare de 50 % din valoarea totală a licitației. Ca urmarea a acesteia a 

fost remis pachetul de licitație către BM pentru primirea acceptului pentru lansarea licitației.  
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Licitația a fost anunțată, pachetul de documente a fost procurat de 9 companii. Licitația a avut loc 

pe data de 5 mai. Au participat 3 companii. Evaluarea a avut loc și a fost selectat ca câștigător 

consorțiul "Iasicon" SA, Romania și "ACAR-Construct" SRL, Moldova, în valoare de MDL 

48,137,120.42. Contractul a fost semnat. Consorțiul a început lucrările. În lunile august – 

decembrie 2014 lucrările de reconstrucție au decurs conform graficului stabilit. Au fost efectuate 

lucrări de demolare, consolidarea pereților și tavanelor, demontarea acoperișului și montarea 

lemnului pentru acoperiș. 

Construcția punctului de inspecţie la frontiera TUDORA 

În baza documentelor de proiectare au fost pregătite listele cu cantităţile de lucrări pentru  

construcția PIF Tudora și elaborat caietul de sarcini. Licitația a fost anunțată de 2 ori din motiv că 

au fost procurate numai 2 pachete de acte pentru prima licitație și a fost decisă repetarea anunțului 

și prelungirea data primirii ofertelor până la data de 11.07.2014. La licitație au participat 3 companii, 

cea mai mică ofertă pentru execuţia lucrărilor de construcție a Punctului de Inspecție la Frontiera 

Tudora a fost oferită de Societatea Comercială „SARCO-SERVICE” SRL, cu valoarea de 11 496 

390.72 MDL. Din motiv că președintele comisiei nu dorea semnarea raportului de evaluare, 

semnarea contractului a fost tergiversată mai mult de o lună și respectiv în luna august nu au 

început lucrările. În septembrie a fost semnat contractul și compania a demarat lucrările de 

pregătire a construcției date. În luna octombrie 2014 a apărut problema demolării unui WC care se 

afla în locul unde era preconizată clădirea punctului de inspecție, iar permisiunea de demolare a 

fost obținută de la Serviciul Vamal de Stat pe data de 10.11.14. Lucrările au continuat. Astfel la 

data de 31.12.14, compania de construcția a finalizat lucrările de execuție a fundației și a importat 

construcțiile metalice.  
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Construcția punctului de inspecţie la frontiera CRIVA 

În baza documentelor de proiectare au fost pregătite listele cu cantităţile de lucrări pentru  

construcția PIF Criva și elaborat caietul de sarcini. Licitația a fost anunțată cu publicarea anunțului. 

Licitația a avut loc pe 18 august 2014. Contractul a fost semnat cu compania „SARCO-SERVICE” 

SRL cu suma de 10 954 914.14 MDL. În luna noiembrie au demarat lucrările de construcție. În luna 

decembrie 2014 în locul unde erau efectuate lucrările de fundație au fost descoperite mai multe 

cabluri electrice, iar la 4 din ele nu a fost găsite proprietarii (nici într-un plan cadastral nu sunt 

indicate prezența acestor cabluri). Din partea ANSA a fost trimisă o solicitare către Serviciul Vamal 

pentru a obține permisiunea de demontare a acestor cabluri, dar pînă la data de 31.12.14, nu a fost 

obținut răspuns, astfel lucrările de construcție în perioada dată au fost stopate. 

Construcția punctului de inspecţie la frontiera Leușeni 

În baza documentelor de proiectare au fost pregătite listele cu cantităţile de lucrări pentru  

construcția PIF Leușeni și elaborat caietul de sarcini. Licitația a fost anunțată cu publicarea 

anunțului. Licitația a avut loc pe 1 decembrie 2014. La licitație au participat 4 companii, cea mai 

mică ofertă pentru execuţia lucrărilor de construcție a Punctului de Inspecție la Frontiera Leușeni a 

fost oferită de Societatea Comercial „BUILDING ASTROM” SRL care a prezentat oferta pentru 

execuţia lucrărilor cu valoarea de 17 652 752.88 MDL. Termenul de execuţie a contractului este 

specificat în graficul de execuţie din ofertă şi este de 227 zile calendaristice cu finalizarea 

obiectivului la 31 iulie 2015. Evaluarea nu a fost finalizată pe motiv că președintele comisiei de 

evaluare nu dorește semnarea Raportului de evaluare. 

Construcția punctului de inspecţie la frontiera Giurgiulești 

În baza documentelor de proiectare au fost pregătite listele cu cantităţile de lucrări pentru  

construcția PIF Giurgiulești și elaborat caietul de sarcini. Licitația a fost anunțată cu publicarea 

anunțului. Licitația a avut loc pe 9 decembrie 2014. La licitație au participat 4 companii, cea mai 

mică ofertă pentru execuţia lucrărilor de construcție a Punctului de Inspecție la Frontiera Leușeni a 

fost oferită de Societatea Comercial „BUILDING ASTROM” SRL care  a prezentat oferta pentru 

execuţia lucrărilor cu valoarea de 8 293 227.25 MDL. Termenul de execuţie a contractului este 
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specificat în graficul de execuţie din ofertă şi este de 182 zile calendaristice cu finalizarea 

obiectivului la 31 mai 2015. Evaluarea nu a fost finalizată pe motiv că președintele comisiei de 

evaluare nu dorește semnarea Raportului de evaluare. 

Reconstrucția blocului laboratorului de încercări pentru calitatea şi sănătatea plantelor, furajelor și 

produselor alimentare Bălţi  

Compania de proiectare S.C. „CONADO - DISIGN” SRL a finalizat lucrările de proiectarea a 

obiectului dat. Proiectul tehnologic a fost coordonat cu specialiştii ANSA şi expertul internaţional.  În 

baza documentației de proiect a fost pregătit caietul de sarcini și lansată licitația pentru construcția 

obiectului dat. Licitația a avut loc pe 16 decembrie 2014, unde au participat 5 companii. Societatea 

Comercială „SARCO-SERVICE” SRL a prezentat Oferta pentru execuţia lucrărilor cu valoarea de 

21 997 830.56 MDL. Termenul de execuţie a contractului este specificat  în graficul de execuţie şi 

constituie 258 zile calendaristice. Societatea Comercială „BUILDING ASTROM” SRL a prezentat 

Oferta pentru execuţia Lucrărilor de reconstrucţie cu valoarea de 21 003 450.24 MDL. Termenul de 

execuţie a contractului nu este specificat în Ofertă. Asociaţia în consorţiu constituită de S.C. 

„OZUN-CONS” SRL şi S.C. «EURODEVIZ» SRL a prezentat Oferta pentru execuţia lucrărilor cu 

valoarea de 21 895 761.00 MDL. Termenul de execuţie a contractului este specificat în graficul de 

execuţie din Ofertă şi este de 253 zile calendaristice cu finalizarea obiectivului la 15 septembrie 

2015. Ofertantul, S.C. «IASICON » SA în asociere cu S.C. «ACAR-CONSTRUCT»  SRL şi 

S.C.»PROCONIMPEX»  SRL au prezentat Oferta pentru execuţia lucrărilor cu valoarea de  24 507 

661.90 MDL. Termenul de execuţie a contractului este specificat în graficul de execuţie din Ofertă 

şi este de 268 zile calendaristice cu finalizarea obiectivului la 15 septembrie 2015. Societatea 

Comercială „TEHNOMONTAJ CONSTRUCT” SRL a prezentat Oferta pentru execuţia Lucrărilor cu 

valoarea de 22 988 129.46 MDL. Termenul de execuţie a contractului este specificat în graficul de 

execuţie din Ofertă şi este de 270 zile calendaristice cu finalizarea obiectivului la în luna a 9-a de 

execuţie. Până la data de 31.12.14 nu a fost finalizată evaluarea dată. 

 

Componenta 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA POTENŢIALULUI DE ACCES PE PIAŢĂ  

 

Buget estimativ planificat până în 2017          1 000 000 dolari SUA 
Granturi investiționale                                       7 000 000 dolari SUA 

Absorbiți la 31 decembrie 2014                          285 833 dolari SUA 
Granturi debursate                                                732 081 dolari SUA 

 
Indicatori intermediari de rezultate 

 Referință Situația la 31 
decembrie 
2014 

Țintă pentru 
2014 

Țintă finală 
2017 

Comentarii 

Campanie 
națională de 
sensibilizare și 
mobilizare 
pentru crearea 
grupurilor de 
producători 

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

55 activități de 
outreach 
realizate în 24 
raioane ale 
RM. 590 
participanți, 
149 femei.   

50 activități de 
outreach 
planificate cu 
informarea a 
circa 500 
producători din 
sectorul 
horticol. 

Campanie 
națională 
implementată 
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informare până 
la moment 

Participarea 
femeilor în 
activități de 
outreach 

0 20% 20% 40%  

Grupuri de 
producători 
înregistrate cu 
suportul 
proiectului 

0 18 10 60  

Dosare depuse 
în cadrul 
apelurilor de 
granturi  

0 
 
 
 

9 5 40  

Dosare 
aprobate 
pentru 
porțiunea de 
grant 

0 8 5 30  

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

0 
 
 
 
 
 
 

3 5 30  

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

0 2200t 5000t 30 000t  

 

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

Pe parcursul perioadei de raportare activitățile realizate în cadrul acestei componente s-au axat 

asupra următoarelor două sub-componente: (i) Suport pentru dezvoltarea afacerilor și (ii) Suport 

investițional pentru dezvoltarea tehnologiilor post-recoltă, și  

Serviciile de suport pentru dezvoltarea afacerilor sunt acordate de consorțiul MEGA și Promo-

Terra, iar întreg spectrul de servicii de consultanță cuprinde următoarele etape: 

 Activități de outreach pentru producători agricoli; 

 Identificarea potențialilor membri ai Grupurilor de producători de mobilizarea acestora; 

 Formarea grupurilor de producători și prestarea suportului în vederea lansării operațiunilor 

în vederea accesării surselor de finanțare nerambursabilă; 

 Suport în accesarea investiției extra-grant, facilitarea organizării licitațiilor, precum și 

achiziționarea infrastructurii post-recoltă 
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 Expertiză specializată post-finanțare beneficiarilor de granturi investiționale;  

 Monitorizare și evaluare. 

Sub-componenta 2.1: Suport pentru dezvoltarea afacerilor 

Activități de outreach 

În anul 2014 au fost realizate 55 activități de outreach în 24 de raioane distincte. La aceste 

activități au participat 590 de persoane, dintre care 149 au fost femei. Media de participare per 

livrabil a constituit 11 persoane, variația fiind cuprinsă între 5 și 34 participanți. 

De la începutul proiectului, s-au condus 133 activități de informare, ceea ce constituie 74% din 

planul total. Activitățile au adunat un număr total de 1,331 de participanți, ceea ce corespunde cu o 

medie de 10 participanți per activitate. Media numărului de participanți la activitățile de informare se 

încadrează în cifra estimată de Consorțiu înainte de începerea implementării, de circa 10 

producători per adunare, dar participarea individuală a variat de la caz la caz, într-un diapazon de 

5-34 de participanți. Structura participanților la activitățile de informare după sexe este prezentată 

în următoarea figură.  

 

Următoarea figură ilustrează repartizarea geografică a activităților de informare. La moment, se 

observă că în repartizarea geografică a activităților de instruire o cotă mai accentuată continuă să o 

dețină așa centre precum or. Chișinău (17), UTAG (12), Hâncești (8), Căușeni, Orhei si Ștefan 

Vodă (câte 7). 

Femei; 263; 
20% 

Barbati; 
1068; 80% 
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În perioadele următoare Consorțiul se va concentra asupra echilibrării reprezentativității geografice 

a activităților de informare și va regândi modalitatea de organizare a acestora pentru atingerea unui 

nivel de informare mai înalt. 

Structura participanților la activitățile de informare după tipul de produs a continuat să fie eclectică, 

fiind prezenți producători de struguri, fructe (măr, prun, piersic, caisă, cireș, pomușoare etc.), 

legume (roșii, castraveți, etc.) nuci și cartofi, poate fi observată o anumită evidențiere a 

producătorilor de struguri în structura participanților. Din totalul activităților de informare, cele pentru 

care au putut fi identificate categorii de produse au fost: fructele 18%, strugurii 14%, legumele și 

merele – câte 5%, cartofii, nucile, prune și murele sub 1%.  

Soldanesti; 1 
Taraclia; 1 
Drochia; 1 
Glodeni; 1 
Soroca; 1 

Dubasari; 2 
Telenesti; 2 
Leova; 2 
Criuleni; 2 
Balti; 2 
Falesti; 2 
Nisporeni; 2 
Straseni; 2 

Rascani; 3 
Cahul; 3 
Ocnita; 3 
Donduseni; 3 

Anenii Noi; 4 
Calarasi; 4 
Ialoveni; 4 
Cantemir; 4 
Ungheni; 4 

Cimislia; 5 
Sangerei; 5 
Edinet; 5 
Briceni; 5 

Stefan Voda; 7 
Causeni; 7 
Orhei; 7 

Hancesti; 8 
UTAG; 12 

Chisinau; 17 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
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Adunări ale focus-grupurilor 

Pe parcursul anului 2014 au fost realizate 39 adunări ale focus-grupurilor ceea ce constituie doar 

39% din planul anual. Activitățile au adunat un număr total de 221 de participanți, ceea ce 

corespunde cu o medie de 6 participanți per activitate. Diapazonul participației a fost între 5 și 8 

producători agricoli. 

Următoarele grafice ilustrează informațiile detaliate ce caracterizează activitățile focus-grupurilor 

organizate in anul 2014, sub aspectul criteriului geografic, tipului de produs, echipament pentru 

investiție și piețe-țintă pentru desfacere. 

De la începutul proiectului, s-au condus 51 adunări ale focus-grupurilor, ceea ce constituie 41% 

din planul trimestrial cumulativ și 34% din planul total. Activitățile au adunat un număr total de 289 

de participanți, ceea ce corespunde cu o medie de 6 participanți per activitate. Diapazonul 

participației a fost între 5 și 11. 

Următoarea figură ilustrează repartizarea geografică a adunărilor focus-grupurilor. Cele mai multe 

adunări s-au organizat cu grupuri din raioanele Hâncești (7), Cimișlia (6), Căușeni (4), UTAG, 

Orhei, Cahul și Edineț. 

În structura focus-grupurilor după tipul de produs continuă să domine strugurii, cu circa 71% din 

total. 
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În structura focus grupurilor după tipul de echipament domină frigiderele, cu cca 71% si 

echipamentele pentru procesare. 

 

În structura focus-grupurilor după piața menționată de desfacere domină piața locală, cu cca. 62% - 

fiind menționată ca piață unică în 12% din focus-grupuri, dar mai des (50%) in combinație cu alte 

piețe străine, UE sau CSI deopotrivă. Totodată, Rusia a fost menționată ca piață unică în cazul a 

25% din focus-grupuri, cota acesteia scăzând de la jumătatea anului 2014. 
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Grupuri de inițiativă create și studii de pre-fezabilitate elaborate pentru fiecare grup de inițiativă 

De la începutul proiectului și totodată în anul 2014, au fost create 24 grupuri de inițiativă pentru 

care au fost elaborate studii de pre-fezabilitate, ceea ce constituie 42% din planul trimestrial 

cumulativ și anual, și 30% din planul total. Grupurile de inițiativă includ în structura lor între 5 și 8 

membri.  

Următoarea figură ilustrează repartizarea geografică a grupurilor de inițiativă create. Cele mai 

multe grupuri au fost create în raioanele Căușeni, Ialoveni și Cimișlia - câte trei grupuri, fiind urmate 

de Orhei, Cahul, Ștefan Vodă și Hâncești – cu câte două grupuri. 

În structura grupurilor de inițiativă după tipul de produs domină strugurii, cu circa 33% din total ca și 

produs unic.  
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În structura grupurilor de inițiativă după tipul de echipament domină frigiderele, inclusiv în 

combinație cu alte echipamente cu cca. 75%. În majoritatea cazurilor grupurile au intenția de a 

investi în 2 și mai multe utilaje. 

Grupuri de producători create și înregistrate la Camera Înregistrării de Stat 

De la începutul proiectului și totodată pe parcursul anului 2014, au fost create și înregistrate 

18 grupuri de producători, ceea ce constituie 60% din planul trimestrial cumulativ și 30% din planul 

total. Grupurile înregistrate de producători includ în structura lor între 5 și 7 fondatori. 

15 din cele 18 grupuri create au fost înregistrate sub formă de Cooperativă de Întreprinzător, 

dintre care 14 au fost – nou create, iar 1 – reînregistrară. 3 grupuri au fost înregistrate în formă de 

Societate cu Răspundere Limitată nou creată. 
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Studii de fezabilitate elaborate pentru grupurile de producători 

De la începutul proiectului și efectiv în cursul anului 2014, au fost elaborate 14 studii de 

fezabilitate pentru grupurile de producători, ceea ce constituie 70% din planul anual și 23% din 

planul total. În structura grupurilor de inițiativă după tipul de echipament domină frigiderele, cu cca 

86%. În majoritatea cazurilor grupurile au intenția de a investi în 2 și mai multe utilaje. În structura 

studiilor de fezabilitate după piața predominantă de desfacere se evidențiază piața locală, ca și 

orientare  cu cca. 64% din cazuri - fiind menționată ca piață unică în 6 studii din 14. 

În continuare sunt prezentați indicatorii cantitativi cumulați caracteristici celor 14 grupuri de 

producători extrași din studiile de fezabilitate elaborate pentru acestea. 

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

10,381 

2. Durata estimată medie de exploatare (in baza datelor 
producătorului), ani: 

19 

3. Valoarea estimativa a activelor grupurilor (CI, SRL, SA) la 
momentul depunerii solicitării de grant, mii lei: 

17,229.7 

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

109,290.0 

5. Costurile eligibile, mii lei și  
% din costul total:  

88,893.5 
83% 

6. Grantul solicitat, mii lei (<=4m lei) și  
% din costurile eligibile (<=50%): 

43,520.6 
49% 

7. Volumul producției grupurilor, tone per sezon: 7,124.3 
8. Valoarea producției grupurilor înainte de proiect, mii lei:  38,923.0 
9. Valoarea adăugată netă (VAN), mii lei și  

% din valoarea producției: 
27,252.5 
76% 

10. Rentabilitatea medie a investiției, VAN/cost total proiect, 
% și  
ani recuperare: 

25.5% 
5 

11. Indicele mediu de profitabilitate (Suma cash-flow-uri 1.41 
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actualizate / costul total al proiectului <= 1) 

 

Dosare de aplicare la grant aprobate 

De la începutul proiectului și efectiv pe parcursul anului 2014, au fost elaborate și depuse 9 

dosare de aplicare la grant care fost depuse de grupurile de producători la oficiile teritoriale ale 

AIPA, ceea ce constituie 15% din planul total. 

Grupurile de producători care au depus dosarele la AIPA: 

1. C.I. FRUVA NATURAL - s. Văratic, r. Râșcani 
2. C.I. STRUGURELE AURIU, s. Popeasca, r. Ștefan Vodă 
3. C.I. NOCCIOLE - or. Căușeni 
4. C.I. COMFRUCTFREȘ - s. Sălcuța, r. Căușeni 
5. C.I. STRUGURI DE COLIBAȘI - s. Colibași, r. Cahul 
6. S.R.L. GRUPUL PRODUCĂTORILOR DE POMUȘOARE - s. Mereni, r. Anenii Noi 
7. C.I. BASAN AGRO - or. Cimișlia 
8. S.R.L. AUROVIȚA - s. Suruceni, r. Ialoveni 
9. C.I. SIPECOFRUCT - s. Sipoteni, r. Călărași 

 

Dosare de aplicare la grant aprobate 

De la începutul proiectului și efectiv în anul 2014, ca rezultat al primei runde de aplicare a 

dosarelor, de către Comisia de evaluare au fost aprobate 8 din cele 9 dosare de aplicare la grant 

care fost depuse de grupurile de producători, ceea ce constituie 16% din planul total. 

Grupurile de producători care au primit certificatele de aprobare sunt: 

1. C.I. FRUVA NATURAL - s. Văratic, r. Râșcani 
2. C.I. STRUGURELE AURIU, s. Popeasca, r. Ștefan Vodă 
3. C.I. NOCCIOLE - or. Căușeni 
4. C.I. COMFRUCTFREȘ - s. Sălcuța, r. Căușeni 
5. C.I. STRUGURI DE COLIBAȘI - s. Colibași, r. Cahul 
6. C.I. BASAN AGRO - or. Cimișlia 
7. S.R.L. AUROVIȚA - s. Suruceni, r. Ialoveni 
8. C.I. SIPECOFRUCT - s. Sipoteni, r. Călărași 

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

Primul apel de solicitare a dosarelor pentru programele de granturi 

La data de 30 iunie a fost încheiat primul apel de granturi pentru părțile B.2 și C.2 al Proiectului. La 

primul apel de granturi au fost depuse 9 dosare din partea grupurilor de producători, granturile 

solicitate constituie circa 2,3 mln dolari SUA. Dosarele au fost recepționate de oficiile teritoriale 

AIPA, pre-evaluate de oficiul central AIPA și elaborate avize pentru fiecare dosar depus. În baza 

avizelor primite au fost întocmite procesele verbale. 

Totodată au fost elaborate bazele de date în Excel pentru M&E dosarelor de aplicare pentru 

programele de granturi destinate dezvoltării infrastructurii post-recoltă și managementului durabil al 
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terenurilor. Bazele de date au fost completate de mai mulți actori implicați: oficiile teritoriale AIPA 

(etapa de recepționare a dosarelor ș verificarea actelor originale cu copiile), Echipele MEGA și 

Promo-Terra (completarea informației din cererea de solicitare a granturilor, studiile de fezabilitate 

și planul de afaceri), oficiul central AIPA (verificarea datelor din dosar cu autoritățile de stat și 

verificarea eligibilității dosarelor).  

Regulament de funcționare a comisiei de evaluare și selecție 

În perioada de raportare a fost elaborat și aprobat Regulamentul privind activitatea comisiilor de 

evaluare și selecție a dosarelor pe componentele II și III Facilitarea Accesului la Piețe și 

Managementul Durabil al terenurilor, care a fost aprobat de Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare.  

Acest regulament a fost elaborat în conformitate cu Acordul de Finanțare (credit nr. 5095-MD) 

semnat la data de 29 mai 2012, Capitolul 2 „Implementarea Proiectului” Secțiunea I „Aranjamentele 

de Implementare”, Punctul C. Sub-proiecte, (1): „Pentru implementarea Sub-proiectelor, 

Beneficiarul va constitui comisii de evaluare și selecție – (i) în cadrul Ministerului Agriculturii și 

Industriei Alimentare pentru Sub-proiectele Părții B.2 al Proiectului; și (ii) în cadrul Ministerului 

Mediului pentru Sub-proiectele părții C.2 al Proiectului – care vor fi responsabile de anunțarea 

rundelor de selectare, revizuire și evaluarea aplicațiilor pentru finanțare și vor lua decizii cu privire 

la alocarea granturilor.  

Deciziile comisiilor (atât dosarele finaliste cât și cele rejectate) vor fi anunțate public pe site-urile 

MAIA, MM și AIPA. Consiliile de evaluare și selecție vor include, în măsura necesităților, 

reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministrul Mediului, Agenția de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat precum și experți 

independenți tehnici și financiari. În vederea facilitării activității consiliilor de evaluare, un screening 

inițial privind eligibilitatea dosarelor de aplicare va fi efectuată de AIPA”. 

Urmare a constituirii Comisiilor de Evaluare și Selecție (în baza ordinului nr. 161 din 28 iulie 2014) 

pentru ambele programe de granturi și aprobării Regulamentului, a avut loc o ședință de instruire 

cu membrilor comisiilor. În cadrul sesiunii de instruire a fost prezentat programul de granturi, 

criteriile de eligibilitate, obiectul investiției eligibile, setul de aplicare, metodologia proiectului, 

criteriile de evaluare și selecție a dosarelor. A fost prezentat și regulamentul de funcționare a 

comisiilor de evaluare și selecție, inclusiv stabilită data petrecerii sesiunilor de evaluare și selecție.  

Evaluarea și selecția dosarelor 

În perioada 12-13 august 2014 au avut loc sesiunile de evaluare și selecție a dosarelor depuse de 

9 Grupuri de Producători în cadrul programului de granturi investiționale destinate investițiilor în 

dezvoltarea infrastructurii post-recoltă. A fost asigurat suportul logistic: dosarele individuale ale 

membrilor CES – agenda, regulamentul, fișele de evaluare și selecție individuală, manualul de 

alocare a granturilor, prezentări în Power Point. A fost prezentat regulamentul de funcționare a 

CES, au fost oferite explicații cu privire la baremul de evaluare a dosarelor. A fost oferit suport 

consultativ și logistic în procesul de evaluare și selecție a dosarelor. În cadrul acestei sesiuni de 

evaluare și selecție au fost evaluate 9 dosare cu o valoare totală a investițiilor de 83,457 mln MDL, 

suma grantului și co-finanțării constituie 32, 842 mln MDL.  
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Cele 8 grupuri de producători, finaliști ai primului apel de granturi efectuează investiții de circa 

73,153 mln MDL, valoarea granturilor aprobate spre a fi debursate la prezentarea co-finanțării 

reprezintă 27,949 mln MDL.     

În perioada 2-5 septembrie curent au fost semnate 3 contracte de grant cu CÎ NOCCIOLE, CAIPS 

Basan Agro și CÎ Strugurele Auriu. Contractele de granturi au fost semnate doar cu GP care au 

prezentat documentele confirmative privind co-finanțarea a cel puțin 50% din valoarea investiției 

eligibile. Valoarea granturilor conform contractelor semnate a constituit 10,653 mln MDL. La data 

de 30 septembrie curent acești beneficiari au primit resursele financiare, iar investițiile în 

tehnologiile post-recoltă au fost practic finalizate.  

În procesul examinării dosarului MP-1/1407AN8 beneficiar SRL „Grupul producătorilor de 

pomuşoare” în cadrul şedinţei Comisiei de Evaluare şi Selecție din 21 august 2014 au fost 

identificate în șir de iregularități ce țin de eligibilitatea GP și documentelor prezentate în dosarul de 

aplicare. Comisia a depistat că adresele juridice a tuturor membrilor grupului de producători sunt în 

mun. Chişinău, în timp ce afacerea se desfăşoară în r-l Anenii Noi, s. Mereni, ceea ce contravine 

criteriilor de eligibilitate a Proiectului. La setul de acte lipsea documentația care confirma originea 

plantaţiilor de pomușoare, produsul GP, și nu era clară capacitatea de co-finanțare de cel puţin 50 

% din valoarea investiţiei eligibile pentru finanţare.   

În urma examinării mai detaliate a dosarului au fost depistate şi alte abateri, care nu corespund 

criteriilor de eligibilitate ale Proiectului, şi anume: lipsa dovezilor privind activitate de minim 3 ani în 

sub-sectorul horticol, contractele de arenda a terenurilor unde se planifica realizarea investiției fiind 

emise in aprilie 2014, etc. Astfel, membrii GP au încercat să se conformeze cerinţelor Proiectului, 

prin crearea artificială a SRL „Grupul producătorilor de pomuşoare”, şi anume prin darea în arendă 

a terenurilor înregistrate de către un fondator celorlalți membri asociați.   

Urmare a prezentării notei informative și dosarului MP-1/1407AN8 al SRL „Grupul producătorilor de 

pomuşoare” Direcției Inspecții și Control în Teren AIPA, aceasta a sesizat și Procuratura Generală. 

O investigație cu deplasări la fața locului și confruntarea informației prezentate în dosar se 

demarează în prezent.   

În acest timp a fost ajustat Manualul de alocare a granturilor, ceea ce ține de depunerea dosarelor 

și evaluarea preliminară de către AIPA la nivel teritorial și central. În cadrul oficiului central pre-

evaluarea va fi efectuată de direcția administrare și control și, după acest precedent, în mod 

obligatoriu de direcția inspecție și control în teren. Doar în urma actelor de inspecție vor fi elaborate 

procesele verbale pentru fiecare dosar în parte și emise fie avize pozitive sau negative. Doar 

dosarele cu avize pozitive vor fi înaintate Comisiei de Evaluare și Selecție pentru evaluarea finală.     

Toate încălcările în cadrul acestui dosar au fost depistate în procesul de evaluare, astfel nici o 

resursă financiară nerambursabilă din cadrul programului de granturi nu a fost debursată.  

Lansarea celui de-al doilea apel la programul de granturi investiționale 

La data de 25 august 2014, a fost organizată Conferința de presă cu participarea Ministrului 

Agriculturii și Industriei Alimentare Vasile Bumacov, Directorului AIPA și a vice-directorului UCIMPA 

Olga Sainciuc dedicată prezentării rezultatelor înregistrate în cadrul primului apel de granturi și 

lansarea celei de a doua rundă de delectare a dosarelor la Programul de granturi Facilitarea 

accesului la piețele de desfacere. În cadrul conferinței au fost înmânate certificate finaliștilor. 



 
 

34 RAPORT ANUAL DE PROGRES, 2014| Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în 
domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

Termenul pentru depunerea următoarelor dosare a fost stabilită pentru 15 noiembrie 2014, după 

care, la solicitarea consorțiului Promo-Terra & MEGA a fost extins termenul pentru depunerea 

dosarelor de aplicare pentru al doilea apel de granturi pentru 30 ianuarie 2015. 

Revizuirea Manualului de alocare a granturilor pentru investiții în infrastructura post-recoltă 

Urmare a lecțiilor învățate în rezultatul primului de apel de solicitări pentru programul de granturi, a 

fost operate ajustări la Manualul de alocare a granturilor. Modificările au vizat procesele 

operaționale: procedura de depunere a dosarelor și evaluarea preliminară a acestora de către AIPA 

la nivel teritorial și central. În cadrul oficiului central pre-evaluarea va fi efectuată de direcția 

administrare și control și, după acest precedent, în mod obligatoriu de direcția inspecție și control în 

teren. Doar în urma actelor de inspecție vor fi elaborate procesele verbale pentru fiecare dosar în 

parte și emise fie avize pozitive sau negative. Doar dosarele cu avize pozitive vor fi înaintate 

Comisiei de Evaluare și Selecție pentru evaluarea finală.  

Au avut loc ședințe de lucru cu directorul companiei HORECO Impex, Romania în vederea 

examinării posibilității asigurării Grupurilor de producători cu credite tehnice pe porțiunea de co-

finanțare a investițiilor din partea Antreprenorului (în cazul dat HORECO Impex)  în proporție de 

minim 50% și asigurarea realizării integrale a obiectului investiției (frigidere), la confirmarea 

cheltuielilor construcției fundamentului pentru frigidere și / sau case de ambalare, sau disponibilității 

mijloacelor financiare copiilor conturilor de plată și/sau facturilor.  

Proiectul contractului a fost coordonat cu echipa de consultanți ai proiectului și remis către AIPA 

spre examinare. Aplicarea acestor contracte va facilita semnificativ debursarea granturilor către GP 

și startarea lucrărilor de construcție a frigiderelor. Aceste garanții tehnice oferite de antreprenor 

ușurează semnificativ efectuarea investiției de către GP prin asigurarea co-finanțării la cele 50% de 

grant oferit de BM.  Acest mecanism este binevenit GP care nu au suficient gaj în vederea 

contractării creditelor investiționale. Urmare a agreării acestor facilități financiare sub formă de 

credite tehnice au fost introduse completări la manualul de alocare a granturilor și manualul 

operațional. Manualul de alocare a granturilor în versiune modificată a fost aprobat de MAIA și BM.  

La data de 18 decembrie au fost semnate două contracte dintre Horeco Impex, Romania și CÎ 

Comfructfres și CÎ Fruva Natural. Realizarea proiectelor de construcție a 2 frigidere de 500 și 1000 

tone se va face respectând etapele, după cum urmează: ETAPA 1 – Asigurare condițiilor necesare 

începerii proiectului de către antreprenor. La prima etapă beneficiarul se obliga sa realizeze si să 

suporte din fonduri proprii  sau atrase sumele aferente tuturor obligațiilor privind: Proiectul Tehnic – 

documentație de proiectare obiectiv, procurare teren, execuție fundații si infrastructura, asigurarea 

utilitarilor (curent, apa), împrejmuirea obiectivului, obținerea autorizației de construcție si a avizelor 

necesare construcției obiectivului. Etapa 2 – Materiale si echipamente de structura si arhitectura a 

proiectului. Etapa 3 – Creditul Tehnic - Materiale si Echipamente, Execuție servicii de montaj si 

instalare. Etapa 4 – Rambursarea Creditului Tehnic. Contractele încep  de la data semnării, 

respectiv 17 decembrie 2014 și  se  încheie  pe  o perioada  de 6 luni, dar nu mai târziu de data 15 

iulie 2015. Valoarea porțiunii de grant pentru ambele GP constituie 4 mln MDL, iar creditul tehnic 

acordat de Horeco Impex reprezintă circa 400 000 Euro.   

Servicii de consultanță în cadrul Componentei 
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Suport în procesul de pre-evaluare și asistență post-finanțare pentru programele de granturi 

Au fost elaborați și aprobați termeni de referință pentru contractarea a doi consultanți pentru 

acordarea suportului echipei AIPA la revizuirea preliminară a dosarelor de aplicare pentru ambele 

programe de granturi, coordonarea prezentării dosarelor comisiei de evaluare și selecție și 

diseminarea informației despre deciziile luate pe site-le: www.aipa.md, www.maia.gov.md; 

www.mediu.gov.md, www.capmu.md. Consultanții au fost contractați si au început activitatea în 

cadrul proiectului.  

Urmare a contractării consultanților au fost organizate sesiuni de lucru privind revizuirea dosarelor: 

CÎ COM-FRUCTFREȘ, CÎ FRUVA-NARURAL, CÎ STRUGURI DE COLIBAȘI, și SRL GRUPUL DE 

PRODUCĂTORI DE POMUȘOARE. Urmare a revizuirii acestor 4 dosare au fost elaborate 4 note 

informative care prezintă constatări și necesitatea completării dosarelor cu acte confirmative din 

partea membrilor asociați, certificate bancare privind procesul de creditare, scrisori din partea 

furnizorilor. În procesul verificării dosarului de aplicare a SRL GRUPUL DE PRODUCĂTORI DE 

POMUȘOARE au fost constatate abateri serioase, inexactități și tentative de fraudare a 

programului sus numit. Urmare a evaluării efectuate a fost remisă o scrisoare către AIPA  privind 

inspectarea acestui grup de către Direcția Inspecție și Control în teren. Direcția respectivă a derulat 

ancheta de cercetare a solicitantului cu implicarea organelor de resort: MAI și Procuratura. Urmare 

a celor investigate dosarul a fost remis organelor de resort care verifică toate datele.      

Procedura de recunoaștere a Grupurilor de Producători, conform Legii Nr. 312 din 20 decembrie 

2013 

Au fost organizate sesiuni de lucru cu echipele AIPA și MAIA privind elaborarea procedurii de 

recunoaștere a Grupurilor de producători în conformitate  cu Legea 312 din 20 decembrie 2013 cu 

privire la Grupurile de Producători și Asociațiile acestora.    

Au fost elaborați termenii de referință cu privire la elaborarea manualului de proceduri privind 

recunoașterea grupurilor de producători, în temeiul Legii nr. 312, din 20 decembrie 2013, care a 

întrat în vigoare la data de 25 august curent. Termenii de referință prevăd elaborarea unui manual 

de proceduri privind recunoașterea GP de către MAIA și AIPA, structura manualului, dosarul de 

aplicare și M&E. Termenii de referință au fost agreați cu partenerii de dezvoltare: MAIA si AIPA.   

A fost contractat consultantul pentru elaborarea procedurilor privind recunoașterea grupurilor de 

producători, în temeiul Legii nr. 312, din 20 decembrie 2013, care a întrat în vigoare la data de 25 

august 2014. Structura manualului, dosarul de aplicare și M&E a fost agreat cu AIPA. Până la finele 

lunii ianuarie 2015 vor fi elaborate toate documentele: manualul de proceduri pentru grupurile de 

producători, setul de acte pentru aplicare, setul de acte pentru MAIA și AIPA privind primirea, 

revizuirea, inspectarea și M&E GP recunoscute.  

Servicii de consultanță în domeniul mediului 

Pe parcursul perioadei de raportare consultantul în domeniul mediului a evaluat toate cele 9 dosare 

depuse la AIPA în cadrul primei runde de selecţie şi completarea documentaţiei conform cerinţelor 

MACP pentru 12 sub-proiecte (afaceri), propuse spre finanţare, inclusiv 8 cu risc moderat de mediu 

(categoria B): 

http://www.aipa.md/
http://www.maia.gov.md/
http://www.mediu.gov.md/
http://www.capmu.md/
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 Construcţii noi (depozite frigorifice) - 6 

 Modernizarea obiectivelor existente – 3  

 Procurarea unităţilor de transport - 2 

 Procurarea utilajului tehnologic de procesare – 1 

Consultantul în domeniul mediului a participat în calitate de expert cooptat în activitatea Comisiei 

de evaluare și selecție a dosarelor pentru alocarea granturilor investiționale competitive în cadrul 

Componentei II, care a avut loc în perioada 12-15 august a.c. Principalele atribuţiile şi 

responsabilităţile pe parcursul evaluării şi selecţiei a dosarelor au fost: i) analiza efectelor asupra 

mediului, ii) verificarea și evaluarea propunerilor tehnice, iii) consultarea membrilor Comisiei cu 

privire la aspectele tehnice și de mediu ale propunerilor de proiect. 

Sistemul de management informațional al Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova 

(SIM_MAC-P)  

Termenii de referință reprezintă dezvoltarea unui sistem informațional de management al 

proiectului care va asigura agregarea și vizualizarea informației într-o manieră ușor perceptivă, 

grupată logic și evitând fenomenul de exces de informație (information overload) servind drept un 

instrument de lucru ajutător coordonatorilor de proiect și părților implicate care au sarcina de a 

implementa obiectivele Proiectului  Agricultura Competitivă în Moldova. 

Pentru monitorizarea și evaluarea obiectivelor propuse în cadrul proiectului MAC-P, sistemul 

informațional de management va facilita prelucrarea informației, agregarea și dezagregarea ei într-

o manieră ușor perceptivă de către părțile interesate. Informația stocată și prelucrată de către SIM 

”MAC-P” va servi drept  sursa primară în planificarea, monitorizarea și evaluarea activităților menite 

să atingă obiectivele proiectului.  

Obiectivele SIM ”MAC-P” sunt: 

 Managementul grupurilor de producători identificate în cadrul  proiectului destinate 

investițiilor în infrastructura post-recoltă p/n producătorii agricoli ; 

 Managementul fermierilor care vor beneficia de granturi post-investiționale destinate MDT; 

 Introducerea datelor în sistem pentru fiecare activitate în cadrul componentelor proiectului; 

 Monitorizarea și evaluarea progresului activităților de implementare a proiectului MAC-P; 

 Agregarea și structurarea logică a informației; 

 Vizualizarea grafică a datelor; 

 Raportarea și analiza datelor; 

 Diseminarea informației către părțile interesate. 

A fost finalizată procedura de achiziție a serviciilor IT privind elaborarea, pilotarea și instalarea 

Sistemului de Management al Proiectului MIS_MAC-P. Urmare a evaluării ofertelor parvenite de la  

2 companii – DAAC System Integrator și Trimaran SRL au fost revizuite ofertele tehnice și 

financiare.  Ambele oferte tehnice au întrunit specificațiile tehnice. Ofertele de preț au fost de 

147883 dolari SUA și 45 500 Dolari SUA. Prin urmare compania Trimaran SRL a câștigat achiziția. 

Contractul va fi semnat la începutul anului 2015, iar termenul de implementare reprezintă 130 zile 

lucrătoare.    
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Componenta 3. SPORIREA PRODUCTIVITĂŢII SOLURILOR PRIN INTERMEDIUL 

MANAGEMENTULUI  DURABIL AL TERENURILOR 

 

Bugetul estimativ  planificat  până în 
2017 

6 000 000 USD3 

Absorbiţi la 31 decembrie 2014 2 575 666 USD 

Indicatori intermediari de rezultate 

 Referinţă Situaţia din 31 
decembrie 
2014 

Țintă pentru 
anul 2014 

Ținta finală 
2017 

Comentarii  

                                                           
3
 6 000 000 dolari SUA includ 3 000 000 dolari SUA asistență tehnică și 3 000 000 dolari SUA destinate pentru programul 

de granturi post-investiționale destinate managementului durabil al terenurilor.     



 
 

38 RAPORT ANUAL DE PROGRES, 2014| Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în 
domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

Activități analitice 
privind tehnologii 
specifice de MDT 
încheiate 

În prezent 
există 
anumite 
activități 
analitice 
limitate. 

Curs de instruire 
specializat în 
MDT elaborat. 
Cursul a fost 
aplicat la nivel 
național, 
regional și local, 
astfel, a avut loc 
1 instruire 
națională - 35 
de persoane 
instruite, 35 
seminare 
regionale - 1317 
persoane 
informate 
despre MDT, 
350 seminare 
locale - 8257 
persoane 
informate 
despre MDT 

1 instruire 
națională – 
35 persoane 
instruite, 35 
seminare 
regionale - 
1317 
persoane 
informate 
despre MDT, 
350 seminare 
locale - 8257 
persoane 
informate 
despre MDT;  
 

Opțiunile 
analitice 
disponibile 
pentru 
aplicare de 
către 
agricultori. 

Un ghid privind bunele 
practici de MDT este 
în proces de elaborare 
de către ACSA.  

Campanie de 
sensibilizare și 
mobilizare în 
domeniul MDT 
implementată 

Expunere 
limitată a 
fermierilor 
la 
cunoștințe 
despre 
practicile 
MDT 

196 de 
persoane 
informate 
despre practicile 
de management 
durabil al 
terenurilor și 
despre 
programul de 
granturi post-
investiționale 
destinate MDT 
în urma celor 7 
sesiuni de 
informare și 
conștientizare în 
cadrul acțiunii 
Caravana Verde 
 

234 de 
persoane 
informate 
despre 
practicile de 
management 
durabil al 
terenurilor și 
despre 
programul de 
granturi post-
investiționale 
destinate 
MDT în urma 
celor 7 
sesiuni de 
informare și 
conștientizare 
în cadrul 
acțiunii 
Caravana 
Verde 

Campanie de 
sensibilizare 
în domeniul 
MDT 
implementată 

  

Participarea femeilor 
la activități de 
mobilizare 

0% 25% (MEM) 
35,7%  (ACSA) 
 

15% 40%  

Numărul de 
granturi/măsuri de 
stimulare pentru MDT 
oferite 

0 33 60 300 40 dosare sunt 
depuse în cadrul 
primului apel de 
granturi.  Pe parcursul 
lunii noiembrie vor fi 
revizuite de CES și 
finaliștii desemnați 
Alte 30 dosare sunt 
preconizate a fi 
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prezentate la oficiile 
teritoriale AIPA până 
la data de 15 
decembrie, termenul 
limită pentru al doilea 
apel de granturi.  

Suprafața de teren 
agricol  supusă 
practicilor de 
management durabil 
al terenurilor   

0ha 20262 (conform 
cererilor de 
solicitare a 
grantului post-
investițional 
destinat 
Managementului 
durabil al 
terenurilor) 

3 000ha 10 000ha Suprafața de teren 
agricol supus MDT va 
fi monitorizată de 
ACSA, care va 
prezenta informația 
relevantă. 

Grupuri mobile 
mecanizate sunt 
create și echipate 
corespunzător 

0 2 2 2  

Fâșii anti-erozionale 
reabilitate 

0ha 921,4ha 1 000ha 2 000ha Întârzierea procesului 
de planificare și 
proiectare a lucrărilor 
de reabilitare a 
perdelelor forestiere  
Întârzierea procesului 
de transmitere a 
tehnicii forestiere 
procurate în cadrul 
MAC-P către entitățile 
silvice executante a 
lucrărilor de 
reabilitare. 
Posibilitatea redusă 
de utilizare a tehnicii 
forestiere procurate în 
cadrul MAC-P din 
cauza defecțiunilor 
tehnice și dotării 
insuficiente (defectare 
agregate și/sau 
tractoare defrișatoare 
de marca YTO YD 
160; incompatibilității 
conexiune sisteme de 
frânare etc.) 

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

0ha Cca.23 000ha 10 000ha 50 000ha Date preliminare 
oferite de ICAS la 
finele anului 2014 
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Indicatori ai rezultatelor, descrierea rezultatelor obţinute, promovarea, crearea afacerilor, finanţare, 
M&E, suport post – creare, lecţiile învăţate, concluziile, recomandările 

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

Evaluarea sistemului național existent de politici și reglementare și analiza deosebirilor față de 

reglementările UE, precum și rezultatele analizei capacității naționale în materie de certificare a 

calității terenurilor și stabilire a standardelor 

Obiectivul acestei sarcini este de a asigura integrarea celor mai bune practici de management al 

resurselor naturale, inclusiv ape, terenuri în cadrul normativ și de politici existent pentru siguranța 

alimentelor și asigurarea calității. Acest lucru va conduce la elaborarea și adoptarea proiectelor de 

acte normative, armonizate cu cerințele UE, pentru crearea și funcționarea sistemului național de 

certificare a terenurilor, în special metodologia relevantă și un proiect de act normativ special în 

această privință. Acest lucru va fi executat în cadrul activităților privind armonizarea reglementărilor 

și legislației naționale în domeniul siguranței alimentare cu cerințele Uniunii Europene. 

Conținutul succint al raportului final 

Raportul final include 7 capitole și introducere: Evaluarea sistemului național de politici și 

reglementare. Protecția resurselor funciare. Protecția mediului înconjurător. Acquis comunitar și 

analiza deosebirilor de reglementările UE. Directive UE și starea armonizării cu ele a legislației 

naționale din Republica Moldova. Rezultatele analizei capacității naționale în materie de certificare 

a calității terenurilor și stabilire a standardelor și propuneri de metodologie și de reglementare în 

domeniu armonizate cu cerințele UE. Unele recomandări pentru consolidarea capacității 

instituționale și de reglementare. 

Capitolul întâi descrie procesul de ajustare legislației în vigoare, include și proiecte Strategiei 

naționale de Mediu 2013-2023, proiectul Strategiei de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural din 

Republica, programul de dezvoltare strategică a MAIA pentru perioada 2012-2014.  

Capitolul privind protecția resurselor funciare include descrierea cadrului legislativ și aspecte 

principale a protecției fondului funciar și a resurselor de sol. Totodată sunt incluse principale 

programe și planurile naționale în domeniul conservării resurselor de sol și hotărâri  cu privire la 

măsurile de protecție a solului în cadrul practicilor agricole.  

Capitolul cu privire la protecția mediului înconjurător descrie cadrul legislativ orizontal și include 

descrierea succintă a legislației de mediu în domeniul protecției resurselor naturale,  biodiversității,  

protecției resurselor de apă și solurilor. Este descris și proiectul legii solurilor. 

Următorul capitol descrie legislația comunitară și anume directive în domeniul protecției apelor, 

biodiversității și proiecte strategiei conservării solurilor și directivei solurilor. La fel sunt incluse și 

regulamentul al Parlamentului European de instituire unui registru European al emisiilor. 

Capitolul cinci include tabele de concordanța legislației comunitare în domeniul conservării 

resurselor naturale și situația armonizării cu acte legislative naționale.  

Capitolul șase descrie rezultate preliminare analizei capacității naționale  în materie de certificare a 

calității terenurilor, produselor agroecologice și instituțiilor responsabile  în inspectare și eliberarea 

certificatelor nominalizate. La fel sunt descrise principiile agriculturii ecologice și propuneri de 
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elaborarea metodologiei pentru certificare terenurilor și solurilor la nivel național armonizate cu 

cerințele UE. 

În capitolul șapte sunt prezentate un set de recomandări pentru consolidarea capacității 

instituționale și de reglementare. 

Rezultate și concluzii: 

Politica în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale nu este întotdeauna suficient coordonată cu 

politica de mediu. Este important de menționat că măsurile incluse in programele de  valorificare și 

sporirea fertilității a solurilor din a.2000 au fost elaborate fără a lua in consideraţie posibilităţile de 

finanţare ale statului pentru implementarea acestora. 

Agricultura in Republica Moldova exercită un impact puternic asupra biodiversităţii la toate nivelele: 

genetic, de specie, de populaţie şi de ecosisteme. Iată de ce este foarte importantă incorporarea 

aspectelor privind conservarea diversităţii biologice in domeniul agriculturii.  

Teritoriul Republicii  Moldova se caracterizează printr-un grad  sporit de fragmentare a 

ecosistemelor naturale şi un procent ridicat al ecosistemelor agricole. Specificul poziţiei geografice 

a ţării, teritoriul ei comparativ mic determină gradul înalt de interacţiune dintre complexele naturale 

şi cele agricole.  

Prin conservarea biodiversităţii şi a integrităţii ecosistemelor se obţin capacităţi sporite a acestor 

componente de a furniza servicii de regularizare, cum ar fi retenţia apei, a scurgerilor de suprafaţă, 

regularizarea eroziunii solului. 

Legislaţia europeană de mediu constituie astăzi un punct de reper pentru elaborarea legislaţiei 

naţionale de mediu și agricultura. Cu toate că legislaţia funciară existentă de rînd cu legislaţia de 

mediu formează cadrul juridic al gestionării resurselor funciare, se impune elaborarea unui 

document integru - Legea solului.  

Legea solului urmează să fie armonizată cu Strategie tematică pentru protecția solului 

(COM(2006)0231) și o propunere de directive solului (COM(2006)0232). Bun exemplu este nouă 

legea apelor nr.272 din 23.11.2011 parțial armonizată cu Directiva cadru privind apa 200/60/UE și 

alte directive UE.4 Important de menționat că în legea nominalizată trebue să fie reglementat 

obligațiunii a deținătorilor de teren de a proteja  resurse funciare și de a menține Cartea Cîmpului  

și certificare terenurilor și solurilor pentru siguranța alimentelor. 

În prezent legislația examinată este parțial armonizată cu  prevederile Directivelor UE din domeniu 

protecției solurilor, apelor și biodiversității. Legislaţia europeană de mediu constituie astăzi un punct 

de reper pentru țara noastră  în elaborarea legislaţiei naţionale de mediu și domeniul agriculturii. 

O abordare ameliorată pentru o gestionare sustenabilă a terenurilor  și solurilor poate fi în strânsă 

legătură cu gestionarea resurselor de apă în conformitate cu Directiva-cadru privind apa (DCA). 

Schimbări ale ecosistemelor și utilizării terenurilor, în producția și consumul de apă, precum și 

practicile de reutilizare ar putea reduce în mod puțin costisitor deficitul și asigura calitatea apei.  

Politica în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale nu este întotdeauna suficient coordonată cu 

politica de mediu. În actuala situaţie economică este dificilă includerea programelor complexe de 

                                                           
4
 Legea apelor a întrat în vigoare la 26.11.2013 
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protecţie a mediului în sectorul agrar. Procesul de subvenţionare a agriculturii trebuie să ia în 

considerare posibilele efecte adverse asupra biodiversităţii și protecției solurilor. 

În cooperare între Ministerul Mediului și Ministerului Agriculturii și Industrie Alimentare cu aplicarea 

practicilor prietenoase mediului și legislației comunitare din domeniu poate fi elaborat astfel 

regulament pentru certificare terenurilor și solurilor inclusiv și pentru agricultura ecologică. Astfel 

regulament trebuie să fie bazat pe Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole 

aprobate prin HG nr. 1157 din 13.10.2008 care transpune Directiva Consiliului Comunităţilor 

Europene din 12 iunie 1986 privind protecţia mediului și Propunere de directivă COM (2006) și 

Strategie tematică pentru protecţia solurilor. 

Important de menționat că este managementul durabil al apelor și resurselor de sol să fiu integrate 

în planuri de gestionare a bazinelor hidrografice Nistru, Dunărea-Prut și Marea Neagră prevăzute 

de Legea apelor și Directiva Cadru privind Apa. Prin conservarea biodiversităţii şi a integrităţii 

ecosistemelor se obţin capacităţi sporite a acestor componente de a furniza servicii de regularizare, 

cum ar fi retenţia apei, a scurgerilor de suprafaţă, regularizarea eroziunii solului. 

Urmare a ședinței de lucru cu expertul de mediu al Băncii Mondiale, Dl. Arcadie Capcelea și 

consultantul angajat, s-a agreat completarea acestui raport cu informații suplimentare privind cadrul 

instituțional legal existent in RM și UE privind certificarea solurilor și elaborarea unui capitol separat 

la raport, care va fi prezentat Ministerului Mediului pentru a fi preluat și dezvoltat.  Completările la 

raport vor fi prezentate UCIMPA și Ministerului Mediului până la data de 15 decembrie curent. De 

asemenea consultantul va prezenta constatările studiului și recomandările sale reprezentanților 

Ministerului Mediului.  

În urma celor convenite, consultantul a prezentat raportul actualizat unde a descris amănunțit un 

capitol referitor la Directivele UE și starea armonizării cu ele a legislației naționale din RM. Astfel, în 

prezent, în Republica Moldova sunt armonizate complet și parțial prevederile Directivelor UE din 

domeniul protecției solurilor, apelor și biodiversității în actele legislative.  

  



Tabelul de concordanță a legislației UE si RM 

 

nr. Acquis comunitar Denumirea actului legislativ/normativ Actul armonizat 
parțial/complet 

 Directiva Consiliului Comunităţilor Europene din 
12 iunie 1986 privind protecţia mediului, în 
special a solului, atunci cînd se utilizează 
nămoluri de epurare în agricultură (86/278/CEE), 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE) nr. L 181 din 4 iulie 1986, p. 6-
12. 
 

Reglementarea tehnică “Măsurile de protecţie a solului în cadrul 
practicilor agricole” aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1157 din 
13.10.2008. 
 

armonizat complet 

 Strategie tematică pentru protecţia solurilor 
[COM(2006) 231 final – Nepublicată în Jurnalul 
Oficial]).  
 
Propunere de directive COM (2006) 0232. 
 

Atît în scopul combaterii degradării solurilor şi deşertificării terenurilor, 
cît şi întru asigurarea implementării Convenţiei privind combaterea 
deşertificării a fost aprobată    
Legea nr. 1041-XIV din  15.06.00 cu privire la ameliorarea  prin 
împădurire a terenurilor degradate solurilor – stabileşte procedurile 
de identificare a terenurilor degradate şi bazele juridice pentru 
ameliorarea lor și Hotărirea Guvernului Republicii Moldova nr.367 din 
13.04.2000 privind aprobarea Programului naţional de acţiuni pentru 
combaterea deşertificării.  
 
proiectul legii solului  
 

armonizat parțial 

 Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale Legea apelor Nr.272 din 23.12.2011 
Regulamentul  

partial armonizată 

 Directiva 2000/60/UE Cadru privind Apa Legea apelor Nr.272 din 23.12.2011 
Regulamente din 2013 

partial armonizată 
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 Directiva nr. 91/676 CEE din 12 decembrie 1991 
privind protecția apelor împotriva poluării cu 
nitrați proveniți din surse agricole 

 
 

Legea apelor Nr.272 din 23.12.2011 partial armonizată 

 Directiva nr. 86/609/EEC privind protecţia 
animalelor utilizate în scop experimental sau în 
alte scopuri ştiinţifice 
 

LEGE Nr. 265  din  28.07.2006 privind protecţia animalelor folosite în 
scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice 
 

Armonizat complet 

 Directivei 1999/22/CE privind deţinerea 
animalelor sălbatice în grădini zoologice 

1. Lege Nr. 136 din  14.06.2007  cu privire la grădinile zoologice 
      2. HG nr. 1107 din 11.09.03 despre aprobarea Regulamentul cu 
privire la înfiinţarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul şi 
importul colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică 
       3. OM nr.14 din 25.01.02 pentru aprobarea Procedurii de 
autorizare a activităţilor de export şi import a plantelor şi animalelor 
din flora şi fauna sălbatică ,precum şi a importului / exportului  sau 
reexportului speciilor de floră şi faună reglementate de Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe 
cale de dispariţie - CITES (Washington, 1973) 

Armonizat complet 

 Directiva Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 
privind conservarea habitatelor naturale, faunei 
şi florei sălbatice 
 

 Lege nr. 1538-XIII din 25.02.98 privind fondul  

 ariilor naturale protejate de stat   

 Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27.04.95  
 

Armonizat parțial 
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 Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 
1979 privind conservarea păsărilor sălbatice 
 

       1. HP nr. 1546-XII din 23.06.93 pentru ratificarea Convenţiei  
privind conservarea vieţii sălbatice şi  habitatelor naturale din Europa 
(Berna, 1979)  
        2. HP nr. 457-XIII din 16.03.95 pentru ratificarea Convenţiei privind 
diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 1992)  
       3. HP nr. 504-XIV din 14.07.99 pentru ratificarea Convenţiei asupra 
zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al 
păsărilor acvatice (Ramsar,  1971) 
       4. Lege nr. 1244 -XIV din 28.09. 2000 pentru ratificarea Convenţiei 
privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (Bonn, 
1979), Acordului privind conservarea liliecilor din Europa şi Acordului 
privind conservarea păsărilor migratoare de apă african-euroasiatice  
     5. Lege nr. 1246 -XIV din 28.09.2000 pentru ratificarea Convenţiei 
privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe  
cale de dispariţie (CITES) (Washington, 1973) 
    6. Lege nr.1113 – XV din 6.06.02 pentru aderarea la Convenţia 
privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural   (Paris, 
1972) 
    7. Lege nr. 1538-XIII din 25.02.98 privind fondul ariilor naturale 
protejate de stat   
    8.  Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27.04.95  
    9. Lege nr. 1515-XII din 16.06.93 privind protecţia mediului 
înconjurător 
    10. Legea nr.440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele si fîşiile 
de protecţie a apelor rîurilor si bazinelor de apă   
    11. Lege nr. 1102 – XXIII din 6.02.97 cu privire la resursele naturale  
    12. Legea nr. 325 –XVI din 15.12.05 cu privire la Cartea Roşie a 
Republicii Moldova 
    13. Hotărîrea Parlamentului nr. 350 – XV din 12.07.01 pentru 
aprobarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din 
Republica Moldova  
    14. Hotărîrea Parlamentului  nr. 605 – XV din 2.11.01 privind 
aprobarea Concepţiei politicii de mediu a Republicii Moldova  
    15. HG nr.414 din 2.05.2000 privind aprobarea Regulamentului 
Cadastrului obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale 
protejate de stat  

 16. HG nr. 782 din 3.08. 2000 pentru aprobarea regulamentelor-

Armonizat parțial 
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cadru ale parcurilor naţionale, monumentelor naturii, rezervaţiilor de 
resurse    şi rezervaţiilor biosferei  

    17. HG nr. 784 din 3.08.2000   pentru aprobarea Regulamentului–
cadru cu privire la ariile cu management multifuncţional, 
Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile naturale, 
Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile peisagistice şi 
Regulamentului-cadru cu privire la monumentele de arhitectură 
peisageră  
    18. HG nr.785 din 3.08.2000   pentru aprobarea  Regulamentului-
cadru cu privire la grădinile dendrologice, Regulamentului-cadru cu 
privire la grădinile zoologice, Regulamentului-cadru cu privire la 
rezervaţiile ştiinţifice  

 19. HG nr. 581 din 8.05.02 cu privire la crearea Comitetului Naţional 
„Ramsar” 

    20. HG nr. 739 din 17.06.03 cu privire la implementarea Strategiei 
dezvoltării durabile a sectorului forestier  
    21. HG nr. 1107 din 11.09.03 despre aprobarea Regulamentul cu 
privire la înfiinţarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul şi 
importul colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică 
    22. HG nr. 1005 din 13.09.04 privind aprobarea Regulamentului 
Cadastrului de stat al regnului animal       
            

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 privind 
protecţia speciilor din fauna şi flora sălbatică 
prin reglementarea comerţului cu acestea 

       1. Lege nr. 1246 -XIV din 28.09.2000 pentru ratificarea Convenţiei 
privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe  
cale de dispariţie (CITES) (Washington, 1973) 
       2. Legea regnului animal nr.439 –XIII din 27.04.95 

Armonizat parțial 
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 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 349/2003 
referitor la suspendarea 
introducerii în Comunitate a specimenelor 
aparţinând anumitor specii de fauna şi floră 
sălbatică 

      1. Lege nr. 1246 -XIV din 28 septembrie 2000 pentru ratificarea 
Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi 
floră pe  cale de dispariţie (CITES) (Washington, 1973) 
       2. Hotărîrea Guvernului nr. 1107 din 11 septembrie 2003 despre 
aprobarea Regulamentul cu privire la înfiinţarea, înregistrarea, 
completarea, păstrarea, exportul şi importul colecţiilor de animale şi 
plante din flora şi fauna sălbatică 
      3. OM nr.14 din 25.01.02 pentru aprobarea Procedurii de autorizare 
a activităţilor de export şi import a plantelor şi animalelor din flora şi 
fauna sălbatică ,precum şi a importului / exportului  sau reexportului 
speciilor de floră şi faună reglementate de Convenţia privind comerţul 
internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe cale de dispariţie - 
CITES (Washington, 1973) 

Armonizat parțial 
 



 

De asemenea, este prezentat cadrul național legislativ  în domeniul certificării calității solului. Legea 

Republicii Moldova cu privire la certificare Nr. 652-XIV din 28.10.1999 publicat în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova nr. 12-13 din 03.02.2000 stă la baza domeniului dat. 

Instituțiile de inspecție și certificare a produselor agroalimentare ecologice sunt: 

OICPAE CRPA Inspect este un organism  de inspecţie şi certificare autorizat de  Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare, care prestează servicii de inspecţie şi certificare  pentru  

producătorii ecologici. 

Institutul de Certificare Etică şi Ambientală  (ICEA Group) este al doilea  Organism de Inspecţie 
şi Certificare a Produselor Agroalimentare Ecologice acreditat în anul 2008 în Sistemul Naţional de 
Evaluare a Conformităţii Produselor recunoscut şi autorizat de Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare. 
 
Certificat-Eco este acreditat de Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii 
Produselor din Moldova conform standardelor: SM EN 45011:2003 şi SM SR EN ISO/CEI 
17020:2006. 
Î.C.S. „ECOGRUPPO ITALIA - M” S.R.L. este un organism  de  inspecţie  şi certificare autorizat 
de  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, care prestează servicii de inspecţie şi  certificare  
pentru   producătorii  ecologici.   
 
Î.C.S. „CERTROM-MOL” S.R.L. este un organism de inspecţie şi certificare autorizat de Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare, care prestează servicii de inspecţie şi certificare pentru 
producătorii ecologici. 
 
Conform Raportului Național pentru Conferința ONU privind Dezvoltarea Durabilă 2012 
Rio+20 (Chișinău, 2012) agricultura ecologică a fost identificată ca una din căile principale de 
reducerea a impactului agriculturii asupra mediului. 
 
Notă: Republica Moldova folosește doar 1,7% din terenurile sale agricole pentru agricultura 
ecologică în comparație cu 10% în Elveția, 19% în Suedia, 5,1% în Uruguay și 2,4% în Costa-
Rica. 
 
De menționat, că la momentul de față la nivel național lipsește o metodologia aprobată de 

certificare terenurilor și solurilor. Companii certificate de Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare execută cererile  de câmp la producători agricoli, anume care se ocupă cu agricultura 

ecologică, care include prelevare probelor de sol conform cerințelor agrochimice și executare 

analizelor chimice cu depistare conținutului de humus, compoziția mecanică și granulometrică a 

solurilor, conținutul nutrienților NPK în soluri, extrasul apos din sol si conținutul ionilor Ca, Mg și Na  

La finalul raportului au fost prezentate un șir de concluzii și recomandări din partea autorului: 

Politicile și legislația UE. Acordul de Asociere RM-UE 

Deși există o serie de norme la nivelul UE, cuprinse în diverse directive care, pe alocuri, sau 

indirect, ating și problematica solurilor, din studiile realizate rezultă că acquis-ul comunitar existent 

este evident insuficient pentru a acoperi sfera protecției solului. La nivelul Uniunii Europene, la ora 

actuală, nu există legislație specifică pentru protecția solului, de aceea se simțea nevoia unei 

abordări protective și cuprinzătoare. De aici și angajamentul celui de-al VI-lea Plan de Acțiune 
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pentru Mediu de a adopta o strategie tematică pentru protecția mediului, lucru care avea să se 

realizeze în anul 2006.  

În prezent, doar câteva State Membre au adoptate legislații specifice cu privire la protecția solurilor. 

Astfel solurile nu fac obiectul unui set de reguli coerente la nivelul UE. Politicile actuale ale UE în 

domenii precum agricultura, apa, deșeurile, chimicale și prevenirea poluării industrial contribuie, 

indirect, la protecția solurilor. Însă, având în vedere faptul că aceste politici și programe au alte 

scopuri și obiective, acestea nu sunt suficiente ca să asigure un nivel înalt de protecție pentru 

solurile din întreaga Europa.  

Utilizarea nesustenabilă a solurilor în continuare compromite obiectivele UE privind protecția 

biodiversității (domestice și internaționale) precum și obiectivele ce țin de schimbările climatice. 

Aceste raționamente au și stat la baza deciziei Comisiei de a adopta acea Strategie Tematică 

privind Solurile (COM (2006) 231) din 22 Septembrie 2006, având drept obiectiv protecția solului la 

nivelul întregii UE. 

Potrivit Strategiei Tematice pentru protecţia solului a Comisiei (Commission's Soil Thematic 

Strategy), degradarea solurilor, inclusiv impermeabilizarea acestora, constituie o problemă gravă la 

nivelul UE. În scopul protejării solurilor din Europa, Comisia a prezentat încă în anul 2006 o 

propunere de directivă-cadru privind solul (proposal for a Soil Framework Directive), cu sprijinul 

Parlamentului European.  

Este evidentă preocuparea manifestată de autoritățile UE pentru adoptarea unui cadru legislativ 

unitar la nivelul întregii Uniuni Europene în materie de soluri. Aceasta preocupare a putut fi 

observată și din numeroase dezbateri și reuniuni care au avut loc la nivel înalt . Este remarcabilă în 

acest sens și alocuțiunea comisarului pentru mediu din cadrul Comisiei Europene, domnul Stavros 

Dimas, care, în cadrul reuniunii de la Bruxelles (2008) a subliniat faptul că materia organică din sol 

contribuie semnificativ la fertilitatea solului, fiind un adevărat elixir al vieții, în special al vieții 

vegetale.  Mesajul general lansat în cadrul conferinței a fost unul unanim: solul reprezintă o parte 

integrantă a problemei schimbărilor climatice, dar poate – și trebuie – să fie și o parte a soluției. 

Potrivit oficialului, este esențial să se acorde sprijin unor practici de utilizare a terenurilor care să 

contribuie la menținerea și – dacă este posibil – la sporirea materiei organice din sol. 

La data întocmirii prezentului raport  se cunoaște deja faptul că la 30 aprilie 2014, Comisia a decis 

să retragă Propunerea de Directivă Cadru pentru Sol. Această decizie a intrat în vigoare la 21 mai 

2014 odată cu publicarea în Jurnalul Oficial.  În vederea adoptării acestei decizii, Comisia a reținut 

că își va menține angajamentul cu privire la obiectivul de protecție a solului și va examina diverse 

opțiuni privind modul cum ar putea aceste obiective să fie atinse. Deși Comisia a decis retragerea 

inițiativei, cel de-al 7-lea Program de Acțiune pentru Mediu (PAM-7), care a intrat în vigoare la 17 

ianuarie 2014, recunoaște că degradarea solurilor reprezintă o provocare serioasă. Aceasta 

stabilește că până în anul 2020 terenurile vor face obiectul unei gestiuni sustenabile la nivelul UE, 

solul va fi protejat în mod adecvat iar procesul de remediere a terenurilor contaminate este deja în 

proces de implementare. De asemenea, PAM 7 prevede angajamentul UE și Statelor sale Membre 

să sporească eforturile în vederea reducerii eroziunii solurilor, creșterii compoziției organice a 

acestuia precum și decontaminarea ariilor afectate. 
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La 19 iunie curent, la Bruxelles, s-a desfășurat Conferința ”Land as a resource”, găzduită de 

Comisia Europeană. Obiectivul principal al acestui eveniment constă în accentuarea importanței 

unui management bun al terenurilor, în special din perspectiva creșterii numărului populației la nivel 

mondial. În cadrul evenimentului au fost abordate neajunsurile în sistemul de gestiune al terenurilor 

utilizat actualmente la nivelul UE. Conferința face parte din eforturile Comisiei în pregătirea unei 

Comunicări privind pământul ca resursă, planificată pentru anul 2015. 

 

Recomandări 

În opinia autorului, adoptarea următoarele măsuri pe termen mediu și lung sunt prioritare: 

 În Republica Moldova protecția solului se poate realiza prin dezvoltarea unei agriculturi 
ecologice, care să nu afecteze componentele mediului și să furnizeze, în același timp, 
produse de calitate. În acest sens trebuie înlocuită treptat combaterea chimică a 
dăunătorilor cu cea biologica, trebuie evitată practica monoculturilor și trebuie luate 
toate măsurile ce se impun pentru ameliorarea solurilor degradate, fără a omite 
necesitatea reîmpăduririlor și optimizării modului de depozitare a diverselor deșeuri și 
reziduuri industriale. Este necesară perfecționarea actelor normative în vigoare privind 
obligațiile persoanelor care efectuează  lucrări ce conduc la degradarea stratului fertil al 
solului, cu definirea clară a responsabilităților pentru restabilirea fertilității lui; 

 Pregătirea infrastructurii necesare pentru implementarea obligațiunilor de armonizare a 
cadrului normativ în domeniul mediului înconjurător, așa cum rezultă din textul Acordului 
de Asociere (Capitolul 16) coroborat cu dispozițiile Titlului 7 din Acord. Ne referim la 
instituirea cadrului instituțional (Consiliul de Asociere, format de membrii Guvernului), 
alături de Comitetul de Asociere, în care să intre funcționari publici din domeniu, din 
cadrul Ministerului Mediului și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Urmează 
să fie identificați și acei specialiști care vor forma subcomitetul responsabil de politicile 
ce țin de protecția solurilor. 

 Lansarea procesului de evaluare a cadrului normativ local și instituțional actual al 
Republicii Moldova în ideea armonizării acestuia la cerințele menționate în legislația la 
care se face referință în Anexa XI al Acordului de Asociere (Vezi Anexa 1 la prezentul 
raport). Autoritățile vor ține cont de faptul că procesul de armonizare în domeniul 
mediului, așa cum rezultă din dispozițiile prevăzute în Anexa XI, are în vedere 
următoarele arii:  a) Guvernanța în domeniul mediului și integrare mediului în alte 
domenii de politică; b) Calitatea aerului; c) Calitatea apei și gestionarea resurselor; d) 
Gestionarea deșeurilor și a resurselor; e) Protejarea naturii; f) Poluarea industrială și 
accidentele industriale, g) substanțe chimice și h) schimbările climatice și protecția 
stratului de ozon.  

 Elaborarea unei Strategii Sectoriale cu privire la protecția solului, potrivit dispozițiilor 
Articolului 89 din Acordul de Asociere. Desigur, acest document va precede Strategia 
Generală de Mediu, care va cuprinde referințe cu privire la reformele instituționale 
planificate pentru asigurarea implementării și aplicării legislației de mediu. 

 În condițiile în care nici la nivelul UE nu se poate găsi un consens cu privirea la 
adoptarea unei directive cadru privind solurile, este limpede că elaborarea unui proiect 
de lege cadru privind conservarea solului în Republica Moldova, nu constituie o 
prioritate. Pe de altă parte, având în vedere multitudinea de norme dispersate din 
legislația moldovenească, adoptarea unui legi cadru, ar clarifica substanțial lucrurile în 
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acest domeniu, pentru că raționamentele prezentate de autoritățile europene în vederea 
adoptării unei directive cadru privind protecția solurilor sunt solide. 

 Desigur, măsurile de ordin normativ ar putea fi acompaniate și de unele care ar avea 
impact un major asupra protecției solului, din aria managementului agricol precum: 
efectuarea de lucrări agricole cu utilaje si mașini,de asolamente; utilizarea unor 
procedee agricole cu impact redus asupra mediului; practicarea unei agriculturi 
organice; aplicarea mecanismelor economice de prevenire a degradării solului; 
elaborarea unei hărți naționale a terenurilor degradate; stimularea restabilirii fâșiilor 
forestiere de protecție și aplicării de măsuri antieroziune; intensificarea eforturilor de 
reîmpădurire și optimizarea modului de ocupare a terenurilor. 

 

Efectuarea lucrului metodologic și analitic pentru evaluarea calității solului și a nivelului de risc de 

degradare a terenurilor, certificarea calității solului 

Sarcinile consultantului au vizat următoarele: 

 pregătirea unei descrieri detaliate a cadrului legislativ național existent, inclusiv toate 

documentele relevante: legi, reglementări specifice pentru testarea/licențierea calității 

solului și evaluarea riscurilor de sol, strategiilor naționale și sectoriale, programelor și 

planurilor de acțiune, standardelor/metodologiile tehnice etc. în domeniu; 

 efectuarea unei analize comparative a sistemului național de reglementare cu directivele-

cadru ale UE și recomandarea intervențiilor politice pentru armonizarea acestora în 

domeniul certificării terenurilor și stabilirii standardelor; 

 evaluarea capacității existente în țară pentru certificarea terenurilor și standardizare; 

 recomandarea măsurilor de consolidare a capacității politice/legislative, cu axare pe 

obiectivele proiectului; 

 elaborarea unui proiect de metodologie și de regulament privind certificarea calității 

terenurilor și stabilirea de standarde, armonizat cu cerințele UE și cu sistemul național de 

reglementare în domeniul siguranței alimentare; 

 oferirea consultanței cu privire la reforma politică și instituțională îndreptată spre integrarea 

certificării terenurilor și standardizării în sistemul național de reglementare a securității 

alimentare; 

 pregătirea unui program orientativ pentru consolidarea sistemului politic și normativ care va 

fi susținut de Proiect; 

 recomandarea măsurilor administrative și de politică pentru consolidarea capacității 

instituționale în domeniul certificării terenurilor și standardizării, organizarea unui atelier de 

lucru pentru a prezentarea sistemului de certificare a terenurilor și standardizare și 

activitățile de consolidare a capacității instituționale necesare în acest sens. Printre 

participanții la atelier se vor număra factorii de decizie de la MM, MAIA, agricultorii 

beneficiari de granturi și alte părți interesate de proiect. 

Către finele lunii august consultantul a elaborat studiul,care conține următoarele: Cadrul normativ, 

instituțional și politicile UE în domeniul Mediului: Politica de mediu în UE, Politica UE privind 

protecția  solurilor. Legislație, Convenții internaționale în tangență cu protecția solurilor. Cadrul 

normativ, instituțional și politicile Republicii Moldova în legătură cu problematica protecției  solurilor: 
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Legislație națională, Politici, strategii și programe naționale, Actorii instituționali.  Concluzii. Politicile 

și legislația UE și a RM. Acordul de Asociere RM-UE. Recomandări.  

Urmare a ședinței de lucru cu Consultantul de mediu al Băncii Mondiale, Dl. Arcadie Capcelea și 

consultantul angajat, s-a agreat completarea acestui raport cu informații suplimentare privind cadrul 

legal existent in RM și UE privind certificarea solurilor și elaborarea unui proiect de regulament 

privind certificarea solurilor în Moldova, care va fi prezentat Ministerului Mediului pentru a fi preluat 

și dezvoltat.  Completările la raport vor fi prezentate UCIMPA și Ministerului Mediului până la data 

de 15 decembrie curent. De asemenea consultantul va prezenta constatările studiului și 

recomandările sale reprezentanților Ministerului Mediului.  

La finele anului curent, consultantul a prezentat raportul actualizat. Avînd în vedere că nu există o 

Directivă ce are ca țintă directă protecția solului, însă acest aspect este atins într-o măsură mai 

mare sau mai mică de alte directive din domeniul mediului. În urma analizării legislației în domeniu, 

au fost enumărate doar legile care cuprind referințe exprese privind protecția solului, sau indirect 

reglementează unele aspecte ale problematicii solurilor: 

Directive UE cu referire la protecția solurilor 

 Directiva nr. 86/278/CEE a Parlamentului și Consiliului European din 12 iunie 1986 privind 

nămolurile de epurare; 

 Directiva nr. 91/689/CEE a Parlamentului și Consiliului European din 12 decembrie 1991 

privind deșeurile periculoase; 

 Directiva nr. 96/61/CEE a Parlamentului și Consiliului European din 24 septembrie 1996 

privind prevenirea integrată și controlul poluării (PICP); 

 Directiva nr. 96/59/CEE a Parlamentului și Consiliului European privind eliminarea bifenililor 

policlorurați și a trifenililor policlorurați (PCB și PCT – înlocuiește Directiva 76/403/CEE 

 Directiva nr. 1999/31/EC a Parlamentului și Consiliului European din 26 aprilie 1999 privind 

depozitarea deșeurilor 

 Directiva nr. 2004/35/CE a Parlamentului și Consiliului European din 21 aprilie 2004 privind 

răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor 

aduse mediului 

 Directiva nr. 2008/98/CE a Parlamentului și Consiliului European din 19 noiembrie 2008 

privind deșeurile 

 Proiectul de Directivă- Cadru pentru Sol COM (2006) 232 cu modificarea Directivei 

2004/35/EC (Notă. La ora actual este cunoscut faptul că pe 30 aprilie 2014, Comisia a decis 

să retragă Propunerea de Directivă Cadru pentru Sol, intrînd în vigoare la 21 mai 2014. 

De asemenea, a fost descrisă situația Republicii Moldova la capitolul cadru normativ în vigoare 

care cuprinde reglementări privind funcțiile și protecția solului și unele aspecte ce se referă la 

certificare și standardizare. 

Legislație națională cu privire la soluri 

 Codul Funciar (1991) și Noul Cod Funciar (proiect); 

 Legea privind protecția mediului înconjurător (1993); 
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 Legea cu privire la Resursele Naturale (1997); 

 Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate (2000); 

 Lege cu privire la Producția Agroalimentară Ecologică (2005); 

 Hotărîre de Guvern pentru implementarea Legii cu privire la producția agroalimentară 

ecologică (2006); 

 Lege cu privire la Produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți (2004); 

 Hotărîre de Guvern despre aprobarea principiilor de bază pentru restabilirea terenurilor 

degradate (1994); 

 Reglementarea tehnică ”Producția agroalimentară ecologică și etichitarea produselor 

agroalimentare ecologice” (2008); 

 Reglementarea tehnică ”Măsurile de protecție a solului în cadrul practicilor agricole” (2008); 

 Proiectul Legii Solurilor. 

Unii termeni legaţi de protecţia solului și calitatea produselor sunt definiţi de către Organizaţia 

Internaţională pentru Standarde (ISO). În opinia autorului, unele standarde internaționale se 

referă grosso modo la calitatea produselor și inofensivitatea alimentelor și au fost descrise în 

raport. 

Standardul Internațional ISO 140001 (sistem de management de mediu); 

Standardul Internațional HACCP-ISO 22000 (sistem de management al siguranței produselor 

alimentare Directiva Consiliului CE 93/43/EEC/14 iunie 1993 și Regulamentul UE 178/2002; 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza riscurilor în cadrul sistemelor de 

management al igienei). 

Standardul GLOBAL G.A.P. (Organism din sectorul privat, care stabilește standardele voluntare de 

certificare a proceselor de producție a produselor, inclusiv acvacultura de pe glob). 

Standardul global ISO/CEI 17025 (Standard global pentru competența tehnică a laboratoarelor de 

încercări și etalonări). 

Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS) – încurajează organizațiile 

europene, societăți private, organisme publice să își îmbunătățească rezultatele cu privire la mediu. 

Dezvoltarea capacităților pentru MDT - practicile de conservare a solului (specialist în domeniul 

agriculturii) 

Obiectivul sarcinii este de a identifica cele mai bune practici de conservare a terenurilor din sector 

în condițiile Republicii Moldova, axându-se pe atât tehnologiile agricole, cât și cele agro -forestiere, 

de a estima toate avantajele și costurile asociate, precum și cauzele și obstacolele pentru aplicarea 

lor pe larg. O astfel de evaluare cost-beneficiu a diferitelor practici de conservare a terenurilor 

pentru sectorul horticol ar include: zero till/strip till,  multi-cropping/intercropping, reabilitarea fâșiilor 

de protecție împotriva vânturilor/fâșiilor de protecție a solului, terasare în pantă de-a lungul 

conturului, mulcire pentru acumularea/menținerea apei și plantarea ierbii etc. Acest lucru va 

permite nu numai identificarea celor mai bune practici de conservare a terenurilor pentru condițiile 

Republicii Moldova, dar și estimarea tuturor avantajelor și costurilor asociate, precum și replicarea 
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și promovarea lor în rândul agricultorilor. Acest lucru va fi realizat în primul rând în baza 

cunoștințelor locale despre tehnologiile MDT, precum și în baza experienței internaționale 

avansate. 

Serviciile de consultanță vor fi oferite de un specialist în domeniul agriculturii/managementului 

terenurilor, în colaborare cu specialistul în domeniul practicilor agro-forestiere. 

Specialistul în domeniul agriculturii va efectua următoarele sarcini:  

 Efectuarea analizei opțiunilor tehnice și economice pentru intervenții la nivel de gospodărie 

agricolă și descrie practicile existente de MDT și aplicarea lor în condițiile specifice pentru 

Moldovei. 

 Evaluarea condițiilor solului, apei, climei și alte condiții de teren; 

 Prezentarea și descrierea practicilor agricole aplicate în prezent în zona proiectului; 

 Recomanda practicile de management al solului cele mai potrivite pentru zona proiectului; 

 Efectuarea unei analize a celor mai bune practici internaționale în domeniul MDT aplicate în 

condiții geografică similare cu cele ale Moldovei. 

 Oferirea listei de indicatori măsurabili pentru fiecare activitate propusă; 

 Acordarea asistenței tehnice a beneficiarilor proiectelor în dezvoltarea MDT cu susținerea 

proiectului; 

 Efectuarea unei evaluări a beneficiilor de mediu/economice/sociale, precum și a costurilor 

asociate aplicării practicilor MDT și identificarea barierele pentru aplicarea acestora în 

condițiile specifice sudului Moldovei. 

 Efectuarea evaluării necesităților de consolidare a capacității în domeniul promovării și 

implementării practicilor MDT. 

 Recomandări pentru un program de sensibilizare despre MDT pentru agricultori, asociații de 

agricultori și factorii de decizie. 

 Participarea la efectuarea instruirii pentru beneficiarii de proiecte privind cele mai bune 

practici MDT. 

 Va monitoriza și va raporta privind intervențiile proiectului în ceea ce privește 

implementarea MDT. 

De la începutul demarării serviciilor de consultanță, expertul angajat a prezentat un raport care 

conține informații generale despre solurile Moldovei, geografia și particularitățile regionale ale 

solurilor; condițiile climatice, naturale și antropice care provoacă pericolul manifestării și evoluării 

proceselor de degradare a solurilor; caracteristica proceselor de degradare și complexul de măsuri 

aplicabile la ameliorarea solurilor degradate; eficacitatea economică a măsurilor de îmbunătățire a 

solurilor degradate; practici avansate agricole recomandate pentru conservarea solului și protecția 

mediului înconjurător.   

Campania de instruire și informare la nivel național, regional și local 

Urmare a instruirii specializate “Sporirea productivității terenurilor prin gestionarea durabilă a lor” 

desfășurată în perioada 17-19 iunie curent în cadrul căreia au fost instruiți 35 reprezentanți ai 

unităților administrative de nivelul II a țării specializate în domeniul MDT. Urmare a instruirii la nivel 

național, au organizate 35 seminare regionale în toate raioanele republicii și orașele Chișinău și 

Bălți în cadrul cărora au fost instruite 1317 persoane.  
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În perioada iulie – august 2014 a fost desfăşurat un număr total de 350 de seminare locale, la care 

au participat 8257 de persoane. În cadrul seminarelor respective, participanţii au fost familiarizaţi cu 

subiectele ce ţin de managementul durabil al terenurilor, conform modulelor de instruire elaborate 

în cadrul proiectului. Detaliile privind numărul de seminare locale şi participanţi în fiecare municipiu/ 

raion/regiune sunt expuse în Tabelul 3 (pentru agendele şi listele seminarelor, a se vedea Anexa 

3). 

 

Tabelul 3. Seminare la nivel local în cadrul Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P) 

Nr. Prestator de Servicii Nr. Seminare la nivel de local 

Localitate  Data Nr. de 
participanţi 

1 Anenii Noi 1 I. Cobuşca Veche 13.07.2014 21 

2 II.  Mereni 07.07.2014 24 

3 III. Roşcani 03.07.2014 24 

4 IV. Bulboaca 14.07.2014 23 

5 V. Puhăceni 10.07.2014 25 

6 VI. Ciobanovca 15.07.2014 25 

7 VII. Delacău 17.07.2014 21 

8 VIII. Şerpeni 17.07.2014 20 

9 IX. Teliţa 17.07.2014 21 

10 X. Gura Bîcului 04.07.2014 20 

11 XI. Ţînţăreni 16.07.2014 21 

Nr. total de participanţi 245 

2 Basarabeasca 12 I. Abaclia 09.07.2014 25 

13 II. Bașcalia 04.07.2014 25 

14 III. Carabetovca 09.07.2014 25 

15 IV. Iordanovca 08.07.2014 25 

16 V. Iserlia  07.07.2014 25 

17 VI. Sadaclia 07.07.2014 25 

Nr. total de participanţi 150 

3 Bălţi 18 I. Alexăndreni 23.07.2014 26 

19 II. Dobrogea Veche 07.07.2014 27 

20 III. Grinăuţi 07.07.2014 24 

21 IV. Hiliuţi 17.07.2014 26 

22 V. Mărăndeni 25.07.2014 25 

23 VI. Pelinia 07.07.2014 25 

24 VII. Miciurina 17.07.2014 27 

25 VIII. Sadovoe 16.07.2014 26 

26 IX. Sturzeni 23.07.2014 27 

Nr. total de participanţi 233 

4 Briceni 27 I. Pererîta 15.07.2014 25 
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28 II. Halahora 15.07.2014 23 

29 III. Larga 16.07.2014 25 

30 IV. Şirăuţi 22.06.2014 26 

31 V. Teţcani 17.07.2014 35 

32 VI. Trebisăuţi 23.07.2014 26 

33 VII. Colicăuţi 21.07.2014 25 

34 VIII. Cotiujeni 24.07.2014 26 

35 IX. Corjeuţi 25.07.2014 27 

36 X. Coteala 18.07.2014 25 

Nr. total de participanţi 263 

5 Cahul 37 I. Văleni 21.07.2014 27 

38 II. Tătărăşti 25.07.2014 20 

39 III. Taraclia de Salcie 24.07.2014 19 

40 IV. Moscovei 22.07.2014 30 

41 V. Huluboaia 23.07.2014 18 

42 VI. Cucoara 27.07.2014 20 

43 VII. Crihana Veche 23.07.2014 17 

44 VIII. Colibaşi 24.07.2014 14 

45 IX. Cîşliţa Prut 28.07.2014 28 

46 X. Burlacu 24.07.2014 25 

Nr. total de participanţi 218 

6 Cantemir 47 I. Cîietu 17.07.2014 25 

48 II. Antoneşti 23.07.2014 25 

49 III. Cîrpeşti 09.07.2014 31 

50 IV. Costanglia 01.07.2014 32 

51 V. Chioselia 15.07.2014 25 

52 VI. Sadîc 11.07.2014 25 

53 VII. Tocenii 15.07.2014 27 

54 VIII. Vadul lui isac 02.07.2014 25 

55 IX. Haragiş 17.07.2014 25 

56 X. Lărguţa 17.07.2014 26 

57 XI. Tartaul 11.07.2014 22 

58 XII. Baimaclia 07.07.2014 25 

Nr. total de participanţi 313 

7 Căinari 59 I. Ciufleşti 25.07.2014 21 

60 II. Coşcalia 18.07.2014 20 

61 III. Cărbuna 16.07.2014 15 

62 IV. Baimaclia 11.07.2014 18 

63 V. Varatic 15.07.2014 19 

64 VI. Taraclia  09.07.2014 28 

65 VII. Răzeni 11.07.2014 13 

66 VIII.  Chircăeştii Noi 11.07.2014 16 
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67 IX. Cârnăţenii Noi 08.07.2014 18 

68 X. Batâr 18.07.2014 24 

Nr. total de participanţi 192 

8 Călăraşi 69 I. Sadova 06.07.2014 26 

70 II. Onişcani 27.07.2014 25 

71 III. Hogineşti 13.07.2014 26 

72 IV. Bravicea 27.07.2014 30 

73 V. Sipoteni 13.07.2014 25 

74 VI. Ţibirica 13.07.2014 22 

75 VII. Dereneu 13.07.2014 24 

76 VIII. Hirova 17.07.2014 26 

77 IX. Vălcineţ 20.07.2014 25 

78 X. Nişcani 13.07.2014 25 

Nr. total de participanţi 254 

9 Căuşeni 79 I. Sălcuţa 18.07.2014 29 

80 II. Ucrainca 15.07.2014 27 

81 III. Săiţi 10.07.2014 26 

82 IV. Plop-Ştiubei 17.07.2014 27 

83 V. Opaci 15.07.2014 26 

84 VI. Tănătari 12.07.2014 28 

85 VII.  Tocuz 12.07.2014 26 

86 VIII. Zaim 12.07.2014 28 

87 IX. Fîrlădeni 17.07.2014 29 

Nr. total de participanţi 246 

10 Ceadîr-Lunga 88 I. Baurci 11.07.2014 21 

89 II.Beşghioz 21.07.2014 20 

90 III. Valea Perjei 12.07.2014 26 

91 IV. Gaidar 16.07.2014 25 

92 V. Joltai 18.07.2014 26 

93 VI. Cazaclia 10.07.2014 17 

94 VII. Chiriet-Lunga 17.07.2014 25 

95 VIII. Corten 03.07.2014 20 

96 IX. Tvardiţa 10.07.2014 25 

97 X. Tomai 09.07.2014 20 

Nr. total de participanţi 225 

11 Cimişlia 98 I. Ciucur Mingir 04.07.2014 26 

99 II. Mihailovca 18.07.2014 30 

100 III. Satul Nou 11.07.2014 26 

101 IV. Javgur 07.07.2014 30 
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102 V. Gura-Galbenei 24.07.2014 27 

103 VI. Ialpujeni 08.07.2014 27 

104 VII. Sagaidac 11.07.2014 25 

105 VIII. Lipoveni 18.07.2014 25 

106 IX. Cenac 18.07.2014 25 

Nr. total de participanţi  241 

12 Criuleni 107 I. Cruglic 23.07.2014 29 

108 II. Dubăsarii Vechi 24.07.2014 25 

109 III. Hîrtopul Mare 22.07.2014 28 

110 IV. Hrusova 14.07.2014 28 

111 V. Jevreni 18.07.2014 26 

112 VI. Măgdăceşti 29.07.2014 30 

113 VII. Măşcăuţi 10.07.2014 26 

114 VIII. Pîrîta 04.07.2014 26 

115 IX. Slobozia Duşca 25.07.2014 25 

116 X. Zăicana 24.07.2014 24 

Nr. total de participanţi 267 

13 Comrat 117 I.  Avdarma 10.07.2014 25 

118 II. Beşalma 10.07.2014 25 

119 III. Dezghinja 11.07.2014 25 

120 IV. Chirsovo 09.07.2014 25 

121 V. Congaz 11.07.2014 25 

122 VI. Congazcic 10.07.2014 25 

123 VII. Chiselia Rusa 17.07.2014 25 

124 VIII. Feranopontievca 11.07.2014 25 

125 IX. Cioc-Maidan 17.07.2014 25 

Nr. total de participanţi 225 

14 Donduşeni 126 I. Bărăboi 16.07.2014 19 

127 II. Horodişte 16.07.2014 23 

128 III. Mîndîc 12.07.2014 17 

129 IV. Plop 17.07.2014  25 

130 V. Pocrovca 24.07.2014 20 

131 VI. Rudi 21.07.2014 15 

132 VII. Sauca 09.07.2014 19 

133 VIII. Scăieni 18.07.2014 20 

134 IX. Sudarca 12.07.2014 18 

135 X. Rediul Mare 19.07.2014 21 

Nr. total de participanţi 197 

15 Drochia 136 I. Chetrosu 20.07.2014 26 

137 II. Drochia 20.07.2014 25 

138 III. Sofia 24.07.2014 26 

139 IV. Hăsnăşănii Mari 03.08.2014 29 
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140 V. Cotova 03.08.2014 24 

141 VI. Nicoreni 03.08.2014 24 

142 VII. Gribova 02.08.2014 27 

143 VIII. Popeştii de Jos 25.07.2014 26 

144 IX. Ochiul Alb 03.08.2014 24 

145 X. Şuri 28.07.2014 23 

Nr. total de participanţi 254 

16 Edineţ 146 I. Lopatnic 11.07.2014 28 

147 II. Trinca 09.07.2014 25 

148 III. Viişoara 14.07.2014 24 

149 IV. Bleşteni 15.07.2014 25 

150 V. Burlăneşti 07.07.2014 28 

151 VI. Horodişte 10.07.2014 25 

152 VII. Tîrnova 08.07.2014 26 

153 VIII. Zăbriceni 17.07.2014 24 

154 IX. Rotunda 16.07.2014 25 

155 X. Ruseni 17.07.2014 23 

Nr. total de participanţi 253 

17 Făleşti 156 I. Călineşti 07.07.2014 25 

157 II. Ilenuţa 30.07.2014 24 

158 III. Işcălău 24.07.2014 26 

159 IV. Musteaţa 07.07.2014 26 

160 V. Năvîrneţ 31.07.2014 28 

161 VI. Obreja Veche 12.07.2014 27 

162 VII. Pruteni 22.07.2014 26 

163 VIII. Risipeni 12.07.2014 28 

164 IX. Sarata-Veche 25.07.2014 26 

165 X. Taxobeni 18.07.2014 26 

Nr. total de participanţi 262 

18 Floreşti 166 I. Alexeevca 27.07.2014 27 

167 II. Cuhureşti 11.07.2014 25 

168 III. Napadova 27.07.2014 25 

169 IV. Prajila 18.07.2014 27 

170 V. Rădulenii Vechi 11.07.2014 25 

171 VI. Sevirova 13.07.2014 25 

172 VII. Temeleuţi 09.07.2014 25 

173 VIII. Varvareuca 18.07.2014 27 

174 IX. Vertiujeni 18.07.2014 25 

Nr. total de participanţi 231 

19 Glodeni 175 I. Cajba 03.07.2014 27 

176 II. Camenca 04.07.2014 26 

177 III. Cobani 12.07.2014 26 
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178 IV. Duşmani 09.07.2014 25 

179 V. Fundurii Vechi 22.07.2014 27 

180 VI. Limbenii Noi 08.07.2014 26 

181 VII. Ustia 07.07.2014 27 

182 VIII. Viişoara 07.07.2014 25 

183 IX. Ciuciulea 04.07.2014 23 

184 X. Cuhneşti 10.07.2014 30 

185 XI. Limbenii Vechi 02.07.2014 25 

Nr. total de participanţi 287 

20 Hînceşti 186 I. Bobeica 15.07.2014 25 

187 II. Bujor 11.07.2014 22 

188 III. Cărpineni 15.07.2014 30 

189 IV. Ciuciuleni 16.07.2014 27 

190 V. Lăpuşna 15.07.2014 20 

191 VI. Logăneşti 14.07.2014 21 

192 VII. Mingir 15.07.2014 21 

193 VIII. Nemţeni 14.07.2014 25 

194 IX. Sărata Galbenă 15.07.2014 19 

195 X. Fundul Galbenei 28.07.2014 22 

Nr. total de participanţi 232 

21 Leova 196 I. Sărăţica Nouă 11.07.2014 25 

197 II. Filipeni 11.07.2014 24 

198 III. Tochile Răducani 04.07.2014 30 

199 IV. Băiuş 04.07.2014 20 

200 V. Covurlui 15.07.2014 25 

201 VI.Tomai 09.07.2014 26 

202 VII. Sărata Răzeşi 14.07.2014 23 

203 VIII. Hănăsenii Noi 07.07.2014 26 

Nr. total de participanţi 199 

22 Ialoveni 204 I. Moleşti 08.07.2014 17 

205 II. Bardar 10.07.2014 24 

206 III. Horodca 14.07.2014 25 

207 IV. Suruceni 04.07.2014 26 

208 V. Costeşti 11.07.2014 23 

209 VI. Ţîpala 14.07.2014 21 

210 VII. Puhoi 14.07.2014 22 

211 VIII. Horeşti 09.07.2014 25 

212 IX. Malcoci  01.07.2014 22 

213 X. Dănceni 30.07.2014 20 

214 XI. Cîgîrleni 29.07.2014 23 

Nr. total de participanţi 248 

23 Nisporeni 215 I. Bălăureşti 08.07.2014 15 
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216 II. Bălăneşti 13.07.2014 13 

217 III. Valea Trestieni 31.07.2014 19 

218 IV. Mileşti 16.07.2014 21 

219 V. Marinici 13.07.2014 16 

220 VI. Cioreşti 20.07.2014 16 

221 VII. Selişte 20.07.2014 12 

222 VIII. Iurceni 07.07.2014 10 

223 IX. Grozeşti 13.07.2014 19 

224 X. Boldureşti 06.07.2014 12 

Nr. total de participanţi 153 

24 Ocniţa 225 I. Bîrlădeni 16.07.2014 18 

226 II. Grinăuţi 15.07.2014 21 

227 III. Dingeni 11.07.2014 14 

228 IV. Ocniţa 18.07.2014 18 

229 V. Lipnic 18.07.2014 33 

230 VI. Birnova 16.07.2014 21 

231 VII. Mihalaşeni 04.07.2014 20 

232 VIII. Mereşăuca 18.07.2014 14 

233 IX. Hădărăuţi 25.07.2014 19 

Nr. total de participanţi 178 

25 Orhei 234 I. Jora de Mijloc 29.07.2014 26 

235 II. Bieşti 30.07.2014 24 

236 III. Ciocâlteni 24.07.2014 26 

237 IV. Brăviceni 19.07.2014 33 

238 V. Clişova 24.07.2014 22 

239 VI. Cucurzeni 29.07.2014 26 

240 VII. Ghetlova 24.07.2014 26 

241 VIII. Mitoc 28.07.2014 26 

242 IX.  Morozeni 25.07.2014 26 

243 X. Niculăeuca 29.07.2014 25 

244 XI. Podgoreni 24.07.2014 25 

245 XII. Puţuntei 31.07.2014 25 

Nr. total de participanţi 310 

26 Rezina 246 I. Echimăuţi 25.07.2014 29 

247 II. Ţareuca 28.07.2014 25 

248 III. Cineşeuţi 25.07.2014 25 

249 IV. Cuizăuca 28.07.2014 24 

250 V. Buşăuca 27.07.2014 22 

251 VI. Sîrcova 28.07.2014 30 

252 VII. Saharna Nouă 25.07.2014 25 

253 VIII. Pereni 25.07.2014 28 

254 IX. Meşeni 28.07.2014 26 
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255 X. Trifeşti 27.07.2014 25 

256 XI. Pecişte 25.07.2014 25 

257 XII. Ignăţei 27.07.2014 26 

Nr. total de participanţi 310 

27 Rîşcani 258 I. Pociumbeni 22.07.2014 11 

259 II. Hiliuţi 24.07.2014 17 

260 III. Văratic 20.07.2014 12 

261 IV. Mihăileni 25.07.2014 15 

262 V. Aluniş 25.07.2014 14 

263 VI. Pîrjota 23.07.2014 14 

264 VII. Alexandreşti 29.07.2014 13 

265 VIII. Branişte 22.07.2014 19 

266 IX. Lupa Recea 29.07.2014 17 

267 X. Zăicani 20.07.2014 14 

268 XI. Gălăşeni 25.07.2014 17 

Nr. total de participanţi 163 

28 Sîngerei 269 I. Dumbrăviţa 04.07.2014 23 

270 II. Prepeliţa 04.07.2014 25 

271 III. Bălăşeşti 09.07.2014 25 

272 IV. Pepeni 14.07.2014 25 

273 V. Sîngereii Noi 09.07.2014 23 

274 VI. Cotiujenii Mici 11.07.2014 24 

275 VII. Coşcodeni 03.07.2014 25 

276 VIII. Bilicenii Vechi 08.07.2014 18 

277 IX. Iezărenii Vechi 14.07.2014 14 

278 X. Rădoaia 10.07.2014 25 

Nr. total de participanţi 227 

29 Străşeni 279 I.  Oneşti 10.07.2014 37 

280 II. Grebleşti 11.07.2014 25 

281 III. Lupa-Recea 12.07.2014 26 

282 IV. Micleuşeni 12.07.2014 25 

283 V. Scoreni 13.07.2014 25 

284 VI. Sireţi 17.07.2014 26 

285 VII. Pănăşeşti 18.07.2014 25 

286 VIII. Găleşti 18.07.2014 26 

287 IX. Tătăreşti 25.07.2014 25 

288 X. Lozova 26.07.2014 24 

Nr. total de participanţi 264 

30 Soroca 289 I. Căinarii Vechi 03.07.2014 21 

290 II. Bădiceni 09.07.2014 28 

291 III. Visoca 11.08.2014 18 

292 IV. Tătărăuca Veche  11.07.2014 24 
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293 V. Şolcani 04.07.2014 12 

294 VI. Şeptelici 10.07.2014 29 

295 VII. Rubleniţa 02.07.2014 17 

296 VIII. Redi-Ceresnevet 22.08.2014 24 

297 IX. Racovăţ 20.08.2014 25 

Nr. total de participanţi 198 

31 Şoldăneşti 298 I. Răspopeni 15.07.2014 25 

299 II. Cobîlea 08.07.2014 27 

300 III. Mihuleni 04.07.2014 27 

301 IV. Pohoarna 11.07.2014 26 

302 V. Dobruşa 08.07.2014 25 

303 VI. Şestaci 11.07.2014 27 

304 VII. Sămărăşeni 04.07.2014 26 

305 VIII. Alcedar 04.08.2014 25 

306 IX. Vadul lui Raşcov 22.07.2014 25 

307 X. Cuşmirca 22.07.2014 26 

308 XI. Cotiujenii Mari 18.07.2014 25 

Nr. total de participanţi 284 

32 Ştefan Vodă 309 I. Antoneşti 11.07.2014 26 

310 II. Caplani 18.07.2014 26 

311 III. Carahasani 14.07.2014 27 

312 IV. Crocmaz 14.07.2014 24 

313 V. Olăneşti 16.07.2014 26 

314 VI. Palanca 15.07.2014 25 

315 VII. Popeasca 17.07.2014 26 

316 VIII. Răscăieţi 13.07.2014 25 

317 IX. Ştefăneşti 12.07.2014 26 

318 X. Tudora 10.07.2014 25 

319 XI. Talmaza 14.07.2014 28 

Nr. total de participanţi 284 

33 Taraclia 320 I. Albota de Jos 02.07.2014 11 

321 II. Albota de Sus 03.07.2014 7 

322 III. Aluat 03.07.2014 12 

323 IV. Balaban 01.07.2014 10 

324 V. Budei 14.07.2014 8 

325 VI. Vinogradovca 08.07.2014 7 

326 VII. Vulcăneşti 11.07.2014 15 

327 VIII. Musait 08.07.2014 8 

328 IX. Novoselvca 04.07.2014 14 

329 X. Cişmichei 11.07.2014 8 

Nr. total de participanţi 100 

34 Teleneşti 330 I. Chiştelniţa 20.07.2014 36 
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Instruirea participanţilor în domeniul gestionării durabile a terenurilor s-a desfăşurat conform a 6 

module teoretice: 

 Politicile Ministerului Agriculturii şi industriei Alimentare în dezvoltarea agriculturii; 

 Managementul durabil al terenurilor – concept, principii şi aplicare;  

 Agrosilvicultura;  

 Sănătatea și fertilitatea solului;  

 Managementul bolilor şi dăunătorilor. 

 Loturi demonstrative în Managementul Durabil al Terenurilor 

Totodată cursul de instruire specializată a inclus şi un aspect practic reprezentat prin efectuarea 

vizitei în teren la câteva exploataţii agricole din raionul Cimişlia, ce implementează cu succes 

principiile şi practicile de management durabil al solurilor, expuse în cadrul părţii teoretice.  

Modulul 1 – Politicile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în dezvoltarea 

agriculturii 

Modulul în cauză a fost expus timp de 2 ore academice şi a inclus următoarele aspecte: 

 Acte normative ce reglementează dezvoltarea agriculturii 

 Situaţia actuală în agricultură. Perspectiva dezvoltării ramurii; 

331 II. Verjeni 26.07.2014 26 

332 III. Căzăneşti 18.07.2014 25 

333 IV. Scorţeni 26.07.2014 21 

334 V. Sărătenii-Vechi 30.07.2014 24 

335 VI. Chiţcanii Vechi 26.07.2014 25 

336 VII. Mîndreşti 16.07.2014 25 

337 VIII. Ghiliceni 23.07.2014 24 

338 IX. Brînzenii Vechi 13.07.2014 25 

339 X. Hirişeni 22.07.2014 26 

340 XI. Tîrşiţei 26.07.2014 25 

Nr. total de participanţi 282 

35 Ungheni 341 I. Alexeevca 12.07.2014 30 

342 II. Boghenii Noi 11.07.2014 25 

343 III. Cetereni 13.07.2014 35 

344 IV. Chirileni 03.07.2014 24 

345 V. Condrăteşti 12.07.2014 26 

346 VI. Corneşti 12.07.2014 25 

347 VII. Costuleni 15.07.2014 28 

348 VIII. Sculeni 10.07.2014 25 

349 IX. Todireşti 08.07.2014 26 

350 X. Buşila 29.07.2014 25 

Nr. total de participanţi 269 

TOTAL SEMINARE LOCALE: 350 TOTAL PARTICIPANŢI: 8257 
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 Surse de finanţare a agriculturii în 2014.  

Modulul 2 –  Managementul durabil al terenurilor – concept, principii şi aplicare 

Compartimentul dat a fost prezentat timp de 3 ore academice şi a inclus următoarele subiecte: 

 Noţiune de dezvoltare durabilă şi agricultură durabilă;  

 Introducerea în gestionarea durabilă a terenurilor. Principiile gestionării durabile a 

terenurilor; 

 Avantaje şi limitări ale gestionării durabile a terenurilor;  

 Practici de bază implicate; 

 Instrumente şi echipamente. 

Modulul 3 – Sănătatea și fertilitatea solului  

Expunerea modulului respectiv a durat 4 ore academice, abordând următoarele subiecte: 

a) Degradarea terenurilor, categoriile de degradare a solului;  

b) Solurile și productivitatea agricolă durabilă; 

c) Materia organică a solului şi factorii care o influențează; 

d) Organismele solului, funcția organismelor din sol; 

e) Importanța acoperirii (mulcirii) solului în gestionarea durabilă a terenurilor,  

f) Beneficiile de acoperire a solului, efecte asupra fertilității și structurii solului; 

g) Opțiuni de acoperire a solului. 

Modulul 4 – Agrosilvicultura 

Acest compartiment a fost expus timp de 4 ore academice şi a inclus următoarele întrebări: 

a) Definirea agrosilviculturii; 

b) Planificarea agrosilviculturii, creşterea pădurilor;   

c) Paravânturi și perdele forestiere de protecție; 

d) Fâșie forestieră riverană;  

e) Personalul tehnic, principii de marketing 

f) Practici silvo-pastorale; 

g) Personalul tehnic;                                                

h) Principii de marketing 

Modulul 5 - Managementul bolilor şi dăunătorilor  

Prezentarea modulului respectiv a avut o durată 4 ore academice, abordând următoarele aspecte: 

a) Caracteristicile bolilor şi dăunătorilor  pentru sectorul horticol;  

b) Măsuri de control, inclusiv abordarea gestionarii integrate a dăunătorilor în sectorul horticol; 

c) Metode agrotehnice şi biologice de control; 

d) Metode chimice de control; 

e) Practici de gestionare a dăunătorilor, inclusiv metode de control agrotehnice, fizice, 

biologice și chimice 

Modulul 6 - Loturi demonstrative în Managementul Durabil al Terenurilor. Vizita în teren 
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În  scopul efectuării vizitei în teren au fost selectate exploatațiile  agricole relevante tematicii 

seminarului. Durata vizitei a fost de 6 ore şi a inclus următoarele subiecte:  

a) Implementarea măsurilor agrotehnice de ameliorare a pășunilor;  

b) Împădurirea  terenurilor degradate cu scopul stopării degradării solului; 

c) Tehnologia intensivă de cultivare a legumelor in sol protejat şi protecția  integrată a 

plantelor în perioada de vegetație; 

d) Tehnologii performante de cultivare a căpșunului în câmp deschis la irigarea prin picurare şi 

protecția integrată a plantelor în perioada de vegetaţie, recoltarea şi comercializarea 

producției; 

e) Sistemul de maşini utilizate în sisteme de lucrare conservativă a solului. 
 

Au fost desfășurate 3 conferințe zonale în Basarabeasca, Taraclia și Dondușeni, unde au participat 

165 de persoane. În cadrul conferințelor a fost prezentat primul lot demonstrativ. Implementarea 

lotului în practică a început în toamna anului 2014 în satul Bașcalia raionul Basarabeasca în GȚ 

Martânov Vasile Ion, după ce a fost realizată procurarea a două agregate: cultivator CPG-4.0 și 

tăvălug UGP-6.0. Contribuția beneficiarului  este procurarea cultivatorului CPG-4.0, în sumă de 47 

500 lei și contribuția Proiectului MAC-P procurarea tăvălugului UGP-6.0 în valoare de 81 000 lei. 

 

Conferința zonală Dondușeni 

Partea teoretică   Partea practică (GŢ “Gheorghe Panfil” din 
s. Plopi rai. Donduşeni) 

↓   ↓ 

•Detalii despre proiectul MAC-P; • 
Sursele de finanțare ale proiectului; 

•Rolul administrației publice locale și a 
producătorilor agricoli; •Prezentarea 
compartimentului ”Managementul 
Durabil al Terenurilor”; •Concept și 
principii în gestionarea durabilă a 
terenurilor; •Aplicații practice în 

gestionarea durabilă a terenurilor; 
•Situația ecologică din regiune și activități 

în vederea ameliorării acesteia; 
•Resursele terenurilor din zonă și 

utilizarea lor conform destinațiilor; • 
Implementarea sistemelor conservative 

de agricultură ”No till” 

  • 1000 ha de terenuri proprii în gestionare 
și prestarea serviciilor mecanizate pe o 

suprafața de 2000 ha; • Utilizarea sistemul 
de agricultură conservativă; •Cultivarea 
culturilor cerealiere de toamnă (inclusiv 

grîu, orz, rapiță, porumb, floarea soarelui, 
sfeclă de zahăr și soia); •Plantarea a două 
fîșii forestiere, care au stopat deflația; • 

Prezentarea sistemului de mașini; • 
Vizitarea cîmpurilor de rapiță semănate în 

condițiile secetoase ale anului 2014 

 

 

 

 



 
 

67 RAPORT ANUAL DE PROGRES, 2014| Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în 
domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferința zonală Basarabeasca 

Partea teoretică   Partea practică (GȚ A. Panov Pan-Terra și GŢ 
“Martânov Vasile Ion” ) 

↓   ↓ 

•Detalii despre proiectul MAC-P; •Prezentarea 
compartimentului ”Managementul Durabil al 

Terenurilor”; •Concept și principii în 
gestionarea durabilă a terenurilor; •Aplicații 

practice în gestionarea durabilă a terenurilor; • 
Necesitatea implementării sistemelor de 

gestionare durabilă a terenurilor atît în cultura 
plantelor de cîmp, cît și necesitatea  înfiinţării 

plantaţiilor multianuale cu specii, soiuri şi hibrizi 
rezistenţi şi adaptaţi la condiziile zonei date, dar 

care pot genera plus valoare, cum ar fi viţa 
devie, culturi pomicole, inclusiv cele nucifere ca 
nucul, alunul şi  migdalulul etc•Starea actuală a 
plantelor și protecția lor; •Necesitatea plantării 
fâşiilor forestiere şi măririi suprafeţelor silvice, 

ameliorării păşunelor şi reglării densităţii 
numărului de ovine la suprafaţa de păşunat  
ituația ecologică din regiune și activități în 
vederea ameliorării acesteia; •Resursele 

terenurilor din zonă și utilizarea lor conform 
destinațiilor; • Analiza sectorului agrar din raion 

  •Demonstrarea practicilor de înființare a 
plantațiilor de cultură nuciferă, inclusiv nuci și 
migdal care au intrat în rod, producția lor fiind 

solicitată atît pe piața internă cît și cea externă; 
•Demonstrarea lucrărilor solului pentru 

semănatul culturilor cerealiere de toamnă în 
condiţiile secetei cumplite a anului 2014 cu 

utilizarea elementelor sistemelor conservative 
de lucrare a solului, care exclud pregătirea 

patului germinativ şi asigură accesul la factorii 
de vegetaţie fără afânarea solului cu plugul; • 

Descrierea capacităților și caracteristicilor 
agregatului: utilizarea şi la afînarea solului şi 

pentru culturi cum ar fi mazărea pentru boabe, 
porumbul, floarea soarelui, iar consumul de 
motorină se reduce cu 30-40 %, se măreşte 

productivitatea agregatului.  
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Conferința zonală Taraclia 

Partea teoretică   Partea practică (SRL “Agrogled” și SRL “Avangard 
Mega”) 

↓   ↓ 

•Detalii despre proiectul MAC-P; •Prezentarea 
compartimentului ”Managementul Durabil al 

Terenurilor”; •Concept și principii în gestionarea 
durabilă a terenurilor; •Aplicații practice în 

gestionarea durabilă a terenurilor; • 
Prezentarea situației în sectorul agrar și daunele 

cauzate de seceta din regiune; •Menţionarea 
existenței unui bazin de acumulare a apei în 
Taraclia, dar apa nu-i pretabilă pentru irigare 

deoarece concentraţia sărurilor din ea 
depăşeşte normele admisibile; •Resursele 

terenurilor din zonă și utilizarea lor conform 
destinațiilor; •Anunțarea participării la 
concursul AIPA cu trei aplicaţii pentru 

procurarea tehnicii şi echipamentului necesar în 
gestionarea durabilă a terenurilor, finanțat din 

sursele MAC-P 

  SRL “Agrogled”  •Familiarizarea participanţilor cu 
istoria exploataţiei agricole şi cu rezultatele 

obţinute pe parcursul implementării elementelor 
sistemului conservative de lucrare a solului, 

menţionînd că aceasta le permite să capete roade 
stabile pe parcursul anilor şi că consumul de 

compustibil s-a redus, s-a mărit productivitatea 
muncii şi practic este exclus lucrul manual la 

cultivarea plantelor de camp şi celor furajere. 
•Demonstrarea  agregatului combinat de lucrare 

a solului “Kiuvoni” în lucru, unde s-a văzut 
calitatea lucrului.  •Demonstrarea agregatului 
“Pinoccio-170”, care este utilizat în exploataţii 

agricole de dimensiuni mai mici                                              
SRL “Avangard Mega”  •Prezentarea ameliorării 

unui teren degradat, care a fost împădurit cu 
diferite specii de copaci, inclusiv şi milifere, a fost 
creată o stupină cu cca 1000 familii de albini cu 

toată infrastrctura de recoltare, prelucrare, 
pastrăre şi comercializăre a mierii de albini. 

•Locul pitoresc şi liniştit a permis sa se 
construiască şi o casă, care poate fi utilizată ca 

casă de vacanţă şi în perspectivă a unei pensiuni 
turistice rurale 
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Lotul demonstrativ 

La întrunirea trimestrială a coordonatorilor  SER din 14.04.2014 au fost anunţate detaliile despre 

concurs pentru zona de sud a ţării în vederea constituirii unui lot demonstrativ „Gestionarea 

durabilă a terenurilor”. Coordonatorii de proiect SER au fost informaţi despre scopul şi obiectivele 

proiectului, condiţiile şi obligaţiunile părţilor implicate. Aceasta a asigurat o transparenţă mai mare, 

participarea unui număr mai mare de producători agricoli la concurs şi asigurarea unei credibilităţi 

mai înalte. 

La concurs au fost depuse 4 propuneri de proiect din raioanele Basarabeasca, Comrat, Ceadâr 

Lunga şi Taraclia. Membrii direcţiei executive ACSA au evaluat propunerile de proiect conform unui 

Chestionar special cu punctajul maximum 100. Chestionarele au fost îndeplinite şi semnate, iar în 

baza lor s-a întocmit un proces verbal, în care a fost menţionat câştigătorul. 

Implementarea lotului în practică a început în toamna anului 2014 în satul Başcalia raionul 

Basarabeasca în GŢ „Martânov Vasile Ion” după ce au fost realizate procurările menţionate în 

propunerea de proiect. În cadrul proiectului Competitivitatea Agriculturii Moldovei (MAG-P) s-a 

prevăzut procurarea a două agregate: cultivator CPG-4.0 (procurat la 24.03.2014) și tăvălug UGP-

6.0 (procurat la 04.10.2014) Contribuția beneficiarului este procurarea cultivatorului CPG – 4.0 în 

sumă de 47500 lei și contribuția Proiectului MAC-P sub-componenta 3.1 procurarea tăvălugului 

UGP – 6.0 în sumă de 81000 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 7 octombrie  GȚ “Martânov Vasile Ion” a fost obiect de vizită în cadrul conferinţei zonale 

„Sporirea productivității terenurilor prin gestionarea durabilă a lor” din cadrul Proiectul Agricultura 
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Competitivă în Moldova (MAC-P) desfăşurată în raionul Basarabeasca, la care au participat 71 

persoane, inclusiv 7 femei din raioanele Basarabeasca Cimișlia și Hâncești.  

Pe parcursul perioade octombrie – decembrie a anului 2014 la lotul demonstrativ GȚ Martânov 

Vasile Ion au avut loc suplimentar 2 vizite în teren. Lotul demonstrativ a fost vizitat prima dată de 8 

fermieri la 09.09.2014 unde a fost prezentată folosirea în practică a sistemului conservativ de 

lucrare a solului. A doua vizită a avut loc la 14.10.2014 unde au fost prezentată utilizarea în 

practică a tăvălugului UGP-6.0 şi la care au participat 5 persoane. 

 

Sensibilizarea publicului privind managementul dăunătorilor și activități de outreach privind 

managementul durabil al terenurilor  

Serviciile de consultanță privind managementul dăunătorilor 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.  

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului a fost elaborat planul de comunicare şi 

mobilizare a grupurilor ţintă ce vor fi implicate și mobilizate în cadrul activităților de informare și 

instruire ale proiectului. Aceste activități se vor desfășura în special în a doua jumătate a proiectului 

prin intermediul Caravanei Verzi. Au fost identificate regiunile și localitățile în care vor fi desfășurate 

sesiunile de informare precum și grupurile țintă reprezentanții cărora vor fi invitați la aceste 

activități. Planul conține graficul deplasărilor, subiectele ce vor fi prezentate și modalitatea de 

abordare a subiectelor alese. Astfel, în a doua jumătate a anului 2014 MEM a facilitat 7 sesiuni de 

informare și conștientizare în diverse raioane din republică, la care au participat circa 196 de 

persoane, dintre care 25% femei. Publicul țintă al acțiunii Caravana Verde a fost reprezentat de 

următoarele grupuri: fermieri individuali sau cooperative, asociații de fermieri, organizații 

neguvernamentale, producători agricoli și reprezentanții agro-businessului, Federația națională a 

agricultorilor din Moldova, ingineri cadastrali și reprezentanți ai autorității publice locale de nivel I și 

II. Evenimentele au avut scopul de a genera interes din partea grupurilor țintă pentru conceptul de 

management durabil al terenurilor precum și de a le oferi informație cu privire la posibilitățile 

existente în cadrul proiectului. 
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A fost elaborat conceptul designului şi formatului de promovare online a proiectului. Au fost stabilite 

un șir de reguli și proceduri privind promovarea online a proiectului, fiind menționate în detaliu 

mijloacele care vor asigura difuzarea calitativă dar şi eficientă a informaţiei cu privire la proiect şi 

practicile promovate de acesta precum şi tehnicile care trebuie folosite pentru stabilirea unui 

feedback interactiv corespunzător. A fost identificată o listă de bloggeri care vor fi implicați în 

procesul de promovare a activităților proiectului. 

A fost efectuat un studiu privind inițiativele existente(programe de granturi, oportunități de finanțare 

pentru agricultori) și beneficiarii eligibili ai proiectelor. Acest studiu este folosit și în calitate de bază 

de date pentru difuzarea informației către fermieri.  

Au fost editate două ediții speciale în presa scrisă de nivel național. Materialul a fost publicat în 

edițiile din lunile iunie și septembrie 2014 a revistei Natura, tiraj 8400 exemplare, distribuit la nivel 

național, în toate localitățile de pe teritoriul RM. Edițiile speciale conțin următoarele rubrici: 

informație generală despre proiect, ghidul investitorului pentru un management durabil al terenurilor 

agricole, studii de caz privind practici de management durabil al terenurilor, sfaturi practice pentru 

agricultori. 
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Alte mijloace de informare prin intermediul mass-media: au fost elaborate 2 spoturi audio privind 

posibilitățile oferite de program și practicile de management durabil al terenurilor, au fost organizate 

4 emisiuni radio la postul de radio Vocea Basarabiei, are loc actualizarea permanentă a profilului 

de facebook a componentei.  

A fost elaborat conceptul și a fost alcătuit textul pentru o broșură privind posibilitățile de aplicare și 

finanțare a practicilor de management durabil al terenurilor. Broșura a fost editată în 3000 

exemplare. În broșură sunt oferite detalii cu privire la posibilitățile curente de finanțare de care 

dispun agricultorii, modalități de accesare a fondurilor, tipuri de investiții, criterii de eligibilitate. 

Broșura urmează să fie distribuită în cadrul sesiunilor de informare și instruire din cadrul proiectului. 

 

Au fost elaborate două buletine electronice informative cu privire la practicile de management 

durabil al terenurilor fiind prezentate studii de caz, sfaturi utile pentru agricultori, oportunități de 

finanțare. Buletinele electronice urmează să fie transmise fermierilor responsabili prin e-mail, 

precum și va fi plasat pe paginile web ale părților interesate. Buletinele informative electronice sunt 

realizate în format PDF, are 4 pagini și conține informație despre programul de granturi privind 

sporirea productivității printr-un management durabil al solului, sfaturi practice pentru cultivarea 

legumelor, studii de caz. 

La capitolul informare, MEM a mai realizat următoarele: (a fost elaborat conceptul și designul a 

unui poster de promovare a mesajului cheie a Programului precum și informații cu privire la proiect. 

A fost creat conceptul și designul a 2 bannere (varianta pe verticală și varianta pe orizontală) de 

promovare a proiectului și a conceptului MDT. 
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A fost realizat un spot video cu privire la conceptul de management durabil al terenurilor; a fost 

elaborat un chestionar sociologic, prin intermediul căruia are loc evaluarea interesului fermierilor cu 

privire la proiect și practicile MDT (19 întrebări, 64 respondenți). 

Activitățile realizate în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014 vor fi raportate în cadrul Raportului 

anual privind progresul proiectelor implementate de UCIMPA.   

Monitorizare și Evaluare 

La data de 15 iulie curent a fost semnat contractul se consultanță cu ACSA privind realizarea 

monitorizării și evaluarea beneficiilor de mediu și economice a practicilor de MDT aplicate, precum 

și consolidarea capacității beneficiarilor în acest aspect.  

Activitățile vor fi axate asupra următoarelor aspecte: 

I. Indicatori de Monitorizare și evaluare 

Pregătirea listei de indicatori de performanță reprezentativi care reflectă atât impactul economic, de 

mediu și beneficiile activităților MDT. Lista va trebui să fie armonizată cu documentele relevante ale 

proiectului (Documentul de Apreciere a Proiectului (PAD), Manualul operațional al proiectului 

(POM), Sistemul de management informațional al proiectului, Evaluarea de mediu (EM), cadrul de 

Management de Mediu (CMM), precum și rapoartele pregătite în cadrul componentei 3. 

Indicatorii de performanță și de rezultat al proiectului vor fi urmăriți în conformitate cu cerințele și 

metodologiile naționale și internaționale aplicate pentru a raporta modificările relevante ale 

resurselor funciare (cum ar fi UNCCD și UNCCC, FAO / LADA, etc.) Lista indicatorilor existenți va fi 

coordonată cu coordonatorul componentei și în conformitate cu instrumentele de M&E. 

Integrarea sistematică a tuturor indicatorilor în Sistemul de Informații de Management al Proiectului 

și asigurarea realizării unui curs de M&E constant, care va oferi un feedback adecvat pentru luarea 

deciziilor. M&E va include: 

 Metode de evaluare a activităților MDT (pe tipuri de activități și de utilizare a terenului), care 

va oferi informații de bază autentice pentru a determina Indicatorii stabiliți pentru atingerea 

Obiectivelor de Dezvoltare a Proiectului (PDO), precum și indicatori intermediari de 

rezultate. 

 M&E vor fi implementată la nivel la gospodărie agricolă ("auto-monitorizare"), cât și la nivel 

de proiect, și va include evaluarea de bază a indicatorilor cheie de performanță a sub-

proiectelor individuale, evaluarea intermediară și evaluarea finală a beneficiilor de mediu și 

a costurilor asociate de activitățile finanțate; 
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 Metodologia generală M&E și orientări pentru: (i) monitorizarea și evaluarea beneficiilor 

economice și de mediu a exploatațiilor supuse MDT, care vor include liste de control 

simplificate, dar suficient de valide pentru M&E principalelor tipuri de investiții în MDT; (ii) 

evaluarea impactului investițiilor de MDT, inclusiv anchete și studiul opiniilor localnicilor și  

comunităților, și stimulente de la începutul proiectului și după finalizarea principalelor 

activități de MDT. 

II. Instruiri și monitorizare personală 

 Elaborarea metodologiei și a programelor de școlarizare pentru sesiunile de instruire cu 

privire la procesul de M&E la gospodăria agricolă; 

 Elaborarea metodologiei și ghidului pentru identificarea și monitorizarea eficientă (inclusiv 

prelevarea de probe și testare) a indicatorilor utilizați pentru controlul instrumentelor de 

beneficii SLM și de impact; 

 Efectuarea de cel puțin 4 sesiuni de instruire (cu cel puțin de 15 Beneficiari de grant per 

sesiune) cu privire la metodologia de evaluare la gospodăria agricola a beneficiilor și 

impactului economic și de mediu a practicilor de MDT aplicate; 

 În conformitate cu planul de M&E și metodologiile elaborate se va efectua monitorizarea și 

evaluarea rezultatelor sub-proiectului prin colectare și verificarea listelor de control și 

vizitarea sub-proiectelor finanțate prin  selectate aleatorie; prin eșantionare și testare 

instrumentală a condițiilor de sol și de mediu; 

 Realizarea unui studiu de evaluare a impactului asupra investițiilor de MDT realizate în 

cadrul sub-proiectelor, inclusiv identificarea practicilor replicate, identificarea efectelor 

indirecte și alte acțiuni de follow-up condiționate / stimulate de proiect, analiza lacunelor și 

barierelor care au stat în calea eficacității și eficienței investițiilor, precum și durabilitatea 

rezultatele proiectului în vederea aplicării MDT pentru sporirea productivitatea terenurilor; 

 Elaborarea rapoartelor lunare, rapoartelor de monitorizare si evaluare trimestriale și anuale. 

Realizarea și publicarea unei broșuri cu istorii de succes și lecțiile învățate. 

Serviciile de consultanță vor fi realizate până la 30 iunie 2017. Primul raport de inițiere a 

activităților va include setul de indicatori de performanță de M&E a proiectelor de MDT după 

categorie armonizat cu documentația de proiect va conține directive economice și tehnice bine 

argumentate pentru M&E, dar și un plan de M&E dezagregat la nivel de gospodărie agricolă și 

proiect elaborat. Raportul cu livrabilele menționate vor fi remise spre examinare și aprobare cel 

târziu până la 31 decembrie 2014.  

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

terenurilor”  

Programul de granturi post-investiționale destinate Managementului durabil al terenurilor  

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură a înregistrat 42 de cereri depuse de  producătorii 

agricoli doritori de a participa la programul de granturi post-investiționale privind sporirea 

productivității printr-un management durabil al solului, dintre care au 40 dosare au primi aviz pozitiv 

din partea și în baza procesului verbal au fost remise spre Comisia de Evaluare și Selecție. 

Termenul limită de depunere a cererilor a fost 30 iunie 2014. 
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Conform datelor oferite de AIPA, suma granturilor solicitate de către agricultorii este de 7,6 mln. lei. 

La program au depus cereri agricultorii din 18 raioane ale țării – Briceni, Glodeni, Râșcani, Cimișlia, 

Călărași, Cahul, Ștefan Vodă, Anenii Noi, Taraclia, ș.a. Cele mai multe cereri au fost înregistrare la 

oficiul teritorial AIPA din Bălți – 15 producători agricoli. 

Pe data de 14-15 august urmau să aibă loc lucrările de evaluare și selecție a comisiei desemnate 

prin Ordinul Ministrului la data de 29 iulie 2014. Preliminar convocării CES, membrii au fost 

informați cu privire la particularitățile Programului de granturi destinate MDT, criteriile d evaluare a 

dosarelor, regulamentul de funcționare a CES. Au fost oferite explicații cu privire la baremul de 

evaluare a dosarelor și oferit suport consultativ și logistic în procesul de evaluare și selecție a 

dosarelor.  

În procesul de evaluare și selecție a dosarelor au fost identificate un șir de iregularități privind 

criteriile de evaluare și selecție, care nu puteau fi aplicate. Comisia de evaluare a constatat că 

criteriile fișei de evaluare nu erau aduse în concordanță cu informația din dosare fapt ce a făcut 

imposibilă evaluarea primului lot de dosare primite. S-au depistat mai multe abateri, cum ar fi: 

Cererea de solicitare nu a fost întocmită și prezentată conform Manualului de granturi, calculele 

pentru grantului solicitat a fost calculat de la valoarea investiției, inclusiv TVA, calculele s-au făcut 

de la valoarea investiției, inclusiv subvenția achitată de către AIPA prin intermediul Măsurii nr.5, 

altele. Totodată s-a constatat faptul că toți beneficiarii care au depus dosarele la AIPA, au efectuat 

investiții in echipament agricol, și nici unul nu a aplicat  pentru practicile agricole de management 

durabil al terenurilor. Comisia a sugerat modificarea fișei de evaluare și selecție și ajustarea ordinei 

documentației în dosare pentru facilitarea procesului de evaluare și selecție obiectivă a acestora.    

În urma analizei dosarelor depuse în cadrul Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-

P), componenta Linia de granturi nerambursabile „Managementul durabil al terenurilor”, a 

reclamațiilor venite din partea Comisiei de Evaluare și Selectare și a potențialilor beneficiari, la data 

de 07 octombrie 2014, a fost organizată o ședință comună cu consultanții componentei Overcenco 

Aurel și Zubatîi Filip.  În cadrul ședinței s-a raportat rezultatele la moment a evoluției componentei 

„Managementul durabil al terenurilor”. În cadrul ședinței a fost primită decizia de a forma grupul de 

lucru în componența: Overcenco Aurel, Zubatîi Filip, Bujor Igor și Pocaznoi Maxim.  

De asemenea în cadrul ședinței au fost elaborate și distribuite sarcini concrete în vederea 

ameliorării derulării proiectului în continuare. Punctele critice fiind: criteriile de evaluare a 

beneficiarilor proiectului; Anexa nr.1 la Manualul de granturi „Cererea de solicitare a grantului post-

investițional destinat managementului durabil al terenurilor”; Anexa nr.4 „Formularele 

Managementului de mediu” și modificările respective în Manualul de granturi a subcomponentei. In 

același timp, a fost efectuată o analiză amplă a celor 40 de dosare depuse.  

În cadrul ședințelor comune cu consultanții componentei Overcenco Aurel și Zubatîi Filip au fost  

realizate următoarele obiective: 

 S-a elaborat sistemul de indicatori, care ulterior a fost inclus în criteriile de evaluare a 

beneficiarilor proiectului.  

 Au fost efectuate modificări la Anexa 1 „Cererea de solicitare a grantului post-investițional 

destinat managementului durabil al terenurilor”. În special s-au introdus precizări în punctele 

2 și 3, ce țin de costul eligibil al investiției, mărimea grantului solicitat și structura terenurilor 

unde se efectuează investiția.  Punctul 6 al cererii a fost detaliat cu expunerea ordinii 
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documentelor în dosar și indicarea paginilor. Schimbările respective au fost efectuate și în 

Manualul de granturi. Rezultatul scontat: cererea va servi ca sursa de informare la 

calcularea indicatorilor pentru Comisia de Evaluare și Selectare. 

 Au fost efectuate modificări la Anexa 4 „Formularele Managementului de mediu”. Rezultatul 

scontat – simplificarea cerințelor de completare de către beneficiar, introducerea informației 

inițiale pentru calcularea impactului. 

A fost organizată ședința de lucru cu consultanții proiectului (grupul de lucru) și Șeful Direcției 

Administrare și Control din cadrul AIPA dna Galina Petrachi. Tema ședinței a fost revizuirea 

propunerilor de modificare efectuate de grupul de lucru și aprobarea lor în varianta finală. Au fost 

discutate și adăugate propunerile de modificare a manualului de granturi din partea AIPA. 

Rezultatul ședinței – au fost aprobate toate modificările și s-a decis de a efectua instruirea Șefilor 

reprezentanților teritoriale AIPA în contextul acestor schimbări. 

A fost organizată ședința de lucru cu Șefii reprezentanților teritoriale AIPA, în cadrul căreia s-a 

făcut schimb de opinii privitor la dosarele Componentei III “Managementul durabil al terenurilor” 

depuse și erorile depistate. Totodată au fost prezentate și explicate minuțios modificările care vor fi 

introduse începând cu runda a doua. Ajustările urmează a fi efectuate la Cererea de depunere a 

dosarului si a Chestionarului privind caracteristica beneficiarului. Totodată documentele si actele 

justificative urmează a fi prezentate conform unei liste si ordine aprobata, fapt care va ușura 

procesul de evaluare efectuat de către Comisie.  

În perioada 3-5 decembrie 2014 a avut loc Ședința Comisiei de Evaluare și Selecție a dosarelor 

pentru alocarea granturilor post-investiționale competitive, unde au fost analizate și evaluate 40 de 

dosare de aplicare, 33 dintre ele au fost acceptate, conform Procesului Verbal nr. 1 din 8 

decembrie 2014.  Au fost întocmite listele beneficiarilor care au trecut pragul de acceptabilitate și 

expediate către AIPA. Urmare a acestora, au fost întocmite și semnate contractele de acordate a 

granturilor (15-19 decembrie 2014). Suma totală a granturilor debursate constituie 5 021 956,61 

MDL (334 479 $ USD).  

Totodată, au fost recepționate 81 de dosare pentru cel de-al doilea apel de granturi. Data limită de 

depunere a cererilor a fost 15 decembrie 2014. La etapa actuală are loc evaluarea dosarelor 

înregistrate. Comisia de Evaluare și Selecție urmează să se întrunească în luna ianuarie 2015. 

Granturi aprobate celor 33 de finaliști 
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În contextul celor expuse mai sus, trebuie de menționat că 6 din 33 de finaliști urmează să 

primească suma maximă în valoare de 300 458,00 MDL, unul va primi un grant minim de 33 443, 

34 MDL, iar suma medie debursată constituie 15 180,50 MDL. Beneficiarii au procurat 46 de utilaje 

pentru dezvoltarea managementului durabil al proiectelor, în mare parte au fost achiziționate 

semănători (13) și stropitori (12). De asemenea, au fost  cumpărate: cultivatoare, freză, tocătoare și 

alte utilaje care sunt ilustrate in graficul ce urmează: 
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GT Girlea Andrei Pavel
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La capitolul acoperire geografică, solicitanții de granturi post-investiționale provin din diferite 

raioane de pe întreg teritoriu al Republicii Moldova. Cel mai mare număr de beneficiari de granturi 

sunt din Briceni (7), după care urmează Rîșcani, Leova și Sîngerei (4).  

 

Structura beneficiarilor de granturi post-investiționale competitive după sexe este prezentată în 

figura de mai jos:  

Sex Număr Ponderea 

Masculin 30 90,90% 

Feminin 3 9,09% 

Suprafața de teren agricol supusă practicilor de management durabil al terenurilor este de  20 262 

ha, conform cererilor de solicitare a grantului post-investițional destinat MDT. ACSA urmează să 

monitorizeze progresele beneficiarilor și să prezinte informația relevantă. 
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Servicii de consultanță în domeniul mediului 

A fost efectuată evaluarea de mediu a dosarelor depuse la AIPA în cadrul primei runde de 

selecţie şi completarea documentaţiei conform cerinţelor MACP pentru 42 sub-proiecte 

(afaceri), propuse spre finanţare, toate fiind cu risc nesemnificativ de mediu (categoria C) (vezi 

Extras din baza de date anexat): 

 Utilaj pentru management solului (Soil management) - 22 

 Utilaj pentru protecţia plantelor (Plant protection) - 16 

 Alt utilaj agrotehnic – 4. 

Participarea în calitate de expert cooptat în activitatea Comisiei de evaluare și selecție a 

dosarelor pentru alocarea granturilor investiționale competitive în cadrul Componentei III, care 

a avut loc în perioada 12-15 august a.c. Principalele atribuţiile şi responsabilităţile în procesul 

de evaluare şi selecţie a dosarelor au fost: i) analiza efectelor asupra mediului și practicilor 

agricole de management durabil al terenurilor, ii) consultarea membrilor Comisiei  cu privire la 

aspectele tehnice și de mediu ale propunerilor de proiect.  

Consultarea beneficiarilor privind categoriile de sub-proiecte, cerinţele şi procedurile de mediu 

aplicate în cadrul MACP: 

 GŢ Dumitru Roşca, Chetrosu, Drochia – procurarea utilajului agricol 

 GŢ Victor Grosu, Buţeni, Hînceşti – practici agro-silvice pe terenuri degradate. 

 SRL Dealul Ochiulbean, Ochiul Alb, Drochia – procurarea utilajului agricol 

 SRL Normexim, Colicăuţi, Briceni – procurarea cositoarei 

 GŢ Ion Usturoi, Ruseni, Edineţ - procurarea utilajului agricol 

 SRL Restabilire, Marcauţi, Briceni – procurarea combinatorului no-till 

 SRL Miturix-Agro, Ermoclia, Ştefan-Vodă – procurarea scarificatorului 

 GŢ Ivan Statov, Congaz, UTA Găgăuzia – procurarea utilajului agricol şi practici agro-

silvice. 

 Au fost oferite consultații și suport metodologic oficiilor teritoriale AIPA privind procedura 

de evaluare de mediu şi documentaţia de proiect (AIPA Edineţ, Bălţi).  

Au fost oferite consultații şi suport metodologic autorităţilor raionale privind activităţile de 

asistenţă în cadrul MACP şi procedura de evaluare de mediu şi documentaţia de proiect 

(Direcţia Agricolă Ialoveni, dl Ion Bordea; Agenţia ACSA, OT Taraclia).  

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

Asistenţă tehnică în procesul de planificare și reabilitare a perdelelor forestiere 

În prima parte a anului 2014, a fost aprobată constituirea următoarelor structuri mobile mecanizate 

în cadrul entităților silvice  după cum urmează:  

a)Detașamentul mobil mecanizat Bălțata în cadrul întreprinderii pentru silvicultură 

Chișinău; 

- Brigada mobilă mecanizată Hâncești în cadrul întreprinderii pentru silvicultură 

Hâncești-silva; 
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b)Detașamentul mobil mecanizat Tighina în cadrul întreprinderii pentru silvicultură 

Tighina; 

- Brigada mobilă mecanizată Cahul în cadrul întreprinderii pentru silvicultură Silva-

sud; 

- Brigada mobilă mecanizată Iargara în cadrul întreprinderii pentru silvicultură 

Iargara. 

Structurile constituite vor fi subdiviziuni distincte cu regulamente de organizare aprobate de către 

Agenția „Moldsilva”, pe bază de autogestiune și sub-cont aparte. Echipele au fost instruite și dotate 

cu echipament necesar pentru procesul de evaluare detaliată a situației inițiale.  

În rezultatul evaluării de către specialiștii ICAS și entităților silvice teritoriale a stării inițiale a 

perdelelor forestiere de protecție în proiect au fost incluse 2199 ha, situate în 84 primării, 

preponderent din zona de sud a țării, unde starea perdelelor forestiere este cea mai alarmantă. 

Suprafața medie a unei perdele forestiere este 2,1 ha, iar suprafața medie a perdelelor forestiere 

preconizate a fi reabilitate în cadrul unei primării este de 31 ha. Activitatea proiectului este 

concentrată în zona de responsabilitate a nouă entități silvice: ÎS Iargara, ÎS Silva-Sud, ÎS Comrat, 

ÎSC Cimișlia, ÎS Hîncești-Silva, ÎS Tighina, ÎS Chișinău, ÎSC Manta-V și ÎSC Sil-Răzeni. 

Suprafață totală a perdelelor forestiere de protecție programate pentru reabilitare în anul 2014 

constituie 917,85 ha care sunt situate pe teritoriul a 48 primării, în 13 raioane administrative 

(Tabelul 4). 

Tabelul 4: Îndeplinirea volumelor fizice în cadrul Proiectului P118518 în anul 2014 

Denumirea indicilor 

TOTAL PE PROIECT 118518 

Plan        Fapt 
% îndepl. 

Aria,ha Aria,ha 

I. Lucrări de reconstrucție, total 122,2 138,21 113 

II. Ajutorarea regenerării naturale, total 21,06 10,48 50 

III.Tratamente silvice,  total 93,3 129,96 139 

IV. Tăieri de îngrijire în arborete tinere 371,43 344,2 93 

V. Rărituri 62,08 56,58 91 

VI. Tăieri de igienă 84,26 74,56 88 

VII. Elagaj artificial 102,85 103,23 100 

VIII. Emondaj 29,33 29,33 100 

IX.Îngrijirea subarboretului 2,34 0,33 14 

X. Crearea şi întreţinerea fîşiilor mineralizate 29 34,96 121 

XI. Confecţionarea şi instalarea bornelor,buc. 1252 1274 102 

TOTAL GENERAL 917,85 921,84 100 

 

Pe parcursul anului 2014 activitatea ICAS s-a axat pe elaborarea cadrului de reglementare a 

procesului de implementare și monitorizare, precum și de acordare a consultanței entităților silvice 

și primăriilor beneficiare implicate în proiect. Astfel, ICAS (UIP) pe parcursul anului 2014 a efectuat 

următoarele activităţi în cadrul PACM: 
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1) Elaborarea Proiectului de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție pentru anul 

2014 în cadrul PACM. Proiectul prevede volumele și costurile lucrărilor de reabilitare 

pentru anul 2014 pe entități silvice, primării etc. (în baza hărților tehnologice; după 

datele prealabile în anul 2014 au fost reabilitate 921,84 ha perdele forestiere; buget 

total al lucrărilor constituie aproximativ 7 mln lei etc.). 

2) Elaborarea recomandărilor, fișelor și formularelor-tip pentru raportarea volumelor și 

costurilor lucrărilor realizate de către entități silvice în cadrul PACM (raportare 

semestrială; volume fizice; costuri la unitate și per total etc.). 

3) Elaborarea Ghidului tehnic pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecţie în 

cadrul proiectului PACM (101 pagini: evaluarea stării inițiale, soluții tehnice, hărți 

tehnologice, costuri lucrări etc.). 

4) Elaborarea Îndrumarului metodic privind efectuarea monitorizării și evaluării 

procesului de implementare a Sub-componentei „Sprijin pentru reabilitarea 

perdelelor forestiere de protecţie” în cadrul PACM (24 pagini: aspecte generale, 

repartizarea responsabilităților, baza de date, programarea și organizarea procesului 

de monitorizare, fișele-tip de evaluare și monitorizare etc.). 

5) Organizarea a 3 ședințe tehnice cu entitățile silvice beneficiare privind utilizarea, 

întreținerea și deservirea a tehnicii primite de Agenția ”Moldsilva” în cadrul PACM, 

inclusiv ședința cu participarea inginerilor constructori pe problemele ameliorării 

stării tehnice și înlăturarea defecțiunilor apărute. 

6) Organizarea 8 ședințe tehnice teritoriale cu participarea reprezentanților primăriilor 

beneficiare, entităților silvice teritoriale, ICAS, serviciilor ecologice teritoriale la care 

s-au discutat aspectele implementării activităților în anul 2014 (total 102 participanți; 

volume lucrări, organizare lucrări, soluții tehnice, obligațiuni părți implicate, obținerea 

autorizațiilor și avizărilor etc.). 

7) Examinarea stării de sănătate (starea fitopatologică) a perdelelor forestiere din zona 

proiectului PACM (zona de activitate a entităților silvice Comrat, Cimișlia, Hîncești-

Silva, Tighina; estimarea focarelor de boli și dăunători; evaluarea sectoarelor 

afectate de uscări etc.). 

8) Organizarea a 5 ieșiri în teren, având următoarele scopuri: 

 ÎS Iargara și ÎS Tighina – examinarea tehnicii forestiere procurate în cadrul 

PACM cu participarea reprezentanților a companiei furnizoare S.A. ATC-

Agrotehcomerț; 

 Pepiniera silvică Bălțata, ÎS Chișinău – testarea tractorului defrișator cu 

șenile YTO YD 160, procurat în cadrul PACM, cu participarea 

reprezentantului a companiei furnizoare S.A. ATC-Agrotehcomerț; 

 Comuna Țînțăreni, ocolul silvic Anenii Noi – verificarea implementării 

lucrărilor de reabilitare în cadrul PACM în contextul demersului parvenit de la 

Aparatul Președintelui Republicii Moldova privind reabilitarea perdelelor 

forestiere de protecție (nr. 06/4-06-839 din 13.06.2014); 
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 Ocolul silvic Cărpineni, ÎS Hîncești-Silva – testarea agregatului defrișator 

perfecționat pentru tractorului defrișator cu șenile YTO YD 160, cu 

participarea reprezentanților companiei furnizoare S.A. ATC-Agrotehcomerț, 

inginerilor constructori a companiei S.A. Agromașina, personalului 

responsabil de exploatarea și întreținerea tehnicii din cadrul entităților silvice 

participante în PACM. 

În perioada 01 octombrie – 15 decembrie 2014 s-au efectuat lucrările de evaluare și monitorizare a 

lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție. De către specialiștii ICAS au fost 

examinate în teren toate perdele forestiere de protecție incluse în Proiectul de reabilitare pentru 

anul 2014 (Tabelul 1). Echipa de lucru ICAS pentru o entitate silvică a inclus 2 ingineri dotați cu 

unitate de transport, GPS, ruleta, clupa forestieră, dendrometru şi aparat de fotografiat digital. 

Pentru a asigura calitatea procesului de monitorizare membrii Grupului tehnic a fost elaborat 

”Îndrumarul metodic privind efectuarea monitorizării și evaluării procesului de implementare a Sub-

componentei „Sprijin pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecţie” în cadrul PACM”. În baza 

informației primare și materialelor cartografice aferente preluate din baza de date a proiectului, 

echipa de lucru a vizitat nouă entități silvice participante în proiectul PACM.  

Volumul lucrărilor de evaluare și monitorizare a perdelelor forestiere de protecție reabilitate în anul 

2014 

Nr 
d/o 

Entitatea silvică Nr. primăriilor vizitate Suprafață monitorizată, ha 

1 ÎS Comrat 13 168,34 

2 ÎSC Cimișlia 8 88,48 

3 ÎS Chișinău 6 123,26 

4 ÎS Silva-Sud 9 177,24 

5 ÎSC Manta-V 1 32,3 

6 ÎS Iargara 3 113,4 

7 ÎS Hîncești-Silva 5 140,98 

8 ÎS Tighina 3 112,85 

9 ÎSC Sil-Răzeni 5 52,17 

TOTAL 53 1009,02 

 

În perioada 01 – 05 decembrie 2014 s-au efectuat lucrări de inventarierea tehnicii procurate în 

cadrul proiectului PACM cu deplasarea la entitățile silvice în cadrul cărora au fost create 

detașamente mobile mecanizate – Chișinău, Iargara, Tighina, Silva-Sud, Hîncești Silva.   

Pentru a asigura funcționalitatea proiectului și în conformitate cu prevederile a Memorandumului 

încheiat între Agenția ”Moldsilva” și Ministerul Mediului a fost efectuată procurarea de mașini, 

tractoare, utilaje agricole și forestiere necesare pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a 

perdelelor forestiere de protecție, precum și celor de reconstrucție ecologică a arboretelor 

degradate, de pregătire a solului la lucrările de regenerare și extindere a terenurilor cu vegetație 

forestieră. În scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor PACM și utilizarea eficientă a parcului de 

mașini și tractoare prin ordinul nr. 15 din 20.01.2014 ai Agenției ”Moldsilva” în cadrul entităților 

silvice au fost constituite 2 detașamente mobile mecanizate – în cadrul Întreprinderilor Silvice 

Chișinău și Tighina, precum și 3 brigăzi mobile mecanizate – în cadrul Întreprinderilor Silvice 
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Hîncești-Silva, Cahul, Iargara (tabelul 2). Structurile respective reprezintă subdiviziuni distincte ale 

entităților silvice. 

Toate unitățile de tehnică au fost înmatriculate și puse la evidență la subdiviziunile zonale ale ÎS 

”CRIS Registru”.  

Deservirea tehnică, exploatarea și păstrarea unităților tehnice procurate în cadrul proiectului PACM 

este supravegheată și coordonată de către Grupul tehnic ICAS.  

Tehnica procurată în cadrul proiectului PACM este implicată în realizarea următoarelor tipuri de 

lucrări: ajutorarea regenerării naturale prin provocarea drajonilor, crearea și întreținerea fîșiilor 

mineralizate, prelucrarea solului, transportarea personalului, materialului săditor, bornelor, îngrijirea 

culturilor silvice, întreținerea drumurilor etc. 

Este necesar de menționat, că în procesul de realizare a lucrărilor la tractoarele defrișatoare cu 

șenile YTO YD160, au apărut defecțiuni la agregatele de defrișare. La moment agregatele 

respective nu sunt utilizate. Pentru rezolvarea problemelor menționate au fost organizate un șir de 

examinări, testări în teren a tractoarelor respective (ÎS Tighina, ÎS Iargara, ÎS Chișinău) și ședințe 

tehnice comune cu participarea reprezentanților firmei-furnizoare S.A. ATC-Agrotehcomerț, 

reprezentanților entităților silvice și inginerilor constructori ai firmei S.A. Agromașina. În urma 

întâlnirilor susmenționate au fost stabilite caracteristici tehnice a unui agregat defrișator potrivit 

pentru efectuarea lucrărilor silvice, în conformitate cu care s-a confecționat un agregat de probă. 

Agregatul perfecționat a susținut testare în teren la efectuarea lucrărilor de defrișare – înlăturarea 

cioatelor cu diametru de 600 – 650 mm; scarificare - înlăturarea tufărișului; pregătirea solului pentru 

plantarea culturilor forestiere prin metoda vetrelor. După modelul agregatului testat vor fi 

confecționate încă nouă agregate similare.      

Concomitent cu lucrările nemijlocite de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție, Grupul tehnic 

pentru implementare PACM a acordat asistența și consultanță tehnică beneficiarilor (primăriilor) 

programului de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție. Astfel, pe întreaga perioadă de 

implementare a sub-componentei ”Sprijin pentru reabilitare a perdelelor forestiere de protecție” de 

specialiștii ICAS au fost consultate 68 primării din 13 raioane ale republicii. 

Lista primăriilor consultate în cadrul sub-componentei ”Sprijin pentru reabilitare a perdelelor 

forestiere de protecție” 

Nr d/o Raion Primăria 

1 Leova Tochile-Răducani 

2  Tigheci 

3  Iargara 

4  Sîrma 

5  Sărata Nouă 

6  Romanovca 

7 Taraclia Tvardița 

8  Taraclia 

9  Valea Perjei 

10 Cantemir Haragîș 

11  Baimaclia 

12  Capaclia 

13  Cociulia 
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14 Cahul Bucuria 

15  Vadul-lui-Isac 

16  Baurci Moldoveni 

17  Burlacu 

18  Cahul 

19 Căușeni Ucrainca 

20  Căușeni 

21  Coșcalia 

22 Hîncești Lăpușna 

23  Mereșeni 

24  Mingir 

25  Pogănești 

26  Sărata Galbenă 

27  Ciuciuleni 

28 Anenii Noi Geamăna 

29  Puhăceni 

30  Şerpeni 

31  Ţînţăreni 

32  Mereni 

33  Bulboaca 

34 Ciadîr-Lunga Chiriet-Lunga 

35  Joltai 

36  Cazaclia 

37 Comrat Congaz 

38  Chirsovo 

39  Comrat 

40  Congazcic 

41  Cioc-Maidan 

42  Ferapontievca 

43  Svetlîi 

44 Vulcănești Vulcănești 

45  Cișmichioi 

46  Etulia 

47 Cimișlia Hîrtop 

48  Mihailovca 

49  Sagaidac 

50  Suric 

51  Cimișlia 

52  Satul Nou 

53  Batîr 

54  Gura Galbenei 

55  Ecaterinovca 

56  Javgur 

57  Selemet 

58  Ialpujeni 

59  Ciucur-Mingir 

60 Ialoveni Răzeni 

61  Molești 

62  Țipala 
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63  Cigîrleni 

64 Ștefan-Vodă Ermoclia 

65  Ștefan-Vodă 

66  Talmaza 

67  Slobozia 

68  Căplani 

La etapa actuală Grupul tehnic pentru implementarea proiectului P118518 se ocupă de colectarea, 

sistematizarea și prelucrarea informației privind realizarea lucrărilor în cadrul proiectului: 

îndeplinirea volumelor fizice pe tipuri de lucrări/ entități silvice, exploatarea și întreținerea tehnicii 

procurate în cadrul PACM pe parcursul anului 2014, precum și elaborarea planurilor de lucru pentru 

anul 2015. 

Mass media și comunicare 

 În martie 2014, în cadrul proiectului Agricultura Competitivă din Moldova (MAC -P) a fost 

angajat consultantul în comunicare, care are drept scop mediatizarea activităților 

întreprinse în cadrul proiectului MAC-P.  

 Întru asigurarea acestuia au fost utilizate un spectru larg de instrumente ale comunicării: 

organizarea conferințelor de presă, press-tururi, realizarea și diseminarea comunicatelor 

de presă și a comunicatelor informative, organizarea interviurilor și reportajelor în presa 

scrisă și electronică, elaborarea media-planului pentru o perioada scurtă pentru spoturi 

publicitare, implementarea media-planului,  crearea și tipărirea broșurilor informative, 

participarea la expoziție specializată în agricultură, publicarea informației pe site-ul 

Unității, crearea paginii AGRICULTURA COMPETITIVĂ pe rețeaua de socializare 

facebook.com. și publicarea activă a informațiilor pe aceasta, etc. Toate activitățile 

enumerate mai sus au fost efectuate în parteneriat cu Compania PR RGP GRUP și 

Mișcarea Ecologistă din Moldova. 

 Sumar vorbind, în perioada vizată în domeniul comunicării au fost efectuate următoarele 

măsuri: create și diseminate către mass-media locală 30 comunicate de presă 

(subiectele comunicatelor cuprind toate trei componente ale proiectului), organizate 2 

conferințe de presă, un press-tour, organizate șase publicații în presă, difuzat unui spot 

audio și video de promovare al programului de granturi investiționale ”Facilitarea 

accesului la piețele de desfacere” la tv și radio, crearea și tipărirea a 3000 broșuri 

privind Programul de granturi post-investiționale Managementul Durabil al Terenurilor 

(MDT), tipărirea a 1500 broșuri despre Programul de granturi investiționale co-

participative ”Facilitarea Accesului la piețele de desfacere”, promovarea proiectului prin 

participarea la Expoziția Internațională FARMER 2014, crearea a 2 bannere pentru 

ambele programe de granturi – bannerul MDT a fost utilizat în cadrul sesiunilor de 

informare, iar bannerul Programului de granturi investiționale a fost creat pentru 

expoziția Farmer 2014, promovarea proiectului MAC-P prin intermediul emisiunii 

Televiziunii Naționale pentru agricultori ”BAȘTINA”, cu suportul proiectului au fost create 

trei emisiuni, asigurarea apariției a 3 reportaje în cadrul emisiunilor de știri la TVM și 

Publica TV, crearea unui spot publicitar al Programului de granturi Managementul 

durabil al terenurilor care va fi difuzat în anul 2015, crearea a două ediții speciale în 



 
 

86 RAPORT ANUAL DE PROGRES, 2014| Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în 
domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

ziarul NATURA despre Programul  MDT, la finele anului au fost create și tipărite 170 

calendare promoționale ale proiectului MAC-P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTUL SUPORT DE URGENȚĂ PENTRU AGRICULTURA MOLDOVEI  (P143202)  

 

Obiective, componente, indicatori 

Obiectivul de dezvoltare al Proiectului (ODP) este de a atenua efectele negative ale secetei din 

2012, ajutând la restabilirea producerii porumbului şi a grâului şi de a preveni reducerea 

şeptelului de animale în cele mai afectate raioane 

Proiectul va sprijini prioritățile Guvernului de a aborda situația de urgență, reduce riscul de 

escaladare și facilita recuperarea după secetă. Pentru a atinge obiectivul menționat mai sus, 

proiectul va oferi bani și asistență tehnică (sensibilizare și instruire) fermierilor din raioanele 

care au fost cele mai afectate de seceta din 2012, astfel încât să mențină investițiile pentru a 

planta porumb și grâu. Porumbul joacă un rol esențial ca nutreț pentru animale și deficitul 

acestuia poate duce la reducerea șeptelului de animale. Obiectivul pe termen scurt de urgență 

al proiectului propus completează obiectivele pe termen lung ale operațiunilor existente, care 

susțin adaptarea la schimbările climatice în agricultură și pregătirea pentru dezastre.  

COMPONENTELE PROIECTULUI: 

COMPONENTA 1: ACORDAREA SUBVENȚIILOR MONETARE FERMIERILOR AFECTAȚI 

COMPONENTA 2: INSTRUIRE ȘI SENSIBILIZAREA OPINIEI PUBLICE 
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Sub-componenta 2.1.: Sprijin la dezvoltarea afacerilor pentru parteneriate productive   

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

COMPONENTA 4: MANAGEMENTUL PROIECTULUI  

Proiectul va fi implementat prin intermediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

Indicatorii de dezvoltare a proiectului: 

Indicatori Descriere Obiectivul pentru  
finalizarea  
proiectului (2014) 

Realizat la 30 septembrie 2014 

I.1 Restabilirea producției 

naționale de porumb la 80% 

din nivelul de înainte de 

secetă 

Schimbare procentuală 

peste 1.3 milioane tone 

(media pentru 2009-11) 

80% 61% 

I.2  Restabilirea producției 

naționale de grâu la 80% 

față de nivelurile de înainte 

de secetă 

Schimbare procentuală 

peste 0.758 milioane 

tone (media pentru 2009-

11) 

80% 120% 

I.3  Prevenirea reducerii 

șeptelului de porcine, pui și 

bovine 

Procentaj Porcine -31%,  

pui -17% 

bovine -16% 

Porcine -34%,  

pui -19% 

bovine -18% 

I.4 Clienții vizați satisfăcuți 

de serviciile agricole 

Procentaj 70% Pe baza rezultatelor studiului, atît, 

întreprinderile agricole cît şi 

individualii, au declarat satisfacţia 

lor referitor la proiect, dar 

menţionînd că valoarea de 

compensare a fost prea mică 

pentru a acoperi costul lor de 

producţie de bază a cerealelor.  

Procesul de conştientizare a reusit 

sa creeze un acces egal la 

informaţii precum şi la 

oportunităţile MEASP. Ca o 

confirmare, 59 741 beneficiari au 

primit despăgubiri în numerar, în 

comparaţie cu 22 000 de 

beneficiari planificaţi din faza de 

proiectare a proiectului 

Componenta 1: ACORDAREA SUBVENȚIILOR MONETARE FERMIERILOR AFECTAȚI  

Această componentă va avea următoarele două obiective: (i) compensarea unei părți din pierderile 

suferite în sezonul agricol 2012, și (ii) oferirea unui stimulent pentru plantarea grâului de toamnă și 

porumbului în campania de plantare 2013, pentru a preveni riscul de reducere a șeptelului de 

animale. Pentru a atinge aceste obiective, în cadrul componentei vor fi distribuite subvenții 

monetare fermierilor vizați în baza următoarelor criterii: (i) agricultorii din raioanele cele mai 

afectate, și anume unde pierderile au fost mai mari de 35 la sută, vor primi subvenții monetare în 

conformitate cu pierderea medie pe raion; (ii) agricultorii din aceste raioane vor fi compensați ex-

post în baza suprafeței plantate de facto în toamna anului 2012 cu grâu și pentru zona plantată de 

facto în 2013 pentru porumb; (iii) beneficiari eligibili trebuie să planteze o suprafață minimă de 1.0 

ha pentru grâu și 0,5 ha pentru porumb, și (iv) beneficiarii eligibili trebuie să fie agricultori 
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înregistrați cu acces formal la teren arabil, fie sub formă de proprietate sau arendă oficială. Limita 

de 35 la sută a fost convenită cu Guvernul pentru a evita utilizarea resurselor publice limitate în 

zonele în care impactul secetei a fost moderat și poate fi astfel considerat o fluctuație anuală 

normală. 

Criteriile descrise mai sus au fost stabilite pentru a echilibra egalitatea (compensație mai mare 

pentru pierderi mai mari) și simplitatea punerii în aplicare. Drept consecință, agricultorii nu vor fi 

compensați în baza pierderilor lor reale, din cauza procedurii complexe de evaluare a pierderilor 

individuale, ci în baza pierderilor medii la nivel de raion. Pentru a crea un stimulent pentru plantarea 

culturilor în 2013, fermierii vor fi rambursați ex-post, adică după plantarea culturilor. 

Ca urmare a aplicării criteriilor de mai sus 7.4 milioane dolari SUA vor fi folosiți pentru a compensa 

pierderile de porumb și 1.6 milioane dolari SUA vor fi folosiți pentru a compensa pierderile de grâu 

(față de cu pierderile estimate de 62 și 16 milioane dolari SUA, respectiv). În total, 31 raioane vor fi 

compensate pentru pierderile de porumb și 15 raioane vor fi compensate pentru pierderile de grâu. 

Pentru porumb, o suprafață totală estimată de 322000 ha va fi compensată cu sume variind de la 

US$14 la US$34 pe ha, în funcție de nivelul de pierderi de porumb la nivel de raion. În cazul 

grâului, o suprafață totală de 136000 ha va fi compensată cu sume variind de la US$9 la US$15 pe 

ha, în funcție de nivelul de pierderi de grâu la nivel de raion. Rezultatele pe raioane sunt prezentate 

în tabelul 3 și în tabelul 4 (paginile 26-27). Utilizând metodologia prezentată mai sus, un agricultor 

din Ungheni, cel mai afectat raion, care a plantat 5 ha de porumb anul trecut și care va planta 

aceeași suprafață în 2013 va primi o subvenție monetară de US$170 (US$34 pe ha x 5 ha). Pentru 

aceeași suprafață de grâu, un fermier din raionul Hâncești, care a fost mai puțin afectat, va primi o 

subvenție de US$45 (US$9 pe ha x 5 ha). Dar, un fermier din raionul Drochia, unde prejudiciul a 

fost mai mic de 35%, nu va primi nici o subvenție monetară5. 

Decizia de a oferi compensații monetare și nu inputuri se bazează pe următoarele considerente: (i) 

în trecut, au existat experiențe negative de achiziționarea de semințe, care s-au dovedit a fi de o 

calitate slabă sau nu au fost potrivite pentru condițiile specifice locale sau au fost utilizate incorect 

(ii) subvențiile monetare permit o implementare mai rapidă prin evitarea necesității de a procura 

inputuri și (iii) subvențiile monetare maximizează alegerea individuală și dreptul de proprietate, 

minimizând în același timp denaturarea pieței. Acestea susțin demnitatea beneficiarilor și îi 

împuternicesc, oferind în același timp lichidități comunităților pentru a ajuta la recuperarea și 

revigorarea economiei locale6 și (iv) subvențiile monetare permit dezvoltarea lanțurilor de 

aprovizionare existente, permițând beneficiarilor să achiziționeze inputuri de la furnizorii lor existenți 

(a se vedea mai jos). 

O analiză a disponibilității inputurilor a fost efectuată. Moldova are suficiente semințe de  grâu de 

toamnă. Totuși, va fi necesar importul a circa 35% din semințe de porumb sau circa 875 tone. A 

fost elaborat un sistem de import și distribuire a semințelor care au fost certificate prin intermediul 

unui sistem național. De asemenea, în mod regulat se importă îngrășăminte, mai ales din Ucraina 

și Federația Rusă și nu se așteaptă probleme în furnizarea acestor inputuri în campania din 2013. 

Componenta 2: INSTRUIRE ȘI SENSIBILIZAREA OPINIEI PUBLICE 

                                                           
5
 Datele pentru grâul de toamnă sunt fixe și reprezintă suprafața reală plantată în 2012. Cifrele pentru porumb sunt estimate în baza 

suprafeței plantate în 2012. Valoarea totală a subvențiilor pentru plantații de porumb va fi stabilită după consolidarea datelor de către 
MAIA în 2013. 
6 Programe de alocare a subvențiilor monetare în situații de urgență: bunele practici și note orientative 3 iunie 2008 
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Această componentă are două obiective: (i) diseminarea informațiilor publice în raioanele eligibile 

despre programul de subvenții monetare pentru a evita capturarea subvențiilor de către grupurile 

de elită și permite mecanismul de creare de stimulente pentru agricultorii afectați de a planta, chiar 

dacă ei vor primi subvențiile ex-post și (ii) îmbunătățirea cunoștințelor despre hrana animalelor. În 

cadrul componentei vor fi finanțate următoarele trei activități. 

Campania de sensibilizare și mecanismul de soluționare a reclamaților. Această activitate va 

finanța serviciile unei companii de consultanță cu experiență corespunzătoare pentru a informa toți 

potențialii beneficiari despre disponibilitatea subvențiilor monetare, criteriile de eligibilitate, precum 

și procedurile de aplicare și mecanismul de soluționare a reclamațiilor instituit pentru a asigura 

responsabilitatea. Campania de informare va fi direcționată către toți beneficiarii potențiali din 

raioanele eligibile și va folosi diferite mijloace de informare în masă, cum ar fi canalele de 

televiziune naționale și / sau locale, posturi radio naționale și locale, ziare, site-uri web 

reprezentative, precum și agenții de știri. De asemenea, un seminar național și o serie de seminare 

de informare locale și regionale vor fi organizate în fiecare raion eligibil și în fiecare municipalitate. 

Lista de materiale promoționale care urmează să fie pregătite va conține spoturi radio și TV care 

vor fi difuzate la posturi radio și TV de nivel național și regional, anunțuri pentru mass-media scrisă, 

postere și pliante, comunicate de presă, informații pentru a fi postate pe site-urile existente (ACSA, 

AIPA, MAIA) și bannere internet. Consultantul va propune soluții internet pentru prezentarea 

conținutului proiectului, cu folosirea paginilor web existente. Informațiile de pe website-ul accesibil 

publicului vor conține date detaliate cu privire la criteriile de eligibilitate în cadrul proiectului, dar și 

lista beneficiarilor cu suma primită pentru a îmbunătăți transparența. Campania de sensibilizare va 

fi proiectată de către consultant în baza rezultatelor studiilor socio-economice disponibile. 

Informațiile cu privire la mecanismul de soluționare a reclamațiilor aferent programului de subvenții 

monetare vor fi o parte integrantă a conținutului materialelor de informare și vor conține anumite 

puncte de contact, numele operatorilor de revendicare locali, canale și perioada de prezentare a 

unei cereri de clarificare și/sau plângere. 

Instruire despre hrana animalelor. Cunoștințele agricultorilor despre hrana îmbunătățită a 

animalelor sunt limitate. De aceea, instruirea despre practicile de hrană a animalelor, cerințele de 

regim alimentar al animalelor și valoarea nutrițională/calitatea diferitor tipuri de nutrețuri  va ajuta 

fermierii să-și maximizeze beneficiile care pot fi obținute din nutrețurile disponibile și 

Studiul de fezabilitate despre potențialul de introducere a silozului de porumb de scară 

mică. Silozul de porumb poate fi o măsură de adaptare la secetă, care ar putea permite 

producerea de hrană pentru animale chiar și în anii secetoși, cum au fost anii 2007 și 2012. O 

tehnică simplă numită "evaluarea vizuală a recoltei de culturi agricole" ar ghida decizia cu privire la 

trecerea destinației recoltei de porumb de la boabe la siloz. În condițiile climatice ale Republicii 

Moldova această decizie ar trebui să fie luată în luna iunie. Către acel moment, în cazul în care 

porumbul începe să sufere în mod semnificativ de secetă, recoltele de cereale pot fi reduse la 

punctul în care ele nu pot fi nici măcar recoltate, deoarece costul procesului de recoltare va depăși 

valoarea cerealelor. În acest caz, agricultorii pot produce siloz de porumb în loc de boabe. Totuși, 

dacă decizia de a produce siloz în loc de boabe este luată prea târziu, porumbul va fi prea uscat 

pentru producerea de siloz. Deci, cunoștințele adecvate despre aceste tehnici și calendarul de 

aplicare a acestora poate ajuta la atenuarea impactului secetei. Deși producerea de siloz a fost 

folosită în perioada sovietică în ferme de mari dimensiuni, nu se cunosc date despre producerea de 
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siloz la scară mică. Această componentă va finanța elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru 

producția de siloz de porumb și ar include o cercetare de adaptare pentru a verifica fezabilitatea 

economică, socială și de mediu pentru producerea de siloz de porumb la scară mică în Republica 

Moldova7. 

Componenta 3: MANAGEMENTUL PROIECTULUI  

Această componentă va sprijini costurile asociate cu implementarea proiectului suportate de către 

MAIA și Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA). Aceste costuri ar include costuri 

operaționale suplimentare și costurile incrementale de dezvoltare a capacităților,  de exemplu, 

costurile serviciilor specialiștilor fiduciari, de coordonare și componenta de monitorizare și evaluare. 

De asemenea, această componentă va acoperi costurile asociate cu sprijinul fiduciar și de 

management de proiect oferit de către o unitate existentă de implementare a proiectelor – Unitatea 

Consolidată de Implementare și Monitorizare a Proiectelor (UCIMPA)8. 

 

ANALIZA PROGRESULUI PROIECTULUI  PENTRU ANUL 2014 

Componenta 1: ACORDAREA SUBVENȚIILOR MONETARE FERMIERILOR AFECTAȚI 

 

Suma planificată până în anul 
2014 

9 000 000 USD 

Absorbiţi la 31 decembrie 2014 6 526 137 USD 

Indicatori de rezultate 

 Referinţă Situaţia din 31 
decembrie 2014 

Ținta finală 
2014 

Comentarii  

Suprafața plantată cu porumb în 
2013 în 31 raioane selectate 

300 000 
ha în 31 
raioane 
(media 
2009-11) 

183 272ha 80% 61% 

Suprafața plantată cu grâu în 2013 în 
15 raioane selectate 

110 000 
ha în 15 
raioane 
(media 
2009-11) 

132 347 ha 80 % 120% 

Numărul beneficiarilor direcți ai 
proiectului 

0 59 741 22 000  

 

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

În baza scrisorii nr. 13/1-7-86 din 12 martie 2014 a fost anulată suma de $ 2 300 000 din cadrul 

categoriei  (1) Granturi în numerar din cadrul părții A al proiectului. De asemenea a fost aprobată 

realocarea sumei de $177 000 de pe categoria (1) Granturi în numerar din cadrul părții A al 

                                                           
7
 Producerea de siloz prezintă un risc de mediu: dacă pentru producerea silozului se folosește porumbul excesiv de umed, se poate 

produce un  "lichid toxic". Astfel, studiul de fezabilitate va evalua acest risc și măsurile de reducere a impactului. De menționat, că în 
cadrul cercetării adaptive se vor folosi pungi de plastic de 50 kg și nu va fi nevoie de lucrări de infrastructură. 
8
 UCIMPA a fost creată în 1999, în baza Hotărârii Guvernului nr.878 și deține mai mult de 10 ani de experiență în acordarea sprijinului 

fiduciar în implementarea proiectelor finanțate de Bancă în sectorul rural al Moldovei. 
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proiectului pe categoria (2)  Bunuri, servicii non-consultanță (inclusiv servicii de audit și taxa de 

comision pentru ÎS Poșta Moldovei pentru servicii conform Acordului de deservire), cheltuielile 

pentru instruire și cheltuielile operaționale din cadrul Părților B și C ale Proiectului.       

Manualul operațional al proiectului a fost modificat, prin care au fost incluse 3 raioane (Taraclia, 

Hîncești și Rezina) care urmează să primească compensații pentru pierderile la grâu.    

Urmare a modificării manualului operațional și includerii a trei raioane suplimentare Anenii-Noi, 

Rezina și Taraclia au fost compilate, examinate și transferate spre plată compensații în valoare de 

324 193.31 MDL prin intermediul ÎS ”Poșta Moldovei” pentru persoanele fizice și transferate 

mijloace financiare în valoare de 2 302 236,92 MDL la conturile bancare pentru agenți economici, 

pentru trei raioane Anenii-Noi, Rezina și Taraclia - pentru însămânțarea terenurilor agricole cu grâu 

în toamna anului 2012. 

La finele perioadei de raportare au rămas nedistribuite circa 90 0 37, 93 lei prin intermediul ÎS 

”Poșta Moldovei”, din suma de 316 720,86 MDL. 

În rezultatul repartizării compensațiilor pentru persoanele fizice din raioanele Anenii-Noi, Rezina și 

Taraclia, prin intermediul ÎS ”Poșta Moldovei”, au rămas nedistribuite 887,77 MDL. Pentru agenții 

economici din raioanele Anenii-Noi, Rezina și Taraclia, a rămas nedistribuită suma în valoare de 

 339,52 MDL. Din suma de 2 626 430,23 MDL total a rămas nedistribuit 1 227,29 MDL. 

Studiul de impact al proiectului 

Proiectul a lansat în iulie 2014 un concurs deschis pentru entităţile de consultanţă de 

specialitate pentru a efectua o misiune pentru evaluarea impactului proiectului. A.O. 

"Alternative Internationale de Dezvoltare" a fost selectat şi a fost semnat un contract respectiv 

(termenii de referinţă sunt anexate). 

Obiectivul principal al misiunii a fost de a evalua impactul intervenţiilor proiectului în procesul 

de luare a deciziilor agricultorilor de a continua plantarea de porumb şi grîu şi de a reduce 

sacrificarea animalelor în sezonul agricol 2012-2013. 

Cercetarea în teren a fost realizată în lunile iulie - august 2014, cînd experţii echipei au 

intervievat 270 de beneficiari individuali şi 160 de companii, sediul central AIPA şi patru centre 

regionale, precum şi alte părţi interesate, inclusiv, dar limitat la Unitatea Consolidată pentru 

Implimentarea şi Monitorizarea Proiectelor în Agricultură, Agenţia Naţională de Dezvoltare 

Rurală (ACSA), Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei", diverşi oficiali de la Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

Rezultatele atinse 

Un total de 60 085 compensaţii au fost plătite de la lansarea proiectului, dintre care 2 285 au 

fost plătite la companii şi 57 800 la persoane fizice. 

Pe parcursul întregii perioade de activitate MEASP, valoarea totală a despăgubirilor plătite a 

fost de 78 lei la 730 631, care acoperă o suprafaţă totală de 315 619 ha plantate cu grîu şi 

porumb. 



 
 

92 RAPORT ANUAL DE PROGRES, 2014| Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în 
domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

În ceea ce priveşte distribuţia geografică, regiunea de dezvoltare Sudica a Republicii Moldova, 

ca fiind cele mai afectate, accesat aproximativ 39% din plată, ceea ce este cea mai mare sumă, 

comparativ cu alte regiuni din ţară. 

În ceea ce priveşte beneficiarii individuali (persoanele fizice), 86,1% din totalul despăgubirilor 

au fost plătite la micro beneficiari cu terenuri cultivate cu grîu / porumb de nu mai mult de 10 

ha. În cazul companiilor, rezultatul este opus. Companiile mari şi mijlocii reprezintă aproximativ 

80% din compensaţiile plătite. 

Proiectul nu a atins unul din rezultatele aşteptate pentru suprafaţa acoperită, dar a depăşit 

numărul total de beneficiari, precum şi atingerea celorlalţi indicatorii de realizare, este arătat în 

tabelul 2: 

 PAD 
rezultate 

Rezultate atinse de 
Proiect   

Diferenţ
e 

Suprafaţa plantată cu porumb, ha 300 000 183 272 -116 
728 

Companii x 117 883 x 

Persoane fizice x 65 389 x 

Suprafaţa plantată cu grîu, ha 110 000 132 347 22 347 

Companii  x 113 594 x 

Persoane fizice x 18 753 x 

Numărul total al beneficiarilor 22 000 59 741 37 741 

 x 1 997 x 

 x 57 744 x 

Ponderea micilor fermieri din totalul  
beneficiarilor, în funcţie de numărul de plăţi 

70% 98% 28% 

Companii  x 69% x 

Persoane fizice x 99.8% x 

Ponderea micilor fermieri din totalul beneficiarilor,de 
mărime de fermierilor * 

70% 34% -36% 

Companii  x 20% x 

Persoane fizice x 98.8% x 

Suma transferului de numerar 9 000000 6 697 768 -2 302 
232 

Numărul de raioane compensate pentru pierderile de 
porumb 

31 33 2 

Companii  x 27 x 

Persoane fizice x 33 x 

Numărul de raioane compensate pentru pierderile de grîu 15 16 1 

Companii  x 13 x 

Persoane fizice x 16 x 

* Echipa de evaluare a grupat analitic beneficiarii proiectului pe mărime, pe baza următoarelor criterii: fermierii mari 

(> 600 ha suprafaţă cultivată); Fermierii mijlocii (40-600 ha); Micii fermieri (10-40 ha); Micro fermieri (<10 ha). 

Deşi "Ponderea fermieri mici din totalul beneficiarilor, în funcţie de mărimea fermierului" 

valoarea indicatorilor de realizare este mai mică decât se preconizează, echipa de evaluare 

consideră că "Ponderea fermieri mici din totalul beneficiarilor, în funcţie de numărul de plăţi" 



 
 

93 RAPORT ANUAL DE PROGRES, 2014| Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în 
domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

este mai adecvat să se ia în considerare, pentru că aceasta corespunde aşteptărilor proiectului 

de urgenţă, care prevede că "ponderea micilor agricultori din totalul beneficiarilor" indicatorul 

trebuie să evalueze dacă proiectul "evită elita fermierilor de captură".  

Având în vedere numărul divers din totalul beneficiarilor, Consultantul consideră că proiectul şi -

a atins cu succes acest indicator. 

Rezultatele Proiectului 

Echipa de evaluare a estimat o serie de indicatori de rezultat. Unii dintre ele sunt incluse în 

Cadrul Rezultatelor şi monitorizarea Proiectului de Urgenţă (document oficial de evaluare a 

BM) definit ca indicatorul Proiectul de Dezvoltare (PDI-uri) şi cele care au fost solicitate pentru 

a fi evaluate de către TORs, tabelul 3: 

 Indicatorii de dezvoltare a proiectului (PDI-uri)  

după cum se specifică în documentul 

Proiectului de Urgenţă 

Indicatorii de impact  

aşa cum sunt specificaţi în Termenii de Referinţă 

A Modificarea procentuală faţă de perioada 2009-

2011 privind producţia medie naţională de grîu. 

De bază -39% Ţintă la sfîrşit -20%
9
. 

Impactul proiectului asupra deciziilor luate de către 

agricultori (atît persoane fizice cît şi juridice) în 

perioada anilor 2012-2013 cu privire la continuarea 

plantării de porumb şi grîu. 

 

 

B Modificarea procentuală faţă de perioada 2009-

2011 producţia medie naţională de porumb. De 

bază -61% / Ţintă la sfîrşit -20% . 

Decizia Fermierilor (atît a persoanelor fizice cît şi 

juridice), pe reducerea sacrificarii de animale, ca 

urmare a intervenţiei proiectului. 

C Modificarea procentuală faţă de numărul mediu 

de porci, pui, vite în perioada 2009-2011.  

De referinţă: Porci - 34%, pui - 19%, bovine -18%  

Ţintă la sfîrşit: Porci -31%, pui -17%, de bovine -

16%. 

Creşterea veniturilor la agricultori după intervenţia 

proiectului. 

Indicatorii de dezvoltare ai proiectului, conform specificaţiilor din documentele de 

proiect 

A. Modificarea procentuală faţă de anii 2009-2011 privind producţia medie naţională 

de grîu. De bază - 39% / Rezultat/Ţintă - 20%. 

Următoarele date relatate mai jos, sunt rezultatele proiectului, astfel cum se prevede la acest 

indicator:  

Grîu  

• Producţia medie de grîu în fiecare an în perioada anilor 2009-2011: 748 mii. tone  

• Modificarea procentuală pentru anul 2013 a depăşit perioada anilor 2009 -2011 după cum 

urmează: + 33% (producţia medie anual de grîu în anul 2013 a fost de 994 mii tone).  

Echipa a concluzionat că proiectul a avut un impact pozitiv asupra recuperării generale a 

producţiei de grîu, cu un ritm de creştere mult mai mare decît presupunerile în faza de 

proiectare a proiectului.  

                                                           
9
 Indicatorul de bază reprezintă estimarea de modificare procentuală în condițiile în care nu se iau măsuri; 

Indicatorul obiectiv final este o așteptare de schimbare ca urmare a intervenției proiectului. 
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B. Modificarea procentuală faţă de perioada anilor 2009-2011 producţia medie 

naţională de porumb. De bază -61% /  Rezultat/Ţintă - 20% 

Următoarele date relatate mai jos, sunt rezultatele proiectului, astfel cum se prevede la acest 

indicator:  

Porumb 

 Producţia medie de grîu în fiecare an în perioada anilor 2009-2011: 1343 mii tone 

 Modificarea procentuală pentru anul 2013 a depăşit perioada anilor 2009-2011 după 

cum urmează: + 6% (producţia medie anual de grîu în anul 2013 a fost de 1420 mii 

tone). 

Echipa a concluzionat că proiectul a avut un impact pozitiv asupra recuperării generale a 

producţiei de porumb, cu un ritm de creştere mult mai mare decît prezicerea în faza de 

proiectare a proiectului. 

C. Modificarea procentuală în perioada anilor 2009-2011 privind numărul mediu de 

porci, pui şi de vite  

De bază: Porci - 34%, pui - 19%, bovine -18%  

Rezultat:Ţintă: Porci -31%, pui – 17%, vite -16%, tabelul 4: 

 Media în perioada 

anilor 2009-2011 

Ţintă planificaţi vs. 

media în perioada anilor 

2009-2011 

2013 Rezultatele actuale în 

comparaţie cu media perioadei 

anilor 2009-2011 

Porci 380 mii unităţi 262 mii unităţi (-34%) 420 mii unităţi (+60%) 

Pui 3 252 mii unităţi 2 699 mii unităţi (-19%) 3 475 mii unităţi (+6%) 

Vite 219 mii unităţi 184 mii unităţi (-16%) 189 mii unităţi (-14%) 

Echipa a concluzionat că proiectul a avut un impact pozitiv asupra recuperării generale a 

numărului de porci şi pui, cu un ritm de creştere mult mai mare decît datele prognoyate în 

stadiul de proiectare a proiectului. În ceea ce priveşte numărul vitelor există o recuperare 

pozitivă, depăşind indicatorul proiectului planificat, dar încă numărul de bovine este mic, 

numărul indicat în perioada 2009-2011. 

Indicatorii de impact specificaţi în Termenii de Referinţă 

A. Impactul proiectului asupra deciziilor luate de către agricultori (atît persoane fizice 

cît şi juridice) în perioada anilor 2012-2013 cu privire la continuarea plantării 

plantelor de porumb şi grîu. 

B. Decizia fermierilor (atît a persoanelor fizice cît şi juridice) pr ivind reducerea 

numărului de sacrificare a animalelor, ca urmare a intervenţiei proiectului.  

Întîrzierea substanţială a proiectului (începînd din iunie 2013, de porumb fiind deja plantate în 

primăvară) şi distribuirea efectivă a despăgubirilor MEASP desfăşurate în perioada iulie-

august 2013, adică la mult timp după perioada de plantare, proiectul a avut mai degrabă un 

efect indirect asupra deciziei a agricultorilor de a planta ţara lor cu porumb / grîu sau 

prevenirea riscului de reducere a stocurilor de animale. 
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Este evident că de compensaţii în sine nu a contribuit în mod direct toamnă la plantarea în  

anul 2013, cu toate acestea, ţinem să credem că aşteptările fermierilor de a primi un sprijin şi 

mai tîrziu, anunţul cu privire la intenţia Guvernului de a distribui compensaţii ar putea relaxa 

într-un mod fermierii (persoane atît fizice, cît şi juridice), în luarea deciziei de a continua 

plantarea porumbului şi grîului, ceea ce le face să se schimbe priorităţile bugetare ale familiei şi 

domeniile de procesare în timp. 

Ca urmare a interviurilor cu beneficiarii individuali selectaţi, echipa de evaluare  a aflat că aceşti 

beneficiari au crescut plantaţiile de grîu cu 58% şi 8% din porumb / grîu în anul 2014, 

comparativ cu plantaţiile în anul 2012 doar 2% din intervievaţi au declarat ca au redus 

plantaţiile de grîu, iar aproximativ 15% dintre aceştia au redus plantaţiile din zona de porumb, 

ceea ce indică o tendinţă pozitivă în recuperarea acestor cereale.  

In ceea ce priveşte şeptelul de animale, sondajul a identificat că la beneficiarii individuali au 

crescut numărul animalelor cu 53%, în anii 2013-2014, comparativ cu anul 2012, doar 7% din 

intervievaţi au declarat ca au redus efectivele lor de animale.  

Creşterea veniturilor fermierilor după intervenţia proiectului 

1. Beneficiarii individuali (persoanele fizice). În ceea ce priveşte sursa de venituri, 66% din 

eşantionul intervievat a menţinut plantaţiile de porumb / grîu ca fiind una din principalele 

surse de venit pentru familiile lor, iar 35% pentru efectivele de animale ca prima linie de 

venituri. 

2. Companiile agricole (persoanele juridice). Compensarea a reprezentat o mică parte din 

costurile reale, din punct de vedere economic cu impact mic asupra profitabilităţii 

companiilor generale. În ceea ce priveşte despăgubirile pentru grîu, au fost reduse în 

medie, costurile de producţie cu 3,2%, iar pentru porumb cu 4,5%, ceea ce în cele din urmă 

va contribui la un profit mai mare în anul 2014. Avînd în vedere ponderea de compensare în 

totalul celor consumabile, societăţile agricole MEASP poate influenţa generarea unui profit 

mai mare cu aproximativ 5% în anul 2014. 

Concluzii 

Proiectul a reuşit să stabilească şi să pună în aplicare un mecanism operaţional de 

compensare a pierderilor pentru fermierii afectaţi. Cu unele lecţii învăţate aceasta poate fi 

îmbunătăţit şi poate fi cu siguranță replicat pentru proiecte viitoare care implică furnizarea de 

subvenţii în numerar către beneficiari. 

Toate părţile interesate şi parteneri de implementare (proprietari, fermieri, autorităţi publice 

locale, ingineri cadastrali, personalul regional şi central AIPA, Oficiul Poştal, CAPMU, MAIA, 

etc.), au primit o experienţă unică şi a obţinut mai multă încredere în lupta împotriva posibilelor 

dezastre naturale. 

În ceea ce priveşte rezultatele, proiectul a realizat principalii săi indicatori. Acesta a reuşit să 

distribuie compensaţii la aproximativ 60000 beneficiari în comparaţie cu 20000 de beneficiari 

vizaţi, care este un rezultat mare într-o perioadă scurtă de timp.  

Din păcate, proiectul nu a reuşit să finalizeze toţi indicatorii  de rezultate (zonă şi compensaţiile 

sumei totale). În acest sens, prin emiterea scrisorii nr. 13 / 7.1.86 din 12 martie 2014, Banca 
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Mondială a anunţat că anulează suma de 2,300,000 dolari cu scopul distribuţiilor de 

compensare. 

Este evident că de compensaţii în sine nu a contribuit în mod direct la plantare în toamna  

anului 2013, cu toate acestea, tindem să credem că aşteptările fermierilor de a primi un sprijin 

şi mai tîrziu, anunţul cu privire la intenţia Guvernului de a distribui compensaţii ar putea relaxa 

într-un mod fermierii (persoane atît fizice, cît şi juridice), în luarea deciziei de a continua 

plantarea porumbului şi grîului, ceea ce le face să se schimbe priorităţile bugetare ale familiei şi 

domeniile de procesare în timp.  

Altă concluzie importantă este că despăgubirea a reprezentat o mică parte din costurile 

efective ale beneficiarului (pînă la 4,5%), ceea ce duce la concluzia că aceasta ar putea servi 

drept un argument pentru a influenţa decizia fermierilor de a planta mai mult grîu / porumb, 

ştiind că vor suporta 95% din costuri.  

Altă constatare este că toţi agricultorii intervievaţi au declarat că vor continua să planteze grîu / 

porumb, chiar dacă astfel de programe de compensare nu vor exista, deoarece aceasta este 

principala lor sursă de venit. Cu toate acestea, ei apreciază sprijinul programului, deoarece le 

aduce mai multă încredere în faţa unor eventuale dezastre şi că nu au fost lăsaţi singuri în faţa 

unor noi pericole naturale. În acest sens, astfel de programe ar trebui să fie considerate ca 

ajutor de urgenţă pentru a compensa pierderea parţială, contribuţii modeste fiind folosite pentru 

a încuraja fermierii să rămînă în sate, să continue să lucreze pămînturile lor şi, astfel, să 

menţină şi să consolideze societatea rurală a ţării. 

Componenta 2: INSTRUIRE ȘI SENSIBILIZAREA OPINIEI PUBLICE 

Suma planificată pentru anul 
2014 

350 000 USD 

Absorbiţi la 31 decembrie  2014 349 980 USD 

Indicatori de rezultate 

 Referinţă Situaţia din 31 
decembrie 2014 

Ținta finală 
2014 

Comentarii  

Numărul seminarelor de 
sensibilizare a opiniei publice  

0 783 seminare 
organizate 
1 – nivel central 
31 – raionale 
751 - locale 

841 seminare 
1 – nivel central 
31 – raionale 
809 - locale 

 

Mecanisme de soluționare a 
reclamațiilor stabilite și funcționale  

N/A 1 1  

Numărul de zile de instruire oferite 0 35 35  
Numărul evenimentelor de 
diseminare 

0 149 120  

Realizarea studiului de fezabilitate 
privind producerea de siloz de 
porumb la scara mică 

0 1 1  

 

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

Studiul privind potențialul producerii de siloz în rândul crescătorilor de vite cornute mari din 

Republica Moldova 
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În Moldova există tradiție de producere a silozului, dar numai la scară mare. Totuși, această 

tehnologie poate fi aplicată de către agricultorii de scară mică și poate crește semnificativ 

capacitatea de hrană a animalelor, comparativ cu grăunțele de porumb. Silozul este o formă de 

hrană fermentată, de umiditate înaltă, care poate fi folosit la animale rumegătoare, ex. bovine și 

ovine. În producerea silozului se folosește întregul ştiulete de porumb, nu doar grăunțele. 

Productivitatea per hectar crește astfel  considerabil. În timp ce de pe un hectar de porumb pot fi 

produse cel mult 4-5 tone de grâne, producerea de siloz se ridică la 10 - 15 tone sau chiar mai 

mult. De asemenea, pentru producerea de siloz este necesar mai puțin timp: în timp ce pentru 

cultivarea grânelor sunt necesare 4 - 6 luni, pentru producerea silozului timpul se reduce la 2,5 – 

3,5 luni. Acest lucru oferă agricultorilor flexibilitate în adaptare la etapele incipiente ale secetei. În 

contextul Republicii Moldova, în iunie agricultorii ar putea monitoriza potențialul de creștere a 

porumbului, folosind o metodă simplă numită „evaluarea vizuală a recoltei de culturi agricole”. Dacă 

în iunie porumbul începe să sufere de secetă, recolta va suferi considerabil. În acest caz, este mult 

mai rentabilă producerea de siloz decât de boabe de porumb (silozul poate fi păstrat timp de doi 

ani). Totuși, dacă decizia de a produce siloz în loc de grăunțe este luată prea târziu, porumbul va fi 

prea uscat pentru producerea de siloz. Deci, cunoștințele adecvate despre aceste tehnici și 

calendarul de aplicare a acestora este un factor important, care are implicații importante asupra 

capacității de a hrăni animalele. 

Cu toate acestea, la momentul dat nu există date economice argumentate cu obiectivitate statistică 

și prin modele de calculare a rentabilității economice de tranziție de la un procedeu la altul, care ar 

demonstra că producerea silozului din porumb, în cadrul unei exploatații de tip mic ar aduce 

beneficii economice membrilor acesteia. De asemenea, este necunoscut efectul cultivării 

porumbului pentru siloz asupra mediului înconjurător, fapt ce de asemenea va putea fi demonstrat 

în cadrul acestui Studiu de Fezabilitate. Ca urmare, vor putea fi calculate și impactul socio-

economic al acestei tranziții, atât pentru exploatația agricolă, cât și pentru comunitate per total. 

Abordarea conceptuală a studiului 

Metodologia studiului de fezabilitate este una clasică și are la bază ca scop final, identificarea 

potențialului de producere a silozului de către fermierii mici și mijlocii ca măsură de adaptare la 

situația de secetă, ce devine o amenințare pronunțată pentru agricultura Republicii Moldova per 

total, iar în mod special, pentru sectorul animalier, prin deficitul de furaje. 

Pentru a identifica acest potențial, studiul de fezabilitate va adresa mai multe aspecte. Acestea vor 

include așa detalii precum: (i) ponderea fermierilor mici și mijlocii, ce produc porumb pentru siloz 

(pentru consum propriu sau vânzare); (ii) ponderea fermierilor mici și mijlocii (în special producători 

de lapte), ce produc porumb, dețin animale, însă nu folosesc siloz din porumb pentru alimentarea 

acestora; (iii) ponderea fermierilor mici și mijlocii ce ar dori să considere posibilitatea de a tranzita 

de la producerea de porumb ca cereale, la producerea de siloz; (iv) percepţia generală a fermierilor 

asupra necesității și folosului economic al producerii silozului din porumb; etc. 

Metodele de colectare a datelor 

Metodele de colectare a datelor au fost limitate de regulile dictate de către abordarea Studiului. 

Datele în cadrul studiului au fost colectate prin intermediul unui sondaj de talie medie ce a avut ca 

țintă fermierii mici și mijlocii, în special cei ce dețin vite cornute mari lapte și carne și hrănesc 

animalele cu siloz din porumb. De asemenea în vizorul studiului au nimerit și fermierii ce produc 
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individual siloz din porumb pentru hrana vitelor cornute mari, sau cu scopuri de vânzare ulterioară 

către alți fermieri ce vor utiliza silozul ca hrană pentru vitele cornute mari. Pentru a opera în 

contextul unei înțelegeri bine definite a situației generale pe republică, inițial a fost colectat un tabel 

informativ pe fiecare din cele 35 de unități administrativ teritoriale a Moldovei rezultatele căruia vor 

fi prezentate în detaliu în raportul dat. 

Astfel, eșantionarea pentru grupul țintă a fost derivată din mai multe considerente. Acestea au fost 

criteriile de eligibilitate: mărimea exploatației agricole; ocupația primară a exploatației agricole (cu 

accent pe producătorii de lapte); culturile crescute de fermier (scop - porumb); scopul pentru care 

fermierul produce porumbul (seminţe, grăunțe sau furaj), prezența animalelor domestice ce pot fi 

hrănite cu siloz din porumb în cadrul exploatației fermierului; impactul economic, social și asupra 

mediului înconjurător, etc. Alte criterii de selectare au fost, printre altele, următoarele: amplasarea 

geografică a membrilor grupului țintă ce asigură o distribuție geografică echitabilă; asigurarea 

distribuției echitabile în termeni de gen, vârstă, venituri, etc.    

Selectarea criteriilor de eligibilitate a avut loc în continuă consultanță cu toate entitățile implicate în 

această activitate, precum și beneficiarul final al studiului. Acestea au permis selectarea cât mai 

obiectivă, echitabilă și echidistantă a participanţilor la studiul de fezabilitate ce au fost în postura de 

respondenţi la chestionarul de cercetare. Pentru procesul de selectare a fost elaborată o listă de 

criterii (Screener), care fiind întrunite sau nefiind întrunite de către candidatul la grupul țintă, asigura 

participarea candidatului în grupul țintă cercetat în cadrul Studiu, sau neacceptarea acestuia ca 

membru a grupului ţintă. Lista finală de membri ai grupului ţintă a fost supusă unui proces aleatoriu 

de selectare a respondenților pentru studiu. 

Înainte de colectarea datelor prin intermediul chestionarului, a fost desfășurată o activitate de 

colectare a informației generale per raion. Aceasta a permis conștientizarea situației per fiecare 

raion, în același timp oferind consultantului o imagine clară privind eșantionul de fermieri țintă ce 

urmau a fi selectați pentru participare la studiul dat. 

Instrumentele de colectare a datelor 

Dat fiind faptul că Studiul va avea un caracter de sondaj, instrumentele de lucru în cadrul acestui 

sondaj au fost: (i) tabelul de cercetare a situației per raion, (ii) chestionarul și (iii) instrucțiunile de 

utilizare a chestionarului.  Astfel, Chestionarul a fost instrumentul principal de colectare a datelor în 

cadrul “Studiului de Fezabilitate privind potențialul silozului de porumb produs la scară mică”. Acest 

chestionar este de tip mixt și include atât întrebări închise, cât și deschise. Astfel, acest instrument 

a oferit capacitatea de colectare a indicatorilor calitativi și cantitativi. Întrebările de tip închis au fost 

codificate, iar pentru cele de tip deschis a fost stabilită modalitatea de procesare. Chestionarul a 

început cu o notă introductivă menită pentru a fi prezentată respondentului și care a descris în linii 

generale scopul și menirea chestionarului și rezultatele scontate a acestuia. 

Informația procesată în diferite modele permite analizarea procesării porumbului în siloz în cadrul 

unei exploatații agricole, precum și a percepțiilor respondenților despre contextul și procesul în 

general. Ca urmare a analizării informației, raportorii au posibilitatea să definească obiectiv situația 

producerii silozului din porumb, precum și necesitatea preluării unei astfel de abordări de către 

fermierii mici, inclusiv producătorii de lapte. Studiul  a fost finalizat în luna august după finalizarea 

colectării datelor de pe loturile demonstraționale. 
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Concomitent cu efectuarea studiului în teren au fost selectate 2 exploatații agricole care se ocupă 

cu creșterea bovinelor pentru lapte și care folosesc silozul de porumb în nutriția acestora. Acestea 

sunt: 1. GȚ ”Baciu D.N:O:” din Satul Mereni, raionul Anenii Noi (conducător Dumitru Baciu) și 

2. Societatea Comercială ”TOTAL-GNATIUC” SRL din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni 

(conducător Lidia Gnatiuc).  

În cadrul acestor 2 exploatații vor fi demonstrate tehnici și tehnologii de producere a silozului de 

porumb la scară mică cum ar fi: (i) producerea silozului de porumb în tranșe (varianta control), (ii) 

producerea silozului din porumb în mîneci de peliculă de din polietilenă, (iii) producerea silozului din 

porumb în butoi din masă plastică și (iv) producerea silozului din porumb în saci de polietilenă. În 

baza acestor experiențe adaptive vor fi realizate următoarele activități: (i) aprecierea calității 

nutritive a silozului produs conform diferitor tehnologii și identificarea avantajelor și dezavantajelor 

diferitor tehnici de producere, stocare și păstrare a silozului din porumb, (ii) evaluarea costurilor de 

producere a silozului de porumb în funcție de tehnicile de producere, păstrare și evaluare  a 

impactului ecologic în rezultatul producerii silozului de porumb în funcție de diferite tehnologii, (iii) 

organizarea și desfășurarea seminarelor locale (zile ale câmpului), la care vor participa crescători 

de animale, preponderent de taurine, consultanți locali SER, reprezentanți ai asociațiilor de fermieri 

și reprezentanți ai APL și (iv) promovarea tehnologiilor de producere a silozului la scară mică (în 

mod special în condiții de secetă), prin intermediul mass-media: ziare, radio, TV. Toate aceste 

activități vor fi implementate în luna august 2014, motivul fiind faptul că producerea silozului de 

porumb în condițiile climatice din Republica Moldova are loc la mijlocul - sfârșitul lunii august. 

 Componenta 3: MANAGEMENTUL PROIECTULUI  

Suma planificată pentru anul 
2014 

650 000 USD 

Absorbiţi la 31 decembrie 2014 628 914 USD 

 

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

 

Auditul operațional al proiectului 

Mecanismul de distribuție a compensațiilor este descrisă în următoarea diagramă: 
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În pofida complexității sale, proiectul a fost implementat într-o perioadă foarte scurtă de timp: pe 

data de 19 martie 2013, Banca Mondială a aprobat Proiectul Suport de urgență pentru agricultură, 

apoi pe data de 29 mai 2013 a fost semnat Acordul de finanțare, iar pe 30 iulie 2013 Acordului de 

finanțare a intrat în vigoare. 

Proiectul a oferit Guvernului Republicii Moldova suma totală de 6,5 mln. USD, care a fost distribuită 

în compensații în rândul agricultorilor afectați, și anume un total de 60,085 de compensații, inclusiv 

la 57,800 de fermieri individuali și 2,285 de companii, în termen de aproape o jumătate de an10.  

Proiectul a fost finalizat prin distribuirea de compensații la data de 31 mai 2014. Managementul 

Proiectului a anunțat în iulie 2014 un concurs deschis pentru entitățile de consultanță de 

specialitate pentru a efectua o misiune de audit operaţional  a proiectului. În urma concursului, A.O. 

"Alternative Internationale de Dezvoltare" a fost selectată și şi a fost semnat  un contract  respectiv 

(termenii de referință sunt în anexă).  

Obiectivul principal al cercetarii a fost de a exprima o opinie profesională cu privire la acordarea de 

subvenții monetare pentru agricultorii afectați şi realizarea unei analize aprofundate și în 

profunzime a diferitelor sisteme de afaceri, inclusiv contabilitate, control intern, managementul 

numerarului, plăţile, sisteme de raportare și procedurile financiare cu scopul de a identifica punctele 

forte și punctele slabe. 

Investigaţiile în teren au fost realizate în lunile iulie-august ale anului 2014, de către experții echipei 

care au intervievat 300 de beneficiari individuali și 160 de companii, sediul central AIPA și patru 

centre regionale, precum și alte părți interesate, inclusiv, dar limitat la UCIMPA, ACSA, Î.S. "Poșta 

Moldovei", diverși oficiali de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, 

Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, etc. 

Evaluarea Globală 

Mecanismul de plăţi monetare a fost stabilit în modul corespunzător, a devenit operațional și a fost 

implementat într-o perioadă extrem de limitată de timp. Cu cîteva modificări necesare, unele fiind 

                                                           
10

 Mai multe detalii despre rezultatele cantitative ale Proiectului sunt prevăzute în Anexa Nr. 1 
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identificate în acest raport, mecanismul de plăţi monetare poate servi drept o bună platformă pentru 

intervenții de urgență potențiale și pot fi replicate pentru proiecte care implică acordarea 

subvențiilor în numerar către beneficiari. 

Consultantul concluzionează că sistemele de contabilitate, managementul numerarului, de plată, și 

de raportare financiară precum și procedurile acestora au fost efectuate eficient și efectiv.  

În afară de implementarea cu succes a contabilității, managentului numerarului, plăților și 

sistemelor de raportare financiară, consultantul a constatat unele domenii de îmbunătățire în ceia 

ce privește în special implementarea procedurilor și a sistemului de control intern. Consultantul a 

concluzionat că controlul intern nu a fost efectuat în modul sugerat de documentele proiectului 

realizat la efortul scontat. 

Acest raport reprezintă opinia echipei de consultanți, în care este reflectat punctul de vedere a 

experienței profesionale a echipei și aprecierea acestora privind implementarea proiectului. Avizul 

prezentat se bazează pe viziunea personală, interpretări, puncte de vedere și raționamentul 

profesional a membrilor din echipă. 

Principalele constatări 

Având în vedere întârzierea lansării proiectului (luna iunie anul 2013, terenurile de porumb fiind 

deja plantate din primăvară), necesitatea de a recupera timpul pierdut, cînd sa acordat prioritate 

plăților promte, în timp ce unele proceduri de control intern (cum ar fi verificările listelor de 

beneficiari) nu au fost luate suficient în considerare. De asemenea, este de menționat faptul că, 

chiar și cu asistența acordată de 17 (șaptesprezece) consultanți din proiect ai AIPA, din punct de 

vedere fizic nu este posibil să se verifice toate listele cu 60 mii de persoane individuale în 

comparație cu vizata inițială de 20 mii, în o asemenea perioadă limitată de timp. 

Consultantul a identificat o neconcordanță între documentele proiectului, Manualului Operațional și 

Ordinul MAIA/ instrucțiunea cu reglementările de eliberare a subvențiilor fermierilor, în ceea ce 

privește sistemele de control intern. Pe de o parte, AIPA i-au fost atribuite toate funcțiile de 

"documentare și controale în teren, controale suplimentare și controalele ulterioare plăților" (pag. 

3.1.2. Al OM), în timp ce MAIA prin Ordinul Nr. 150 din 01.07.2013, care este un regulament oficial 

al funcționării AIPA, nu descrie modul AIPA de a efectua controale, ci numai afirmă faptul că "AIPA 

trebuie să colecteze și să prezinte listele consolidate a Comisiei Ministeriale Centrale" (în pag. 13 

din Ordinul Nr. 150 din 01.07.2013). Este adevărat, că ordinul sus-menționat prevede rolul 

Manualului Operațional ca documentul de referință, cu toate acestea, pentru operațiunile viitoare 

este recomandabil de a avea toate detaliile procedurale pentru a fi descrise în ambele, în 

documentele Băncii Mondiale și documentele Guvernului,  pentru evitarea dublă a interpretării de 

către agențiile de implementare. 

Procedura de efectuare a plăților prin intermediul Întreprinderii de Stat "Poșta Moldovei" a fost una 

bună și, probabil, cea mai reușită soluție pentru a efectua plăţile în numerar la un număr 

semnificativ de persoane fizice în timp restrâns. Cu toate acestea, furnizarea de numerar pentru 

persoane juridice a ridicat semne de întrebare în rândul părților interesate de proiect din cauza 

interpretării discutabile a dispoziției Manualului Operațional (criteriile de eligibilitate), care 

stipulează că "beneficiarul, ca regulă, va primi despăgubiri în contul său bancar, și numai în cazul 

în care beneficiarul nu are nici un cont bancar, compensația poate fi primită în numerar prin 

intermediul Î.S. "Poșta Moldovei". Consultantul a constatat că reprezentanți ai trei companii (SRL-
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uri) au primit bani de la Î.S. "Poșta Moldovei" în numele acestor companii11, argumentînd prin faptul 

că conturile bancare au fost blocate. "Cont blocat" nu înseamnă "lipsa de cont", astfel încât în acest 

sens procedura nu a fost urmată corespunzător. În general, legislația în Republica Moldova nu 

interzice companiilor de a primi bani numerar, dar acest lucru necesită cerințe suplimentare de 

control (disponibilitatea mașinii de casă şi control fiscal), iar această procedură nu a fost prevăzută 

de proiect, astfel Consultantul consideră că aceste cazuri ar fi considerate doar deficienţe  de 

procedură. 

Monitorizarea - cerințele către bazele de date. AIPA nu dispune de mijloacele tehnice necesare și 

de platforma de sistem de colectare, prelucrare și întreținere a datelor de monitorizare pentru 

beneficiarii individuali, pentru a ține cont de datele de monitorizare specifice ale programului de 

transfer de numerar a MEASP. 

Recomandări 

Având în vedere caracterul lor inovator, programul de plăţi monetare necesită personal cu 

competențe specifice, experiența anterioară și viziune strategică. Personalul respectiv va fi, de 

asemenea, bine echipat cu hardware și software adecvat, precum și cu mijloace de transport 

necesare. 

Toate programele de plăţi monetare ar avea nevoie de cel puțin următoarele poziții de personal, 

tabelul 1: 

Personal Necesar Personal Disponibil Comentarii 

Manager de proiect experimentat 

(de preferință cu experiență în 

gestionarea programului de plăţi 

monetare). 

Nu este numit Proiectul a fost implementat, de 

către Departamentul de 

Administrare și Control, din cadrul 

AIPA, care pune în aplicare o 

mulțime de alte proiecte, inclusiv 

MEASP. 

Managerul Bazei de date Nu este numit  

Personalul de sprijin Finanțe / 

Administrare 

Există în AIPA  

Pesonalul de Monitorizare angajat 

permanent 

Nu este numit  

Având în vedere numărul mare de beneficiari care au beneficiat de compensații într-o perioadă 

scurtă de timp și după cum s-a menționat personalul nu este suficient pentru monitorizare, AIPA și / 

sau Comisiile Locale Speciale sunt sub o presiune extraordinară și pot produce în mod evident, 

unele erori mecanice. Furnizarea informațiilor de către 17 (șaptesprezece) consultanți pe termen 

scurt de la AIPA a fost un suport bun, cu toate acestea, ca urmare a neașteptării de trei ori 

supraîncarcării cu aplicații individuale, acești consultanți au fost concentrați exclusiv pe asistarea 

birourilor regionale AIPA în procesul de prelucrare a datelor și de formare a listelor  agregate, și nu 

au avut timp pentru efectuarea verificărilor pre-plată sau post-plată. Pentru bună funcționare a 

controlului intern este recomandat faptul să se definească în mod clar atribuţiile şi sarcinile 

principalilor parteneri de implementare, ca de exemplu: Beneficiar - responsabilitatea personală 

pentru pierderile declarate; Comisia Specială Locală - verificare beneficiar, inspecție în câmp, 

                                                           
11

 Formal, banii au fost primiți de către reprezentanții oficiali ai acestor SRL și în numele acestor companii, dar nu există 
nici o garanție că banii au fost recunoscuți ca venituri  în contabilitatea internă a acestor companii, deoarece la încasarea 
în numerar a compensațiilor nu s-a utilizat aparatele de casă. 
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verificare înainte de plată și prezentarea datelor finale la biroul regional AIPA; AIPA birou regional - 

intrare informații în controalele bazei de date a proiectului, pre-plată (pentru consistență și numai 

erorile mecanice), și depunerea de liste consolidate de plăți; MAIA (UCIMPA) - controalele 

ulterioare plăților prin intermediul unui furnizor de servicii independent selectat sau un număr de 

consultanți individuali. 

Componenta "2. Instruire și sensibilizarea opiniei publice" nu a fost obiectul acestei analize, cu 

toate acestea, recomandarea ar fi să se asigure o corelație între această componentă și 

componenta principală "1. Acordarea subvențiilor monetare fermierilor afectați". Conștientizarea 

campaniei a fost menționată de către majoritatea celor intervievați ca o sursă suplimentară de 

informații, deși întârziată în mod semnificativ. Pentru viitoarele intervenții ale asemenea proiecte, va 

fi necesar să se efectueze o pregătire mult mai consistentă și profesională, cu exemple practice de 

executare a documentelor pentru toți partenerii de implementare. 

În plus, la actualizarea software pentru deservirea beneficiarilor individuali AIPA a sugerat, că este 

recomandabil să se găsească o soluție pentru a permite Comisiei Speciale Locale să efectuieze 

introducerea beneficiarilor individuali, în baza de date la AIPA, precum și verificarea automată a 

numărului personal de identificare individuală. 

Colectarea indicatorilor proiectului  

Obiectivul sarcinii realizat de consultant ține de acordarea suportului pentru AIPA și UCIMPA la 

colectarea și analiza rezultatelor obținute de indicatorii specifici de rezultat conform Cadrului 

Logic al Manualului Operațional al Proiectului. 

În perioada de raportare consultantul a compilat indicatorii de specifici de rezultat conform 

termenilor de referință, și anume: distribuția pe gen a beneficiarilor  de  compensații de grâu și 

porumb și completarea cadrului logic de rezultate și remise spre evaluare și utilizare către 

AIPA, M&E și oficiului Băncii Mondiale.  La data de 25 iulie au fost finalizate serviciile de 

consultanță.  

E-learning  

La data de 19 martie curent au startat serviciile de consultanță în domeniul E-learning privind 

designul și ajustarea Sistemului Integrat de Management AIPA pentru personalul Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Necesitatea acestor servicii a derivat datorită dezvoltării 

sistemului integrat de management AIPA și integrării acestuia cu alte baze de date naționale: 

serviciul fiscal de stat, cadastrul, registrul animalelor, registrul tehnicii agricole, etc. Numărul 

impunător de fișiere primit și procesat de AIPA precum și transportarea acestora din teritoriu la 

sediul central implică costuri considerabile legate de serviciul curierat, arhivarea fizică a 

documentelor, precum și accesul limitat al utilizatorilor interni și externi la arhivarea 

documentelor.    

Astfel, AIPA are nevoie de un mecanism eficient pentru comunicare și transfer de cunoștințe 

ONLINE pentru angajații din toate oficiile regionale, precum și partenerii din serviciile de 

consultanță și extensiune. Educarea on-line a angajaților AIPA și MAIA a devenit o prioritate în 

vederea eficientizarea managementului documentației interne, instruirea continuă a 

personalului, remiterea electronică și arhivarea dosarelor privind alocarea subvențiilor.   
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Compania românească WEB-TOTAL PLATFORM a fost declarată câștigătoarea concursului 

anunțat, astfel cei 53 angajați ai oficiului AIPA, dintre care 40 care sunt implicați în p rocese de 

management al documentelor beneficiază de instruiri continue on-line în domeniul: 

managementului corespondenței de intrare și ieșire; elaborarea diverselor documente în 

vederea îmbunătățirii fluxului și securității documentelor. Sistemul electron ic de management al 

documentelor le va furniza următoarele funcționalități: stocarea centrală a documentelor, 

distribuirea acestora, fluxul de lucru, modelare și control, crearea de versiuni și urmărirea 

fluxului de documente, raportare, automatizarea proceselor de lucru, colectarea datelor. 

La data de 30 iunie au fost realizate următoarele activități:  

- Analiza sistemului informațional existent în vederea proiectării, instalării și utilizării 

soluției de arhivare electronică, sluției de document management ș i soluției de trening 

operațional pentru AIPA. 

- Sistemul informațional de management al documentelor 

- Platforma E-learning WELIS-AIPA instalată 

- Sistemul informațional de management al documentelor – configurat și sistemul 

dezvoltat 

- Echipa AIPA instruită privind sistemul informațional de management al documentelor  

- Platforma E-learning WELIS-AIPA testată 

- Soluția de arhivare electronică DOCUMENTA DMS instalată, manualul de utilizare 

elaborat, manualul de administrare elaborat, manualul interactiv online publicat pe 

platforma e-learning WELIS-AIPA 

- PV testare și acceptare totală 

- Personalul IAPA instruit, know-how-ul transferat privind soluția de arhivare electronică 

Soluția a fost testată, acceptată și ultima versiune instalată.   

Sistemul on-line integrat de administrare și control AIPA  

Conform TOR-ului, consultantul a finalizat elaborarea ajustările privind Sistemul „On-Line” 

Integrat de Administrare şi Control al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură în cadrul 

Proiectului Suport de Urgență pentru Agricultura Moldovei.  

Serviciile de consultanță s-au finalizat la de 31 august 2014. Către perioada menționată au fost 

efectuate următoarele livrabile: 

- Cercetarea soluțiilor existente software, tehnologii și platforme, standarde, și practici de 

succes în domeniul dezvoltării platformelor similare de către Agențiile de plăți în țările 

UE și prezentarea recomandărilor cu privire la adaptarea acestora la Specificațiile 

tehnice elaborate; 

- Evaluarea cerințelor și funcționalității specificațiilor tehnice. 

Campania de sensibilizare pentru fermieri în cadrul proiectului SUAM  
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Urmare a serviciilor de consultanță preconizate conform termenilor de referință au fost 

elaborate următoarele livrabile, acceptabile pentru AIPA: 

A fost produs 1 spot video promoțional ce reflectă 3 măsuri de subvenționare și 2 filme de scurt 

metraj de promovare a istoriilor de succes a 7 măsuri de subvenționare. La baza acestor 

spoturi stau 3 concepte care conțin fiecare în parte: sloganul textului, grafică, caractere, 

informații de contact și reportaje cu producători care activează în sectorul rural. Durata spotului 

TV promoțional este de 45 sec. Spoturile au fost difuzate de posturile TV naționale: Prime TV 

(16 apariții), Moldova 1 TV (26 apariții). 

Au fost de asemenea elaborate bannere promoționale care includ mesaje cheie de sensibilizare 

a opiniei publice, imagini și informații de contact: 3 bannere de 1500x800 mm cu stativ roll-up.   

Servicii de dezvoltare a paginii web www.aipa.gov.md  

La data de 22 august curent au fost finalizate lucrările de elaborare a noii pagi web a Agenției 

de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Pagina a fost elaborată în conformitate cu 

recomandările World Wide Web Consorțiu (W3C-www.w3c.org)   Pentru asigurarea posibilității 

accesului persoanelor cu disabilități la pagina-web oficială au fost aplicate recomandările WAI 

cel puțin la nivelul A (Web Accessibility Initiative www.w3org/WAI). Pagina a fost verificată în 

conformitate cu recomandările W3C (www.validator.w3.org)  

Pagina oficială asigură posibilitatea vizualizării corecte în diferite aplicații browser (Internet 

Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome, Opera). 

Sistemul de gestiune a conținutului informațional al paginii-web oficiale AIPA asigură: 

- Posibilitatea de introducere / editare / ștergere de către administrator a conținutului 

informațional; 

- Posibilitatea de modificare a mediului paginii, includerea compartimentelor  și sub -

compartimentelor de cel puțin 3 niveluri; 

- Trei versiuni lingvistice; 

- Posibilitatea de a defini cel puțin trei grupe de utilizatori web oficiali cu drepturi diferite 

de creare/modificare/ștergere/publicare a conținutului informațional;  

- Posibilitatea de urmărire și înscriere în registre de sistem a acțiunilor întreprinse de 

fiecare utilizator al sistemului de gestiune a conținutului informațional;  

- Posibilitatea efectuării arhivării complete, etc.    

http://www.aipa.gov.md/
http://www.w3org/WAI


 
 

106 RAPORT ANUAL DE PROGRES, 2014| Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în 
domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

 

10 laptop-uri, 10 proiectoare digitale și 8 calculatoare destinate pentru dotarea oficiu lui central 

și oficiilor regionale pentru a fi utilizate de către consultanții angajați menționați în cadrul 

MEASP au fost livrate către AIPA și momentan sunt utilizate.   

Au fost livrate 15 dispozitive - sisteme de poziționare globală, inclusiv 3 laptop-uri și 3 

imprimante mobile în pentru monitorizarea echipelor mobile AIPA. Contractul a fost semnat și 

echipamentul a fo st livrat la AIPA la finele lunii iunie.   

 

Informaţii detaliate cu privire la activitățile demarate în cadrul proiectelor MAC -P și Suport de 

Urgență pentru Agricultura Moldovei sunt disponibile la oficiul UCIMPA.  


