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PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ (P118518)  

Obiective, componente, indicatori 

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

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

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

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

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

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

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

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

agricole şi de management durabil al terenurilor. 

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

agroalimentar al țării prin susținerea modernizării sistemului de management al siguranței 

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

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

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

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

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

autorităţilor la provocările de degradare a solului.   

COMPONENTELE PROIECTULUI: 

COMPONENTA 1: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI ALIMENTELOR 

Sub-componenta 1.1.:  Suport instituțional și de reglementare 

Sub-componenta 1.2.: Îmbunătățiri tehnice ale ANSA1 

COMPONENTA 2: SPORIREA POTENȚIALULUI DE ACCES LA PIEȚE 

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

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

COMPONENTA 3: SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII PRIN INTERMEDIUL MANAGEMENTULUI 

DURABIL AL TERENURILOR 

Sub-componenta 3.1.: Consolidarea capacității pentru MDT2 

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

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

COMPONENTA 4: SUPORT PENTRU IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Proiectul este implementat prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvolătrii Regionale şi 

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

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

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

                                                           
1
 Agenția Națională de Siguranță Alimentară 

2
 Managementul Durabil al Terenurilor 
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Termenul de implementare a proiectului este 30 iunie 2019. 

 

Componenta 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI 

ALIMENTARE  

Bugetul estimativ  planificat  până în 
2019 

11 796 000 USD 

Absorbiţi la 31 decembrie 2018      8 969 438 USD 

 
Indicatorii intermediari de rezultate 

  Referință Situația la 31  
decembrie 2018 

Țintă pentru 
2018 

Țintă finală 30 
iunie 2019 

Comentarii 

Agenția 
Națională pentru 
Siguranța 
Alimentelor este 
funcțională 

Agenția 
Națională 
pentru 
Siguranța 
Alimentelor nu 
este 
funcțională 

- Agenția 
Națională 
pentru 
Siguranța 
Alimente 
lor este 
funcțională 

 Indicator atins 

Lucrările de 
reabilitare a 
clădirii finalizate 

Clădirea 
repartizată 
pentru agenție 
are nevoie de 
lucrări de 
reabilitare 

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

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

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

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

- Mijloace 
tehnice 
moderne la 
dispoziția 
personalu-
lui agenției 
pentru 
realizarea 
responsabi
li- 
tăților de 
funcție 

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

Pachet de 
programe 
integrat elaborat 
și instalat 

Nu există 
sisteme IT 
moderne 

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

- Sistemele Informaţionale 
elaborate şi transmise 
către benefeciar.  

Reabilitarea Starea actuală În trimestrul III al 2 - Lucrările  de construcţie 
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laboratoarelor 
vizate încheiată  

a 
laboratoarelor 
vizate necesită 
extindere 
și/sau 
reabilitare 
moderată 

2018 au continuat 
lucrările de 
construcţie a  
laboratorului din 
Cahul. 

a laboratorului din Cahul 
sunt efectuate cu 
întîrzieri. Compania de 
construcţii a început a fi 
penalizată. 

Laboratoarele 
vizate sunt 
echipate, 
personalul 
instruit 

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

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

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

Puncte de 
inspecție la 
frontieră 
funcționale 

Nu există 
puncte de 
inspecție la 
frontieră 

A fost decisă 
construcţia 
suplimentară a încă 2 
PIF-uri (Sculeni, 
Otaci). Compania 
pentru proiectarea 
PIF Sculeni a fost 
contractată. 

4 puncte 
de 
inspecție la 
frontieră 
funcționa 
le 

- Patru puncte de inspecție 
la frontieră sunt 
operaţionale  

 Indicatori ai rezultatelor, descrierea rezultatelor obţinute, promovarea, crearea afacerilor, finanţare, 

M&E, suport post – creare, lecţiile învăţate, concluziile, recomandările 

Activitățile întreprinse în cadrul acestei componente au drept obiectiv de a facilita ANSA să-şi 

îndeplinească responsabilităţile de a asigura siguranţa şi calitatea alimentelor şi furajelor din 

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

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

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

politica naţională a Republicii Moldova.  

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

consultanță și lucrări de construcție și reconstrucție.   

Sub-componenta 1.1: Suport instituțional și de reglementare 

În perioada de raportare au fost monitorizate lucrările de construcție a LABORATORULUI DE 

ÎNCERCĂRI CALITATEA ŞI SĂNĂTATE PLANTELOR, FURAJELOR SI PRODUSELOR 

ALIMENTARE CAHUL. Săptămânal, miercuri, au fost organizate şedinţe cu antreprenorul, iar o 

dată în două săptămâni şedinţa era organizată la şantierul din Cahul, cu elaborarea proceselor 

verbale respective. De asemenea în perioada dată a fost modificat şi detaliat graficul de execuţie a 

lucrărilor de construcţie a laboratorului din Cahul. Totodată inginerul s-a deplasat o data la 

laboratorul din Bălţi unde a pregătit PV N2 pentru înlăturarea unor defecte apărute la obiectul dat în 

perioada de garanţie. La fel în perioada raportată consultantul a elaborat caietul de sarcini privind 

proiectarea PIF-ului la Sculeni şi a efectuat evaluarea ofertelor primite de la companiile de 

proiectare pentru obiectul dat şi a început conlucrarea cu compania selectată. 
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Sub-componenta 1.2: Îmbunătățiri tehnice pentru managementul siguranței 
alimentelor 

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

alimentare (Cahul)  

În trimestrul III al 2018 au continuat lucrările de construcţie a laboratorului din Cahul. La fel ca şi în 

perioada anerioară, compania înregistrează întârzieri de la graficul aprobat. Compania de 

construcţie a fost avertizată referitor la întârzierea înregistrată conform graficului de execuţie a 

lucrărilor, astfel către ei au fost trimise un şir de avertizări din partea UCIMPA. Numeroasele 

şedinţe organizate, scrisori şi Procese Verbale remise către compania de construcţie nu au atins 

efectul scontat. La data de 27.09.2018 antreprenorul a prezentat către UCIMPA o scrisoare şi un 

şir de acte (privind condiţiile meteo nefavorabile) privind argumentarea extinderii lucrărilor de 

construcţie cu 9 luni de zile. Solicitarea a fost examinată şi conform notei informative primite de la 

managerul proiectului nu a existat argumentare plauzibilă pentru extinderea lucrărilor conform 

termenilor solicitaţi, astfel a fost acceptată o extindere până la 15.11.2018. Acest amendament a 

fost semnat. Totuşi la data de 15.11.2018 lucrările nu au fost finalizate şi conform contractului a 

fost început perioada de penalizare pentru întârzierea executării lucrărilor. 

La data de 14 noiembrie 2018 a parvenit o adresare de la SRL Ozun-Cons, cu propunerea de 

includere a unui sistem de panouri solare pentru prepararea apei menajere cu modificarea 

proiectului de execuție inițial şi respectiv prelungirea termenul de execuție a lucrărilor de 

construcție pana la 01 iulie 2018. Ca urmare directorul executiv UCIMPA a adresata o scrisoare 

directorului general ANSA unde a informat, că UCIMPA BM rămâne pe pozițiile sale exprimate 

anterior, si anume: finalizarea construcției laboratorului din Cahul urma sa fie realizata la 15 

noiembrie 2018. Respectiv, in conformitate cu prevederile Acordului Contractual menționat, 

UCIMPA va calcula penalitatea în mărime de 0.1% zilnic de la volumul lucrărilor restante începând 

cu ziua de 16 noiembrie 2018, fapt despre care Contractantul a fost informat printr-o scrisoare 

oficială. Astfel în luna decembrie 2018, pentru întîrzierele înregistrate, compania  a fost penalizată 

cu suma  de peste 300 mii lei. 
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Procurarea echipamentului pentru LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI CALITATEA ŞI SĂNĂTATE 
PLANTELOR, FURAJELOR SI   PRODUSELOR  ALIMENTARE  BĂLŢI)  

În baza listei prezentate de către Consultantul Internaţional specialist în domeniul laboratoarelor 
pentru siguranţa alimentelor şi protecţia plantelor împreună cu specialiştii ANSA, au fost pregătite 
specificările finale pentru echipamentul de laborator. Din motiv că în perioada anului 2018 a avut 
loc reorganizarea ANSA şi trecerea în subordinea Agenţiei a unor laboratoare care vor avea 
conexiune cu laboratoarele care vor fi construite şi dotate din proiectul MACP, în trimestrul III s-a 
decis stoparea temporară a acestri achiziţii. A fost preconizată o evaluare a metodelor ce există la 
moment în laboratoarele ce trec în subordinea ANSA, după care va fi elaborată lista de metode ce 
vor fi completate cu echipamente şi laboratoarele din Bălţi şi Cahul. Pe data de 17 septembrie 
listele cu specificări au fost primite de la ANSA. Însă la examinarea detaliată a acestora de către 
echipa UCIMPA, pentru includerea lor în caietul de sarcini a fost descoperit faptul ca unele poziţii 
se dublau, iar altele lipseau. În luna noiembrie toate specificările au fost divizate pe loturi, acceptată 
de toate părțile. După care urmau să fie semnate de directorul general ANSA şi transmise către 
UCIMPA pentru lansarea licitaţiei. În luna decembrie a fost decis ca specificările finalizate să fie 
verificate de un consultant independent, după care să fie lansată licitaţia. Consultantul a fost 
contractat şi a început activitatea. Ca urmare, licitaţia a fost amânată pentru I trimestru 2019. 

Proiectarea PIF-ului la Sculeni. 

În luna noiembrie 2018 a fost pregătit caietul de sarcini privind efectuarea lucrărilor de  Proiectare a 
PIF-ului de la frontiera Sculeni. O fost anunţată licitaţia. La data de 19.11.2018 a avut loc şedinţa 
pre-concurs pentru achiziția serviciilor de proiectare a PIF Sculeni. Compania a fost selectată. 
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Contractul a fost semnat cu compania BIM-TECH Solution SRL. În luna decembrie compania a 
început lucrările de proiectare. 

Monitorizare de mediu 

 Monitorizarea conformării cerințelor de mediu în activitățile de construcție a Laboratorului 
zonal fitosanitar și pentru siguranța alimentelor în s. Crihana Veche, Cahul, inclusiv în 
cadrul vizitei în teren din 26.10.2018 (Ref.: Raportul de conformitate de mediu). 
Neconformitățile depistate au fost documentate și aduse la cunoștință administratorului de 
șantier pentru înlăturarea neajunsurilor cu privire la siguranța ocupațională și gestionarea 
adecvată a deșeurilor solide de construcție. Progresul cu privire la conformarea condițiilor 
de mediu naționale și cele ale Băncii Mondiale va fi verificat și documentat în timpul vizitei 
în teren planificate (Ian-Feb 2019), care va viza, în special, respectarea cerințelor cu privire 
la organizarea lucrărilor de construcție pe șantier. 

 

 Evaluarea prealabilă a condițiilor de mediu pentru locațiile noilor Puncte de inspecție la 
frontieră ANSA, planificate a fi construite pe teritoriile Posturilor vamale de frontieră Sculeni 
(companie de proiectare selectată – BIM-Tech Solution SRL) și Otaci (urmează selectarea). 
Planificarea vizitei în teren în perioada Ian-Feb 2019 pentru documentarea condițiilor locale 
de mediu în locul construcției, asistență companiei de proiectare și beneficiarului obiectului 
planificat în vederea respectării procedurilor naționale de coordonare a activităților de 
proiectare și construcție preconizate. 

 

 Pregătirea Fișei de verificare de mediu și Planului de acțiuni de mediu pentru activitățile de 
construcție a Punctului de Inspecție la Frontieră ANSA Sculeni. Versiunea finală a 
documentației de mediu va fi supusă consultărilor publice conform procedurilor stabilite. 
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Componenta 2: ÎMBUNĂTĂȚIREA POTENȚIALULUI DE ACCES LA PIEȚELE 

DE DESFACERE 

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

Absorbiți la 31 decembrie 2018                                 -    1 340 120 USD 
Granturi debursate                                                         -  9 168 787 USD 
      Surse IDA                                                                  -   7 724 913 USD 
      Surse SIDA                                                                -   1 443 874 USD 

  

 Referință Situația la 31 
decembrie  
2018 

Țintă pentru 
2018 

Țintă finală 
30 iunie 
2019 

Comentarii 

Campanie 
națională de 
sensibilizare 
și mobilizare 
pentru 
crearea 
grupurilor de 
producători 

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

39 activități de 
informare cu 
implicarea a 
578 persoane 

80 90 Cumulativ au fost 
realizate 203 
activități de 
outreach. 2360 
participanți. 
90 - ţinta nouă  
stabilită conform 
contractului de 
prestări servicii 
MACP/AF/CS/CQ-
2.4. 

Participarea 
femeilor în 
activități de 
outreach 

0 112 femei 
informate 

20% 
 

40% Cumulativ – 456 
femei informate 
(19%) 

Grupuri de 
producători 
înregistrate cu 
suportul 
proiectului 

0 3  19 grupuri noi 
înregistrate 
 

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

Dosare 
depuse în 
cadrul 
apelurilor de 
granturi  

0 
 
 
 

1 
 

5 - Cumulativ – 48** 
Dosare au fost 
depuse în cadrul 
apelurilor 
demarate 
**Două GdP au 
depus dosare în 
mod repetat la 
programul de 
granturi, conform 
prevederilor AF2 

Dosare 
aprobate 
pentru 

0 4 
 

4 
 

- Cumulativ – 44 
doare au fost 
aprobate. 
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porțiunea de 
grant 

**Două GdP au 
depus dosare în 
mod repetat la 
programul de 
granturi, conform 
prevederilor AF2 

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

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 

3 40 Cumulativ – 37 
contacte de grant 
semnate si 
granturi debursate 
**Două GdP au 
depus dosarele în 
mod repetat la 
programul de 
granturi, conform 
prevederilor AF2 

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

0 7 930t 3 000t 
 

30 000t 30 512 tone 
capacitatea 
frigorifica efectivă.   
În mediu 
capacitatea 
frigorifica al unui 
frigider constituie 
– 872 tone. 
Cel  mai mic 
frigider are 160t, 
cel mai mare – 
2 200 tone.  

Creșterea 
volumului de 
vânzări ale 
membrilor 
grupurilor de 
producători 

0 13,8% Datele 
nu sunt 
complete, 
cuprind data 
pana la 31 oct. 
2018.  

 50% Indicatorul se 

colectează anual. 

Conform datelor 

analizate din 

Rapoartele 

Anuale privind 

realizarea planului 

de recunoaştere 

(prezentate la 

15/11/2018) 

Datele nu sunt 

complete, acestea 

vor fi completate 

dupa data de 

31/03/19, când 

Gd vor prezenta 

Rapoarte privind 

vânzările ce vor 

cuprinde perioada 

1 ian-31 dec. 

2018. 

Sub-componenta 2.1: Suport pentru dezvoltarea afacerilor 

Supot acordat la crearea grupurilor de producători 
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Pe 19 martie 2018 a fost semnat contractul nr. MACP/AF/CS/CQ-2.4 cu Consorțiul MEGA, Promo 

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

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

sunt: 

1) Desfășurarea campaniei de promovare 

2) Identificarea și mobilizarea Grupurilor de Producători 

3) Înregistrarea GdP și elaborarea studiilor de fezabilitate 

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

infrastructurii post-recoltă 

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

6) Supravegherea procesului de implementare a sub-proiectelor 

7) Asistență tehnică specializată 

8) Organizarea meselor rotunde cu Grupurile de Producători 

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

 

Tabelul A. Realizarea activităților planificate pentru perioada de la data contractului și trimestrul IV 2018 

Număr 

livrabil 
Denumire livrabil octombrie  noiembrie decembrie 

#1 Activități de informare 5 5 1 

#2 Adunări ale focus-grupurilor   2 

#3 Grupuri de inițiativă create   1 

#4 Grupuri de producători create și înregistrate la CÎS   1 

#5 Studii de fezabilitate elaborate   1 

#6 Dosare de aplicare la grant elaborate și depuse la AIPA   1 

#7 
Sprijin pentru cofinanțarea grantului aprobat și semnarea 

contractului de grant (om-zile) 

8 om-zile  

în luna decembrie 

#8 Sprijin la procesul de implementare a sub-proiectelor (om-zile) 0 

#9 
Asistență tehnică specializată post-creare pentru fiecare GdP 

finanțat (om-zile) 

28 om-zile  

în lunile octombrie - noiembrie 

#10 Mese rotunde cu GdP și părțile interesate (MADRM, UCIMPA, AIPA 1 
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etc.) 

Legendă: 

 Activitate realizată 

 

Pe parcursul perioadei de raportare echipa Consorțiului a efectuat activități în cadrul livrabilelor pentru 

etapa de informare, identificare, formare a grupruilor de producători în cadrul livrabilului #9 - asistență 

tehnică specializată post-finanțare și a livrabilului #10.  

Activitățile de informare 

În perioada de raportare au fost realizate 11 activități de informare. Activitățile de informare au avut loc în 

următoarele raioane: Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni, Glodeni, Florești, Șoldănești, Hîncești, Cimișlia și 

Ialoveni. Numărul participanților prezenți la activitățile de informare a constituit 132 persoane, inclusiv 48 

femei. 

 

 

1. Apicultorii - or. Florești din 26 octombrie 2018  

 

 

2. Producătorii agricoli – s. Hădărăuți, r. Ocnița din 15 noiembrie 2018 
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3. Producătorii agricoli – s. Viișoara, r. Edineț din 30 octombrie 2018 

 

 

Acoperirea geografică a activităților de informare efectuate de Consultant este prezentată în Figura 1. de 

mai jos. 

Figura 1. Harta acoperirii geografice a acitivităților de informare  
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Legendă: 

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

 Raioane în care au avut loc activități de informare în perioadele precedente  

 Raioane în care nu au avut loc activități de informare 

Pe parcursul anului 2018 au fost desfășurate 39 activități de informare, la care au participat 578 de 

persoane, dintre care 112 femei (19%). Activitățile de informare au avut loc în raioanele: Bălți, Telenești, 

Sângerei, Anenii Noi, Nisporeni, Soroca, Florești, Glodeni, Hâncești, Dondușeni, Briceni, Ialoveni, Ștefan 

Vodă, Leova, Orhei, Florești, Călărași, Edineț, Comrat, Cahul, Chișinău. 

Adunări ale focus-grupurilor 

Numărul focus grupurilor planificate pentru perioada contractului este de 80. 

În perioada de raportare au fost organizate 2 adunări ale focus grupurilor. Geografic adunările focus-

grupurilor au fost organizate în localitățile: or. Briceni și s. Costești din r. Ialoveni. 
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În total la adunările focus-grupurilor au participat 11 persoane. Asocierea pe tipuri de produse se prezintă în 

felul următor: mere (Briceni) și struguri (Costești). 

Pe parcursul anului 2018 au fost organizate 9 adunări ale focus grupurilor. Geografic adunările focus-
grupurilor au fost organizate în localitățile: Sadova, Speia, Strășeni, Dondușeni, Chișinău, Bogzești din r. 
Telenești și or. Comrat, or. Briceni și s. Costești din r. Ialoveni. 

În total la adunările focus-grupurilor au participat 50 de persoane. Asocierea pe tipuri de produse se 
prezintă în felul următor: mere, struguri, prune, lapte de vaci, miere, legume și nuci. 

 

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

inițiativă 

În perioada de raportare a fost creat un grup de inițiativă nou. Tabelul de mai jos prezintă informația pe 

grupul de inițiativă nou creat. 

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

Raionul Localitate Denumire GP 
Nume persoana de 

contact GP 

Nr. 

Fondatori 

Produs Tip echipament 

Briceni Briceni 
NORD-

GRIMFRUCT 

Caduc Valeriu, tel. 

060210590 
5 Mere Depozit frigorific 

În continuare sunt prezentați indicatorii cantitativi caracteristici grupului de inițiativă și prezentat în studiul 

de pre-fezabilitate elaborat pentru acesta. 

Tabel 3.2. Indicatorii cantitativi pe grupurile de inițiativă 

 Indicator Valoare 

1. Capacitatea de prelucrare a echipamentului, tone per sezon: 1,680 

2. Durata estimată de exploatare (in baza datelor producatorului), ani: 25 

3. 
Valoarea estimativa a activelor GdP la momentul depunerii solicitării de grant, mii 

lei: 
0 

4. Costul total al proiectelor (suma costurilor eligibile si neeligibile), mii lei: 13,685 

5. Volumul producției GdP, tone per sezon: 1,027 

Pe parcursul anului 2018 au fost create în total 6 grupuri de inițiativă noi.   

 

Grupuri de producători create și înregistrate la Camera Înregistrării de Stat 

În perioada de raportare a fost înregistrat un grup de producători nou. 



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

 

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

Raionul Localitatea Denumirea GP IDNO 
Data 

inregistrarii 

Mod 

constituire 

Obiect-

activitate 

Capital 

social, 

lei 

Nume si 

contacte 

conducator 

GP 

Nr. 

Fondatori 

Briceni Briceni 
NORD-

GRIMFRUCT 
1018604006161 17.12.2018 Nou Creata Depozitari 5,000 

Caduc 

Valeriu, tel. 

060210590 

5 

Pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate 2 Grupuri noi (Amelia Grup și Nord-Grimfruct). 

 

Studii de fezabilitate elaborate pentru grupurile de producători 

În perioada de raportare a fost elaborat un studiu de fezabilitate pentru grupul de producători nou creat și 

înregistrat. 

Datele generale din studiul de fezabilitate nou sunt prezentate în continuare. 

Tabel 3.4. Date generale privind studiul de fezabilitate nou 

Raionul Localitatea Denumirea GP 
Forma 

organizării 

Nume si contacte 

conducator GP 

Nr. 

Fondatori 

Valoare 

estimativa 

active GP, 

mii lei 

Produs 
Tip 

echipament 

Dondușeni Dondușeni AMELIA-FRIGO C.I. 
Railean Boris, tel. 

060464404 
5 252 Mere 

Depozit 

frigorific 

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

estimarea costurilor proiectului și a mărimii grantului solicitat: 

Tabel 3.5. Date privind investițiile GdP nou creat 

Raionul Localitatea Denumirea GP 
Tip 

echipament 

Capacitate - 

echipament, 

tone/sezon 

Durata-

exploatare, 

ani 

Cost 

total 

proiect, 

mii lei 

Costuri 

eligibile, 

mii lei 

Costuri 

eligibile, 

% cost 

total 

Grant, 

mii lei 

Grant, 

% 

costuri 

eligbile 

Dondușeni Dondușeni AMELIA-FRIGO 
Depozit 

frigorific 
790 2 14,707 12,650 86% 6,028 41% 

 

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

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

Tabel 3.6. Date privind perspectivele GdP nou creat 

Raionul 
Localitat

ea 
Denumirea GP Produs 

Vol.prod, 

GP, 

tone/sezon 

Valoarea 

prod. GP 

pre, mii lei 

VAN, 

mii lei 

VAN, % 

val. Prod.  

Rentab. 

Invest., 

% 

Rentab. 

Invest., 

ani 

recup. 

Indicele de 

profitabilita

te, coef. 

Focus - 

piata 

(MD-RU-

UA-UE) 
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Dondușe

ni 

Donduș

eni 

AMELIA-

FRIGO 
mere 746 1,726 2,817 163 19 5.2 1.22 100%EXP 

 

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

eficiența și rentabilitatea afacerii. Din studiul elaborat putem concluziona că grupul de la Dondușeni 

înregistrează indicatori pozitivi și demonstrează că proiectul investițional este fezabil. 

Pe parcursul anului 2018 au fost elaborate 3 studii de fezabilitate (Agrolegumfruct, Sadoecostrug și 

Amelia Frigo).  

Asistență la elaborarea și depunerea la AIPA a dosarelor de aplicare la proiect 

În perioada de raportare a fost elaborat și depus la AIPA un dosar de aplicare la proiect. 

Nr. Raionul Localitatea Denumirea GP 

1. Dondușeni Dondușeni AMELIA-FRIGO 

 

Sprijin pentru co-finanțarea grantului aprobat și semnarea contractului de grant 

În perioada de raportare Consultantul a acordat sprijin la obținerea finanțări pentru Holdtar Grup care a 

fost aprobat spre finanțare în faza I a MAC-P. In special acest grup a primit următorul sprijin: 

 Discutarea conițiilor contractului de grant cu membrii grupului 

 Doumentarea corectă a deciziilor adoptate de membri 

 Structurarea surselor de finanțare - grant, credit tehnic, surse proprii 

 Sprijin la negociere cu UCIMPA și AIPA în procesul de pregătire pentru semnarea contractului de 
acordare a grantului 

 Asistență la semnarea contractului de grant prin ajustarea bugetului investițional și ajustarea 
graficului de implementare a proiectului investițional 

 Ajustarea contractelor de vânzare-cumpărare a echipamentelor de la furnizori (prelungirea 
termenilor, specificarea condițiilor de livrare, etc.). 

La începutul contractului au fost oferite 19 om-zile de asistență pentru 2 GdP (Freshtime – 5 om-zile și 

Holdtar Grup – 14 om-zile).  

Asistență tehnică specializată post-creare pentru fiecare GdP finanțat    

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

pentru trei grupuri create în faza 1 a MAC-P. Asistența a fost furnizată către C.Î. ”Dammag Grup”, C.Î. 

„SANT&K”, C.Î. ”Smart Fruct” și a inclus aspectele enumerate mai jos: 

 Asistență la elaborarea și prezentarea la MADRM a dosarului de recunoaștere; 

 Implementarea prevederilor Regulamentului privind relațiile economice cu membrii; 

 Planificarea volumului producției și a vînzărilor membrilor; 

 Elaborarea instrumentului de planificare a producției membrilor; 
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 Asistență la întocmirea Raportului anual de implementare a planului de recunoaștere; 

 Procedura de primire a membrilor noi; 

 Depunerea aportului financiar suplimentar în capitalul cooperativei; 

 Regulile noi ce țin de subvenționarea din Fondul de dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. 
 

Numărul de zile de asistență oferită celor 3 GdP este 28 om-zile. Cumulativ de la începutul contractului a 

fost oferită asistență în număr de 55 om-zile pentru 4 GdP. Informații detaliate sunt prezentate în tabelul de 

mai jos. 

Nr. Denumirea GP Localitatea Raionul 

Număr de om-zile  

în perioada de 

raportare 

Număr de om-zile 

cumulativ de la 

începutul 

contractului 

1. PRO ORGANIC FRUCT Mărculești Florești 0 7 

2. SANT&K Cunicea Florești 7 20 

3. SMARTFRUCT Grimăncăuți Briceni 13 20 

4. DAMMAG-GRUP Tarasova Rezina 8 8 

 

Mese rotunde cu membrii GdP și părțile interesate 
Conform prevederilor contractului, părțile implicate în implementarea proiectului se întrunesc în cadrul 
unor evenimente pentru a pune în discuție unele probleme și aspecte operaționale ale grupurilor create în 
cadrul MAC-P.  
 
Asemenea eveniment a avut loc pe data de 11 decemmbrie 2018 care a constat în organizarea mesei 
rotunde privind situația actuală și rezultatele atinse de GdP în cadrul proiectului. Tot în cadru l acestui 
eveniment a fost organizată o sesiune în ateliere de lucru pentru a identifica necesitățile ce țin de 
fortificarea capacităților GdP în etapa următoare a proiectului MAC-P care se va desfășura în perioada 2019-
2021. 

În continuare sunt prezentate informații referitoare la eveniment. 

Masă rotundă privind situația actuală a GdP create și finanțate în cadrul proiectului MAC-P 

Organizatori: UCIMPA, Consorțiul Promo-Terra MEGA 

Data desfășurării: 11 decembrie 2018 

Locul desfășurării: Institutul Muncii, Chișinău, str. Zimbrului, 10 

Numărul de participanți: 90 

În cadrul mesei rotunde au fost abordate următoarele subiecte: rezultatele raportărilor anuale ale GdP și 

rezultate implementării planurilor de recunoaștere pentru perioadele precedente; concluziile MADRM 
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privind succesele funcționării GdP; modificările și completările preconizate la Legea GdP nr. 312/2013;  

prevederi ale Ghidului GdP (care urmeaza a fi lansat in 2019).   

La eveniment au participat reprezentanții părților implicate – MADRM, AIPA, UCIMPA, echipa de consultanți 

și grupurile de producători. Grupurilor li s-a menționat în repetate rînduri despre faptul asumării și 

respectării oblizațiilor privind funcționarea lor în special pe partea de vînzări și gradul de utilizare a 

capacităților infrastructuriilor post-recoltă finanțate în cadrul MAC-P. La fel au fost discutate și evidențiate 

problemele legate de funcționarea GdP, inclusiv măsurile de subvenționare predestinate GdP. 

Reprezentanții grupurilor au fost atenționați despre obligativitatea respectării în continuare a prevederilor 

contractului de grant. 

La finele acestui eveniment, participanții au apreciat eforturile de asistența consultativă oferită de UCIMPA 

și echipa de consultanți în cadrul proiectului ca fiind la nivel înalt.  

Grupuri de producători recunoscute 

Pe parcursul trimestrului 4 au fost recunoscute 2 Grupuri de producători (Proces Verbal nr. 33 din 

12.11.2018 și Proces Verbal nr. 34 din 12.11.2018), fapt ce le-a permis să beneficieze de suport financiar din 

partea statului în temeiul Legii grupurilor de producători. Astfel pe parcursul anului 2018, au fost 

recunoscute 5 GdP.  

Cumulativ, (2015-2018) au fost recunoscute 32 GdP din cele 34 finanțate de către Proiectul MAC-P. 

Sub-componenta 2.2: Suport investițional pentru dezvoltarea tehnologiilor 

post-recoltă 

Evaluarea şi selecţia dosarelor  

În perioada 20 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019 a fost lansat apelul #7 în cadrul Programului de granturi 

investiționale ”Facilitarea accesului la piețele de desfacere”.  

Pe parcursul anului 2018, au fost aprobate 4 dosare de aplicate în valoare totală de 1 122 000 dolari SUA.  

Monitorizarea şi Evaluarea Grupurilor de Producători 

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

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

ajustați termenii de referință pentru angajarea unui alt consultant, care va fi responsabil de efectuarea 

exercițiului de M&E a beneficiarilor de granturi. Urmează să fie semnat contractul și demararea activităților 

în trimestrul I/2019.  

Evaluarea de mediu a dosarelor                 

 Monitorizarea respectării procedurilor de mediu pentru desfăşurarea activităţilor de construire a 
obiectivelor agro-industriale, finanţate în cadrul Programului de granturi investiţionale MACP; 
Asistență consultativă grupurilor de producători și consultanților de dezvoltare a afacerilor cu 
privire la respectarea condițiilor pentru autorizarea funcționării a obiectivelor finalizate (incl. 
respectarea condițiilor tehnice conform prevederilor HG #412 din 25.05.2010 pentru aprobarea 
Regulilor generale de igienă a produselor alimentare). Progresul înregistrat în perioada de raportare:  
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i) Au fost discutate și coordonate cu Direcțiile raionale pentru siguranța alimentelor (DRSA) 
procedura și condițiile de certificare/autorizare a activităților privind siguranța alimentelor 
pentru obiectivele agro-industriale finalizate: AgroAspect Grup (Ungheni), Concor-Fruct 
(Ocnița), Pro Organic Fruct (Florești), Ved-Mar Agro, Ecogrup Fruct și Fructbioimpex (Ialoveni) 

ii) Au fost respectate condițiile privind siguranța alimentelor în cadrul obiectivelor finalizate și 
obținute certificatele de înregistrare oficială ANSA pentru 5 GdP: Grape Line (Manta, Cahul), 
ProOrganic Fruct (Mărculești, Florești), Ved-Mar-Agro (Mileștii Mici, Ialoveni), Ecogrup Fruct 
(Costești, Ialoveni), Fructbioimpex (Costești, Ialoveni) 

iii) GdP Dammag-Grup (Rezina) a continuat ajustarea utilajului tehnologic instalat pentru uscarea 
fructelor. Beneficiarul a confirmat că, din motive tehnice, procedura de certificare oficială 
privind siguranța alimentelor va fi finalizată în sezonul 2019. 

 Actualizarea Progresului conformării procedurilor de mediu în cadrul compartimentului pe parcursul 
perioadei de raportare (se anexează). La data semnării prezentului raport: 
o 35 obiective sunt finalizate și își desfășoară activitatea conform destinației în baza autorizațiilor 

sau certificatelor de înregistrare privind siguranța alimentelor 
o 2 obiective, la care au fost finalizate lucrările de construcție, sunt în proces de autorizare 

(sanitară de funcționare și privind siguranța alimentelor) conform cerințelor în vigoare înaintate 
întreprinderilor cu profil agro-industrial, printre care: Concor-Fruct (Corestăuți, Ocnița), 
Dammag-Grup (Țareuca, Rezina). 

 

Realizarea investițiilor pentru tehnologiile post-recoltare: 
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35

37

37

Obiecte cu activitatile de post-recolta autorizate

Obiecte cu lucrarile de constructie finalizate

Total obiecte agro-industriale finantate

 

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

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

Fruct).                    

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

Intervenții și Plăți pentru Agricultură (AIPA) în vederea elaborării propunerilor de completare și modificare a 

Legii nr.  312 din 20.12.2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora 

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

juridice în vederea: 

a) elaborării propunerilor de completare și modificare a Legii nr.312 din 20.12.2013 privind grupurile 

de producători agricoli și asociațiile acestora – Obiectiv I; 

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

agricoli de către AIPA – Obiectiv II. 

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

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

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

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

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

menţionată. Echipa MAC-P a elaborat sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la cel de-al doilea 

proiect de Lege care urmează a fi prezentat spre avizare, conform noilor reglementări, conținute în Legea 

nr.100 din 22.12.2017 privind actele normative. 

Elaborarea Metodologiei privind procedurile și monitorizare a Grupurilor de producători 

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

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

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

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

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

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

Activitățile de bază ce țin de realizarea sarcinii propuse sunt: 

- Elaborarea Metodologiei și Planului de Acțiuni;  

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

- Elaborarea structurii Ghidului;  

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

 
Ghidul practic dedicat Grupurilor de producători ”De la primii pași la profitabilitate” va fi compus din 12 

capitole mari: - Proiectul ”Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P); - Obiectivele Ghidului și direcțiile 

de cercetare; - Practici mondiale de dezvoltare a grupurilor de producători prin asocierea cooperativelor 

internaționale; - De ce Grupuri de Producători în Republica Moldova?; - Cadrul juridic de reglementare, 

procesul de creare și asigurarea financiară a Grupurilor de Producători; - Revizuirea și selectarea formei de 

organizare juridică; - Formarea, structura și managementul cooperativelor de întreprinzător; - 

Managementul financiar; - Mecanismul recunoașterii Grupurilor de Producători; - Controlul și monitorizarea 

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

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

agroalimentar mondial. Anexe. 

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

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

consultanții au început detalierea capitolelor Ghidului propriu-zis. 

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

reieşind din modificările care sunt operate asupra legii 312 din 20 decembrie 2013 cu privire la grupurile de 

producători şi asociaţiile acestora, dar şi a actelor normative care reglementează mecanismele de 

implementare, verificare şi monitorizare a grupurilor de producători. Astfel, a fost extins termenul de 

implementare a contractului consorţiului până a data de 30 iunie 2019. 

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

Ghiduri pentru solicitanţii de subvenţii 

În anul 2018 au fost elaborate  14 Ghiduri pentru solicianţii  de subvenţii : 

Ghidul: Ghidul solicitantului pentru accesarea sprijinului financiar pentru submăsura 1.1 „Stimularea 

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

Ghidul solicitantului pentru accesarea sprijinului financiar pentru submăsura 1.2 „Stimularea investiţiilor 

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

plantaţiilor pomicole” ce cuprinde: 
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i. 1.2 –P. înființarea plantațiilor pomicole inclusiv înființarea plantațiilor de arbuști fructiferi, 

căpșun și culturi aromatice; 

 
ii. 1.2 –V. înființarea plantațiilor viticole; 

 
iii. 1.2 –D. defrișarea plantațiilor multianuale; 

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

 

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

pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri)”; 

Ghidul solicitantului pentru accesarea sprijinului financiar pentru submăsura 1.3 „Stimularea investiţiilor 

pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional”; 

Ghidul solicitantului pentru accesarea sprijinului financiar pentru submăsura 1.4 „Stimularea investiţiilor 

pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice”; 

Ghidul solicitantului pentru accesarea sprijinului financiar pentru submăsura 1.5 „Stimularea procurării 

animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora”; 

Ghidul solicitantului pentru accesarea sprijinului financiar pentru submăsura 1.6 „Stimularea investiţiilor 

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

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

caselor de ambalare; 

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

cartofilor; 

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

oleaginoaselor, florii-soarelui şi soiei; 

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

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

 

Servicii de consultanță în domeniul contabilității și managementului financiar  

Serviciile de consultanță vizează consolidarea capacităților contabililor, administratorilor și membrilor 

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

financiar corect și a evidenței contabile corespunzătoare în cadrul acestor asociații, precum și aplicarea în 

practică a cunoștințelor dobândite (teoretice, practice, coaching și instruiri) în activitățile lor zilnice.  

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

- Acordarea suportului metodologic general în domeniul contabilității și managementului financiar 



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

 

- Acordarea de servicii individuale de consultanță tuturor parteneriatelor productive finanțate în 

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

implementare 

- Traininguri / seminare pentru creșterea capacităților pentru parteneriate productive finanțate 

În perioada  octombrie  -  decembrie  2018 în scopul implementării sarcinii asumate conform  contractului 

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

Aferente livrabilului I: 

A fost transmis în format electronic către un grup de producători modelul Politicilor contabile, ulterior fiind 
discutate și ajustate cu contabilii grupurilor, în total au primit Politici contabile model 34 grupuri de 
producători.  

  Lista GdP care au confirmat obținerea Politicilor contabile model la data de 31.12.2018. 

 Denumire GdP Trim 1 Trim 2 Trim 3  Trim 4 Total 

1 AGROASPECT GRUP  1   1 

2 ASPECT-FRUCT  1   1 

3 Basan-Agro  1   1 

4 BIOFRUCT-NORD   1  1 

5 BURLACU-FRUCT 1    1 

6 COM-FRUCTFREȘ 1    1 

7 CONCOR-FRUCT   1  1 

8 DAMMAG-GRUP 1    1 

9 ECOFRUCT-COM 1    1 

10 ECOGRUP FRUCT 1    1 

11 FRUCTBIOIMPEX  1   1 

12 FRUITAGRO  1    1 

13 FRUITMOL GROUP 1    1 

14 FRUVA NATURAL   1  1 

15 GRAPE-LINE 1    1 

16 GRUP TOP AGRO 1    1 

17 IVAS ECO-PRIM   1  1 

18 LEGBIOFRUCT 1    1 

19 MAGIC-FRUCT  1   1 

20 MOLDAGROVITS 1    1 

21 MULTIFRIGO 1    1 

22 NOCCIOLE 1    1 

23 PRO ORGANIC FRUCT 1    1 

24 SANT&K 1    1 

25 SELECT FRUCT   1  1 

26 Sipecofruct 1    1 

27 SMARTFRUCT   1  1 

28 STÎNCA-GRUP 1    1 
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29 STRUGURI CHIHLIMBARII  1   1 

30 STRUGURI DE COLIBASI 1    1 

31 STRUGURI FRIG EXPORT 1    1 

32 VED-MAR-AGRO 1    1 

33 VISAD - FRUCT   1  1 

34 FRESH TIME    1 1 

 SUBTOTAL / TOTAL 20 6 7  34 

 

Aferente livrabilului II: 

- Au fost întocmite chestionarele de identificare a necesitărilor de consultare individuală în domeniul 
evidenței contabile și de evaluare a situației actuale ale GdP pentru 3  grupuri.  

- A fost semnat acordul de colaborare cu ultimul grup producători, fiind întocmite acorduri cu  34 
cooperative / grupuri de producători.  

- Au fost acordate servicii de consultanță ce țin de respectarea cerințelor legislative și normative 
legate de modul de ținere a evidenței contabile, raportare și management financiar, de utilizare a 
programului centralizat de evidență contabilă și alte situații practice individuale pentru 26 grupuri în 
volum de 388 ore. 

Aferente livrabilului III: 

- Au fost organizate două sesiuni de instruire pentru GdP, precum și pentru membrii acestora în lunile 
octombrie și noiembrie.  

În lunile octombrie - decembrie au fost întocmite chestionarele pentru 3 grupuri de producători în cadrul 
efectuării vizitelor de monitorizare pe teren (Fresh Time SRL, precum și la întâlnirile cu grupurile Nocciole, 
Ivas-Eco Prim. La fel ca și în trimestrul anterior, în rezultat au fost depistate mai multe probleme ce țin de 
modul de ținere a evidenței contabile, dar și de modul de organizare a controlului intern și a gestionării 
financiare ale grupurilor, unele fiind identice cu cele depistate în trimestrele anterioare de raportare. 

Astfel: 

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

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

De asemenea, s-au constatat următoarele situații problematice: 

a) Grupurile nu au aprobat sau au aprobat doar formal Regulamentul economic elaborat în cadrul 
proiectului, nefiind aplicate în practică prevederile acestuia; 
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b) Confirmarea volumelor produselor recoltate și comercializate se efectuează de către membrii 
grupurilor doar anual, cu ocazia întocmirii raportului către AIPA. Evidența contabilă a produselor nu se 
ține separat pe produsele conforme și neconforme.  

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

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

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

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

2.4. Semnarea  acordurilor de colaborare cu GdP - în perioada de raportare a fost semnat un acord de 
colaborare cu Fresh Time SRL. Astfel, au fost semnate acorduri de colaborare cu toate grupule de 
producători finanțate la moment de către proiectul MAC-P (34 grupuri). 

2.6 Acordarea serviciilor de consultanță 

În perioada octombrie - decembrie 2018 au fost acordate servicii de consultanță ce țin de respectarea 
cerințelor legislative și normative legate de modul de ținere a evidenței contabile, raportare și management 
financiar, de utilizare a programului centralizat de evidență contabilă și alte situații practice individuale 
pentru 26 grupuri în volum de 388 ore.  

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

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

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

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

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

Lista beneficiarilor și numărului de ore de consultanță acordată se prezintă în tabelul de mai jos pe 
trimestrele de raportare: 
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Trimestrul 1 - include perioada decembrie 2017 - martie 2018; 

Trimestrul 2 - include perioada aprilie 2018 - iunie 2018; 

Trimestrul 3 - include perioada iulie 2018 - septembrie 2018; 

Trimestrul 3 - include perioada octombrie 2018 - decembrie 2018. 

 
  

LISTA GDP  BENEFICIARI DE CONSULTANȚĂ  

Nr. 
d/o 

Denumirea Grupului de producători 
Ore 
trim. 1 

Ore  
trim 2 

Ore  
trim 3 

Ore  
trim 4 

Total ore 

1 AGROASPECT GRUP 5,0 2,0 17,0 2,0 26,0 

2 ASPECT-FRUCT 6,0 - 21,5 20,0 47,5 

3 Basan-Agro 8,0 15,0 7,0 12,5 42,5 

4 BIOFRUCT-NORD - - 19,0 9,0 28,0 

5 BURLACU-FRUCT 6,0 37,5 12,5 20,5 76,0 

6 COM-FRUCTFREȘ 12,0 13,5 13,0 15,5 53,5 

7 CONCOR-FRUCT - - 13,5 11,5 24,5 

8 DAMMAG-GRUP 4,0 16,5 14,5 5,0 40,0 

9 ECOFRUCT-COM - 11,0 21,5 25,5 58,0 

10 ECOGRUP FRUCT 12,0 15,5 9,5 18,0 55,0 

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

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

13 FRUITMOL GROUP 20,0 26,0 18,5 19,5 84,0 

14 FRUVA NATURAL 12,0 - 12,0 14,0 38,0 

15 GRAPE-LINE 6,0 17,0 18,5 10,0 51,5 

16 GRUP TOP AGRO 12,0 18,0 15,0 18,0 63,0 

17 IVAS ECO-PRIM - - - 5,0 5,0 

18 LEGBIOFRUCT 20,0 16,0 10,5 7,5 54,0 

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

20 MOLDAGROVITS - - - - - 

21 MULTIFRIGO 20,0 23,5 8,5 15,0 67,0 

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

23 PRO ORGANIC FRUCT 4,0 16,0 6,0 10,0 36,0 

24 SANT&K 12,0 18,0 19,5 15,5 64,5 

25 SELECT FRUCT - - 14,0  14,0 

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

27 SMARTFRUCT - - 17,0 24,0 41,0 

28 STÎNCA-GRUP 8,0 15,0 12,5 6,0 41,5 

29 STRUGURI CHIHLIMBARII 8,0 2,0 - 7,0 17,0 

30 STRUGURI DE COLIBASI - 13,0 18,0 11,0 42,0 

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

32 VED-MAR-AGRO 12,0 14,0 12,0 13,0 51,0 
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33 VISAD - FRUCT - - 14,0 22,0 36,0 

34 FRESH TIME    12,5 12,5 

 Ore metodologie comuna - 33,0 40,0 40,0 113,0 

 TOTAL 208,0 399,5 435,0 388,0 1 430,5 

De menționat, că la componenta 2.6 ”Acordarea consultațiilor” cu executare parțială va continua pe 
întreaga durată a contractului, iar grupurile care nu au solicitat consultanță în cadrul contractului au fost și 
vor fi informați suplimentar despre asistența disponibilă în cadrul vizitelor de monitorizare care vor fi 
efectuate de Consultant în următorul trimestru. 

3.1 Organizarea sesiunilor de instruire a GdP 

Pe parcursul perioadei de raportare, Modern Audit SRL a organizat 2 sesiuni de instruire pentru 
reprezentanții GdP – administratori, contabili și membrii acestora. 

Seminarele au cuprins aspectele raportării contabile în conformitate cu cerințele Regulamentului de 
recunoaștere a GdP. 

În cadrul seminarelor au fost puse în discuție următoarele chestiuni: 

- Necesitatea conformării cu cerințele legislației – contabile, fiscale, raportare; 
- Regulile generale de organizare a evidenței contabile; 
- Exerciții practice documentare și contabilizare a tranzacțiilor economice; 
- Evidența volumelor de producție fabricată și vândută prin intermediul cooperativei; 
- Întocmirea și termenii de prezentare a Raportului anual privind implementarea Planului de 

recunoaștere a GdP. 

Astfel, pe parcursul anului 2018, Modern Audit SRL a realizat următoarele livrabile: 

- Elaborarea Ghidului contabilului pentru gestionarea financiară a grupurilor de producători 
elaborat. Informaţia prezentată va fi parte a unui ghid mai amplu dedicat gestionării grupurilor 
de producători (livrabil #1.2) ; 

- Întocmirea fișelor, formularelor şi / sau a altor documente contabile, care urmează a fi utilizate de 
către parteneriatele productive (CI, SRL, etc.) şi ulterior recunoaşterii - GdP în procesul de rapoarte 
privind menținerea condițiilor de recunoaștere a grupurilor de producători, prezentarea 
indicatorilor economico-financiari prognozați, etc (livrabil #1.3) ; 

- 34 parteneriate productive au primit prin act de predare-primire documente şi modele de acte ce 
reglementează politica de contabilitate privind gestionarea cooperativelor de întreprinzător la 
prima faza şi grupurilor de producători, o dată cu primirea avizului de recunoaștere a acestora de 
către Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului (livrabil #1.4) ; 

- Elaborarea și ajustarea a unui proiect de chestionare și prezentarea acestora pentru aprobarea 
MAC-P (livrabil #2.1); 

- Evaluarea necesităților individuale ale 31 de Parteneriate Productive și Grupurilor de Producători 
(livrabil #2.2); 

- Elaborarea și ajustarea șablonului acordurilor de colaborare cu PP sau GdP și prezentarea 
acestuia pentru aprobarea MAC-P (livrabil #2.3); 

- Semnarea a 34 de acorduri interne de colaborare cu indicarea angajamentului ambelor părţi  în 
procesul de acordare a consultanţei individuale, furnizarea şi operarea datelor şi informaţiei cu 
caracter confidenţial, etc. dintre compania de consultanți şi parteneriatele productive şi sau 
grupurile de producători (livrabil #2.4) ; 

- Asistenţă consultativă acordată 34 parteneriate productive în vederea evidenţei contabile şi 
managementului financiar (1430,5 om/ore) (livrabil #2.6); 
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- Organizarea instruirilor specializate pe aspecte metodologice, regulatorii şi pe aspecte practice 
relevante ţinerii evidenţei contabile şi managementului financiar de către parteneriatele 
productive (livrabil #3.1) 

N/o Sesiuni de 
instruire 

Tematica Data Număr de 
participanț

i 

1 Chișinău Evidența contabilă și raportarea în cooperative 07.02.2018 34 

2 Chișinău Evidența contabilă și raportarea în cooperative 03.03.2018 18 

3 Cahul 
Evidența contabilă și raportarea pentru anul 
2017 

27-
28.03.2018 36 

4 Chișinău Evidența contabilă a GdP și modificări 2018 26.10.2018 23 

5 Chișinău 
Particularități de ținere a evidenței contabile și 
de raportare 29.11.2018 29 

  TOTAL 140 

 

Activități de promovare și comunicare 

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

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

Proiectului și susține un grad ridicat de cunoaștere despre activitățile, rezultatele și impactul pe termen lung 

ale Proiectului în rândul grupului țintă primar – (1) Beneficiarii direcți sau potențiali ai Proiectului și (2) 

Stakeholderii.  

Obiectivele specifice ale campaniei de comunicare sunt: 

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

mijloacelor selectate. 

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

de finanțare.  

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

- siguranța alimentelor,  

- oportunitățile de finanțare oferite de proiect, 

- rezultatele obținute datorită intervenției Proiectului 

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

d. Menținerea unei colaborări permanente cu canalele de presă.  

e. Asigurarea unei platforme de comunicare vii pentru grupul țintă primar. 

Printre cele mai importante activități conform Contractului se enumeră: elaborarea strategiei de 

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

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

de schimb de experiență la grupurile de producători active ”Ziua Grupului de Producători”; planificarea, 

organizarea și desfășurarea unui eveniment dedicat ”Zilelor Siguranței Alimentelor”; elaborarea și editarea 

materialelor de vizibilitate necesare; elaborarea Broșurii 10 istorii de succes și realizarea interviurilor cu 

beneficiarii selectați. 



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

 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost realizate următoarele activități specifice în domeniul 

comunicare și promovare: 

Plasări în presa scrisă și on-line 

În perioada de raportare au fost plasate 4 articole: 

Titlu: Холодильные яблоки. Как фермеры из села Кунича вместе решили проблему хранения 
фруктов 
Plasare: Newsmaker.md, 11 septembrie 

Subiect:  Articolul a fost scris în stilul istorie de succes și relatează istoria Grupului de producători 

agricoli Sant&K din Cunicea, raionul Florești, care au construit un frigider de 2 mii de tone pentru păstrarea 

merelor. Sprijinul MAC-P a fost de 5 mln lei sub formă de grant. 

http://newsmaker.md/rus/novosti/holodilnye-yabloki-kak-fermery-iz-sela-kunicha-vmeste-reshili-

problemu-hraneniya-f-39049 

 

 Titlu:  Консолидация фермеров – ключ доступа к рынкам сбыта 

Plasare:  Logos-press, 14 septembrie  

 Subiect: Articolul pornește de la informațiile privind impactul DCFTA asupra exporturilor 

moldovenești în UE. Totuși, argumentează articolul, fără consolidarea în grupuri de producători, 

fermierii nu vor putea beneficia pe deplin de prevederile acordului de comerț liber.  

http://logos.press.md/1247_18_1/  

http://newsmaker.md/rus/novosti/holodilnye-yabloki-kak-fermery-iz-sela-kunicha-vmeste-reshili-problemu-hraneniya-f-39049
http://newsmaker.md/rus/novosti/holodilnye-yabloki-kak-fermery-iz-sela-kunicha-vmeste-reshili-problemu-hraneniya-f-39049
http://logos.press.md/1247_18_1/
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1. Titlu: Afaceri de succes în agricultură: Ce spun antreprenorii care au accesat finanțarea 
nerambursabilă din partea MAC-P 

Plasare: Agora.md, 20 octombrie 

https://agora.md/stiri/50824/afaceri-de-succes-in-agricultura-ce-spun-antreprenorii-care-au-

accesat-finantarea-nerambursabila-din-partea-mac-p  

Articolul profită de prezența la expoziția Farmer a grupurilor de producători și a echipei MAC-P pentru 

a face un reportaj despre beneficiile asocierii producătorilor agricoli.  

 

2. Titlu:  INFOGRAFIC. Rezultatele celui de-al șaptelea apel de granturi destinate 
Managementului Durabil al Terenurilor 
Plasare: Agrobizness.md,  03 noiembrie 

https://agrobiznes.md/infografic-rezultatele-celui-de-al-saptelea-apel-de-granturi-destinate-

managementului-durabil-al-terenurilor.html  

https://agora.md/stiri/50824/afaceri-de-succes-in-agricultura-ce-spun-antreprenorii-care-au-accesat-finantarea-nerambursabila-din-partea-mac-p
https://agora.md/stiri/50824/afaceri-de-succes-in-agricultura-ce-spun-antreprenorii-care-au-accesat-finantarea-nerambursabila-din-partea-mac-p
https://agrobiznes.md/infografic-rezultatele-celui-de-al-saptelea-apel-de-granturi-destinate-managementului-durabil-al-terenurilor.html
https://agrobiznes.md/infografic-rezultatele-celui-de-al-saptelea-apel-de-granturi-destinate-managementului-durabil-al-terenurilor.html
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În perioada de raportare a fost elaborate și plasate 4 reportaje TV. Acestea se includ in  contracte de 

parteneriat cu canalele  PRO_TV, Moldova_1 și Agro_TV.  

1.  Reportaj PRO TV 

Data difuzării 03.11.2018 

Cinci agricultori din Floresti s-au unit si au deschis o afacere. Au primit un grant si si-au construit un 

frigider urias in care vor pastra mere. Cum arata acesta si cate fructe incap in el  

Reportaj difuzat în principalul jurnal de știri, la orele 20.00 și reluat în jurnalul de la 22.00, cu  plasare 

pe site. 

http://protv.md/stiri/actualitate/cinci-agricultori-din-floresti-s-au-unit-si-au-deschis-o-afacere---

2390631.html?fbclid=IwAR2ay4wWlyrMWW2lSRFW1LlbqOE8Jpm_NH3gIt763fY3UnmmVvH32ZhQGfs  

http://protv.md/stiri/actualitate/cinci-agricultori-din-floresti-s-au-unit-si-au-deschis-o-afacere---2390631.html?fbclid=IwAR2ay4wWlyrMWW2lSRFW1LlbqOE8Jpm_NH3gIt763fY3UnmmVvH32ZhQGfs
http://protv.md/stiri/actualitate/cinci-agricultori-din-floresti-s-au-unit-si-au-deschis-o-afacere---2390631.html?fbclid=IwAR2ay4wWlyrMWW2lSRFW1LlbqOE8Jpm_NH3gIt763fY3UnmmVvH32ZhQGfs
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2. Reportaj PRO TV  

Data difuzării: 17.10.2018 

Un adevarat rai pentru agricultorii din tara este in aceste zile la Moldexpo. Tractoare de milioane de 

lei, utilaj agricol si seminte numai bune de aruncat pe brazda. La expoziție sunt prezenți și 

beneficiari ai MAC-P.  

Reportaj difuzat în principalul jurnal de știri, la orele 20.00 și reluat în jurnalul de la 22.00, cu plasare 

pe site. 

http://protv.md/stiri/actualitate/un-adevarat-rai-pentru-agricultorii-din-tara-este-in-aceste-zile---

2375551.html  

 

3. Reportaj Moldova 1   

http://protv.md/stiri/actualitate/un-adevarat-rai-pentru-agricultorii-din-tara-este-in-aceste-zile---2375551.html
http://protv.md/stiri/actualitate/un-adevarat-rai-pentru-agricultorii-din-tara-este-in-aceste-zile---2375551.html
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Data difuzării 17.10.2018 

S-au unit și au construit depozite frigorifice comune pentru păstrarea producției. 

 O istorie de succes despre grupurile de producători agricoli, constituite cu sprijinul MAC-P. Cu grantul 

primit, aceștia pot păstra producția suficient timp, până la obținerea unor prețuri mai bune.  

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=53121  

 

Elaborare Istorii de succes 

In perioada de raportare au fost elaborate 5 Istorii de succes, avânc ca beneficiari următoarele grupuri de 

producători: 

1. VISAD - FRUCT, s. Lencăuți, r-n. Ocnița, administrator – Igor Plămădeală 

2.  SANT&K, r-n. Florești, administrator – Tatiana Serejnicova 

3. SMARTFRUCT, r-n. Briceni, administrator – Andrei Caduc 

4. FRUCTBIOIMPEX, s. Costești, r-n. Ialoveni,  administrator Victor Mereacre  

5. BASAN-Agro, r-n. Cimișlia, administrator – Ion Baban 

Istoriile de succes au o lungime de 2:00 – 3:00 min și prezintă istoriile filmate la fața locului, prezentând GdP 

în perioada de cules, prezentarea obiectelor achiziționate cu ajutorul MACP și impactul Proiectului asupra 

dezvoltării GdP. S-a folosit atît intervievarea directă, cât și voce de după cadru, pentru a  completa 

informația.  

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=53121
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Pentru acumularea informației de la beneficiari a fost pregătită o listă lucrativă de întrebări, după care se 

conduce  echipa de filmare și care este solicitate de la beneficiari . 

În perioada de raportare au fost executate și livrate (pentru a fi diseminate către beneficiarii și partenerii 

Proiectului) următoarele materiale tipărite:  

Roll-up banner corporativ al Proiectului 

Cantitate -  1 bucată.  

Dimensiuni – 100*200, constructie metalică rabatabilă. 

 

 Calendar de perete pentru 2019 

Tiraj: 150 unități, limba română 

Parametri tehnici:  dimensiuni 310*710mm, tipar color, calendar trimestrial  

Broșură ”PROGRAMUL DE GRANTURI INVESTIȚIONALE DESTINAT GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI – GHID 

INFORMATIV” 

Tiraj: 605 unități, limba română 

parametri tehnici: dimensiuni A5, 16 pagini, tipar 4+4, hârtie mată 200 gr/m2 , biguire, 2 scoabe pe latura 

lungă  

Designul pentru materialele tipărite a fost indeplinit în  baza informației primite din partea Proiectului și 

agreat cu echipa MACP. 
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Abonament lunar portalul Agrobiznes.md  

Abonamentul lunar cu Agrobiznes.md prevede reflectarea constantă a activității și evenimentelor MAC-P 

prin menținerea unei pagini dedicate proiectului și plasarea materialelor informaționale, atât proprii, cât și 

celor elaborate de Consultant, precum și distribuirea materialelor prin intermediul buletinului informațional 

săptămânal. 

In cadrul derulării abonamentului lunar cu Agrobiznes.md, portalul a furnizat informație constantă despre 

activitatea și evenimentele MAC-P, Proiectul fiind inclus in categoria ”PARTENERI”, a fost elaborată și 

plasată  ”Harta beneficiarilor MACP” și o serie de articole despre activitatea MAC-P:  

 

In perioada de raportare portalul Agrobiznes.md a plasate 5 articole:  
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1. Titlu: Reprezentanții MAC-P, în comunicare directă cu vizitatorii expoziţiei Farmer & 
Moldagrotech autumn 2018 

https://agrobiznes.md/reprezentantii-mac-p-in-comunicare-directa-cu-vizitatorii-expozitiei-farmer-

moldagrotech-autumn-2018.html  

2. Titlu: Rezultatele celui de-al șaptelea apel de granturi destinate Managementului Durabil al 
Terenurilor  

https://agrobiznes.md/infografic-rezultatele-celui-de-al-saptelea-apel-de-granturi-destinate-

managementului-durabil-al-terenurilor.html  

Articolul explică datele statistice cuprinse în infograficul privind rezultatele celui de-al șaptelea  

apel de granturi privind managementul durabil al terenurilor.  

3. Titlu:  Cinci producători din Cunicea au construit o cameră frigorifică pentru păstrarea 
fructelor 
https://agrobiznes.md/5-producatori-din-cunicea-au-construit-o-camera-frigorifica-pentru-

pastrarea-fructelor.html 

4. Titlu: Experiența Poloniei în reglementarea activității grupurilor de producători, studiată de 
experți moldoveni 
https://agrobiznes.md/experienta-poloniei-in-reglementarea-activitatii-grupurilor-de-

producatori-studiata-de-experti-moldoveni.html 

5. Titlu: Grupurile de producători agricoli au exportat producție în valoare de peste 20 de 
milioane de lei 
https://agrobiznes.md/grupurile-de-producatori-agricoli-au-exportat-productie-in-valoare-de-

peste-20-de-milioane-de-lei.html  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://agrobiznes.md/reprezentantii-mac-p-in-comunicare-directa-cu-vizitatorii-expozitiei-farmer-moldagrotech-autumn-2018.html
https://agrobiznes.md/reprezentantii-mac-p-in-comunicare-directa-cu-vizitatorii-expozitiei-farmer-moldagrotech-autumn-2018.html
https://agrobiznes.md/infografic-rezultatele-celui-de-al-saptelea-apel-de-granturi-destinate-managementului-durabil-al-terenurilor.html
https://agrobiznes.md/infografic-rezultatele-celui-de-al-saptelea-apel-de-granturi-destinate-managementului-durabil-al-terenurilor.html
https://agrobiznes.md/5-producatori-din-cunicea-au-construit-o-camera-frigorifica-pentru-pastrarea-fructelor.html
https://agrobiznes.md/5-producatori-din-cunicea-au-construit-o-camera-frigorifica-pentru-pastrarea-fructelor.html
https://agrobiznes.md/experienta-poloniei-in-reglementarea-activitatii-grupurilor-de-producatori-studiata-de-experti-moldoveni.html
https://agrobiznes.md/experienta-poloniei-in-reglementarea-activitatii-grupurilor-de-producatori-studiata-de-experti-moldoveni.html
https://agrobiznes.md/grupurile-de-producatori-agricoli-au-exportat-productie-in-valoare-de-peste-20-de-milioane-de-lei.html
https://agrobiznes.md/grupurile-de-producatori-agricoli-au-exportat-productie-in-valoare-de-peste-20-de-milioane-de-lei.html
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Componenta 3. SPORIREA PRODUCTIVITĂŢII SOLURILOR PRIN  
INTERMEDIUL MANAGEMENTULUI DURABIL AL TERENURILOR 
Bugetul estimativ  planificat  până în 2019 3 200 000 USD 

Absorbiţi la 31 decembrie 2018 3 517 968 USD 
Granturi post-investiționale 3 000 000 USD 
Granturi debursate la 31 decembrie 2018 2 374 842 USD  

Indicatori intermediari de rezultate 

 Referinţă Situaţia din 31 
decembrie 
2018 

Ținta pentru 
 2018 

Țintă 
finală 30 
iunie 2019 

Comentarii  

Activități analitice 
privind tehnologii 
specifice de MDT 
încheiate 

În prezent 
există anumite 
activități 
analitice 
limitate. 

- Opțiunile 
analitice 
disponibile 
pentru 
aplicare de 
către 
agricultori. 

- Indicator atins 

Campanie de 
sensibilizare și 
mobilizare în 
domeniul MDT 
implementată 

Expunere 
limitată a 
fermierilor la 
cunoștințe 
despre 
practicile MDT 

- 
 

Campanie de 
sensibilizare 
în domeniul 
MDT 
implementată 

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

Participarea 
femeilor la 
activități de 
mobilizare 

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

Numărul de 
granturi/măsuri 
de stimulare 
pentru MDT 
oferite 

0 28 de dosare 
aprobate în 
cadrul derulării 
apelului #7 al 
Programului de 
granturi post-
investiționale 
destinate MDT 

300  Cumulativ de 
la începutul 
proiectului au 
fost oferite 
191* de 
granturi 
destinate MDT. 
Valoarea totală 
a granturilor 
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constituie 
peste 45,6 mil 
MDL (cca 2,41 
mil dolari SUA) 
*1 dosar va fi 
plătit în tr.1/2019 

Suprafața de 
teren agricol  
supusă practicilor 
de management 
durabil al 
terenurilor   

0ha 6530, 0676 ha 10 000ha - Indicator atins -  
58 649,4652 
ha 

Grupuri mobile 
mecanizate sunt 
create și echipate 
corespunzător 

0 - 2 - 2 

Fâșii anti-
erozionale 
reabilitate 

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

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

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

Sub-componenta 3.1: Întărirea capacității de management durabil al 

terenurilor 

Sensibilizarea publicului și activități de outreach privind managementul durabil al terenurilor  

Serviciile de consultanță și outreach privind MDT sunt acordate de către Mișcarea Ecologistă din Moldova, 

începând cu 3 decembrie 2013.  

Obiectivele specifice serviciilor de consultanță vizează: 

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

proiectului și intervențiile planificate; 

 Elaborarea acțiunilor relevante prin implicarea câtor mai mulți actori, care vor reprezenta ministere, 

agenții, instituții și autorități locale, ONG-ri locale și naționale, tineret, fermieri, entități juridice și 

corporative; 

 Elaborarea și producerea anunțurilor printate și digitale care țintesc și solicită cooperare a nivel 

public și suport în vederea implementării MDT; 

 Dezvoltarea unei platforme puternice interactive cu implicarea tinerilor utilizând mass media 

socială; 

 Elaborarea și producerea diverselor materiale informaționale.  

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

capacităților în practici de management durabil al terenurilor”, astfel în perioada de raportare (semestrul 1), 

echipa MEM a raportat următoarele activități: 
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Elaborarea și difuzarea unui buletin electronic informativ  

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

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

proiectului.  

Buletinul a avut următoarea structură: 

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

„Managementul durabil al terenurilor” ; 

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

Terenurilorˮ  

Acesta a fost plasat online: http://mem.md/wp-content/uploads/2018/03/Managementul-durabil-al-

terenurilor-buletin-informativ-electronic-nr.13.pdf  

Redactarea și difuzarea 3 comunicate de presă prin intermediul agenției de știri InfoPrimNeo 

-  Lansarea celui de-al șaptelea apel al Programului de granturi post-investiționale „Managementul 

Durabil al Terenurilorˮ. Comunicatul a fost publicat la data de 30.03.2018.  

- Zilele Câmpului desfășurate pe data de 07 și 08 iunie și cu privire la încheierea celui de-al șaptelea 

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

Comunicatul dedicat seminarelor științifico-practice a fost publicat la data de 08.06.2018.  

- Încheierea apelului #7 al Programului de granturi Managementul Durabil al Terenurilor urmează să 

fie publicat după evaluarea dosarelor de către Comisia de Evaluare și Selecție. 

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

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

Managementul Durabil al Terenurilor. O casetă (100cm2)  cu anunțul privind apelul #7 de granturi a fost 

publicată în 2 surse de informare din presa scrisă. 

Prin intermediul celor 11 surse de informare, anunțul cu privire la lansarea apelului #7 al programului de 

granturi post-investiționale managementul durabil al terenurilor a fost distribuit după cum urmează: 

1 Unghiul, distribuție regională în raionul Ungheni, tiraj - 10920 exemplare săptămânal;  

2 Glia Drochiană, distribuție regională în raionul Drochia, tiraj –3519 exemplare săptămânal;  

3 Ecoul nostru, distribuție regională în raioanele Sângerei și Telenești, tiraj – 2200 exemplare săptămânal;  

4 Agravista (AgromediaInform) distribuție națională, tiraj – 3500 exemplare bilunar (AgromediaInform și-a 

schimbat numele în Agravista începând cu 23 martie 2018);  

5 Ziarul de Gardă, distribuție națională, tiraj - 5000 exemplare săptămânal;  

http://mem.md/wp-content/uploads/2018/03/Managementul-durabil-al-terenurilor-buletin-informativ-electronic-nr.13.pdf
http://mem.md/wp-content/uploads/2018/03/Managementul-durabil-al-terenurilor-buletin-informativ-electronic-nr.13.pdf
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6 Observatorul de Nord, distribuție regională în raioanele Soroca, Florești, Dondușeni, tiraj - 8273 exemplare 

săptămânal;  

7 Curierul Agricol, distribuție națională, tiraj – 5000 exemplare săptămânal;  

8 Cuvântul, distribuție regională în raioanele Rezina, Șoldănești, Telenești, Orhei, or. Râbniţa, tirajul 5200 

exemplare săptămânal;  

9 Cuvântul liber, distribuție regională în raioanele Leova, Hâncești, Cantemir, Cahul și Cimișlia, tiraj – 3000 

exemplare săptămânal.  

10 Gazeta de Sud, distribuție regională în raioanele Cimișlia, Cahul, Ștefan Vodă, Căușeni, Basarabeasca, 

Taraclia, Leova, Cantemir, tiraj - 5000 exemplare săptămânal;  

11 Jurnal de Chișinău, distribuție națională, tiraj - 18 800 exemplare săptămânal; 

 

În anunțuri au fost prezentate informații cu privire la proiect, programul de granturi postinvestiționale 

Managementul durabil al terenurilor, date de contact ale instituțiilor responsabile de recepționarea și 

completarea dosarelor. 

Publicarea articolelor despre componenta MDT  

Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate 5 articole dedicate programului de granturi post-

investiționale Managementul Durabil al Terenurilor. Articolele au fost publicate în ziarele Timpul (1 articol), 

Logos Press (1 articol) și Curierul Agricol (3 articole publicate).  

Articolul din ziarul Timpul (1/3 pagină), realizat în limba română, cu titlul „Zilele Câmpului au fost organizate 

la Hâncești și Făleștiˮ, a fost publicat la data de 22.06.2018 și a reflectat evenimentele organizate de 

Proiectul MAC-P în cadrul Zilelor Câmpului desfășurate în perioada 07-08 iunie 2018 la producătorii agricoli 

SRL „Alla Morozˮ din raionul Hâncești și SRL „Gospodarul Rediuˮ din raionul Fălești.  

Articolul din ziarul Logos Press (1/3 pagină), realizat în limba rusă, cu titlul „Лучшие технологии 

производства озимых от консультантов МАС-Рˮ, a fost publicat la data de 15.06.2018. În articol a fost 

abordată tema Sistemului Conservativ de Agricultură în baza datelor prezentate de experții proiectului 

MAC-P la Ziua Câmpului desfășurată pe data de 08 iunie 2018 la SRL „Gospodarul Rediuˮ, raionul Fălești. În 

articol au fost prezentate, de asemenea, informații privind cel de-al șaptelea Apel al Programului de 

Granturi post-investiționale Managementul Durabil al Terenurilor al MAC-P.  

Articolul # 1 din ziarul Curierul Agricol, Gazeta satelor (1/4 pagină) cu titlul „Echipa de la MAC-P continuă 

promovarea agriculturii conservativeˮ, a fost publicat pe data de 22.06.2018. Articolul a reflectat Ziua 

Câmpului desfășurată de Proiectul MAC-P pe data 07 iunie 2018 la producătorul agricol SRL „Alla Morozˮ, 

din raionul Hâncești. În articol sunt prezentate detalii cu privire la aplicarea Sistemului Conservativ de 

Agricultură la cultivarea grâului de toamnă, precum și informații privind cazul gospodăriei agricole SRL „Alla 

Morozˮ ca model de o nouă atitudine în prelucrarea solului.  

Articolul #2 din ziarul Curierul Agricol, Gazeta satelor (1/4 pagină) cu titlul „Unul dintre cele mai frumoase 

lanuri de grâu e la SRL „Gospodarul Rediu”, a fost publicat la data de 29 iunie 2018. În articol este reflectată 

Ziua Câmpului organizată de Proiectul MAC-P pe data de 08 iunie 2018 la producătorul agricol SRL 
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„Gospodarul Rediuˮ, din raionul Fălești. În articol sunt prezentate detalii cu privire la aplicarea Sistemului 

Conservativ de Agricultură la cultivarea grâului de toamnă, precum și informații privind cazul gospodăriei 

agricole SRL „Gospodarul Rediuˮ.  

Articolul #3 din ziarul Curierul Agricol, Gazeta satelor (1/4 pagină) cu titlul „Credem în parteneriatul nostru 

cu producătorii agricoli”, a fost publicat la data de 06 iulie 2018. În articol este prezentat un interviu cu dl 

Igor Bujor, consultant al Proiectului MAC-P, privind beneficiile unui Sistem Conservativ de Agricultură, 

suportul financiar oferit de Proiectul MAC-P prin intermediul Programului de Granturi Post-Investiționale 

Managementul Durabil al Terenurilor. 

Emisiuni TV  

Pe parcursul perioadei de raportare a fost realizată 1 emisiune cu privire la proiectul MAC-P la postul de 

televiziune Agro TV. Data – 01.07.2018 Emisiunea –ABC-ul Fermierului Post TV – AgroTV Durata emisiunii – 

40 min. Audiență – distribuție națională Emisiunea online: https://www.agrotvmoldova.md/show/abc -ul-

fermierului https://www.youtube.com/watch?v=0Hz1 3LjEg0s&feature=youtu.be . 

Emisiunea reflectă lucrările seminarului ştiinţifico-practic cu genericul Ziua Câmpului, desfăşurat la data de 

07.06.2018, în raionul Hâncești, în apropiere de localitatea Sărata Galbenă, pe unul din câmpurile ce aparțin 

„GȚ Alla Moroz” inclusiv secvențe și interviuri cu: Igor Bujor, consultant MAC-P; Grama Marin, Direcția 

politici de producție, procesare și reglementare a calității a produselor de origine vegetală, MADRM; Andrei 

Moroz, beneficiar MAC-P; Sergiu Gavrilaş, consultant MAC-P. În emisiune sunt evidenţiate detalii cu privire 

la semănatul culturilor cerealiere în cadrul sistemului Conservativ de Agricultură - semănatul direct al 

grâului de toamnă și modalitățile de protecție a plantelor în acest sistem. 

Menținerea profilului componentei pe una din rețelele de socializare -  Facebook: 

Activitățile proiectului, fotografii de la evenimente, noutăți din domeniu precum și alte informații relevante 

subiectului Managementul durabil al terenurilor (noțiune, principii, practici, posibilități de finanțare post 

investițională), sunt reflectate în mod constant pe profilul de Facebook a proiectului: 

https://www.facebook.com/MDTMoldova?ref=bookmarks. În perioada de raportare au fost distribuite 7 

postări despre activitatea Proiectului. 39 RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES, 2018| Proiect implementat de 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate 

de Banca Mondială În rezultatul postărilor despre activitățile proiectului, pagina de Facebook dedicată 

Managementului Durabil al Terenurilor a fost apreciată de 847 ori, fiind în creştere faţă de perioada de 

raportare precedentă. Pagina are nu număr total de 871 de urmăritori până în prezent.. 

Activități privind conștientizarea și mobilizarea părților interesate 

Organizarea sesiunilor de informare în cadrul Acțiunii ”Caravana Verde” 

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

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

- proiectul MAC-P. La evenimente au fost prezentate informații privind lansarea programului de granturi 

post-investiționale Managementul Durabil al Terenurilor, modalități de accesare a granturilor post-

investiționale destinate managementului durabil al terenurilor şi informaţii despre tehnologiile conservative 

în agricultură.  

 



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

 

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

desfășurat în următoarele localități: 

16.02.2018 – or. Bălți, 52 participanți din raioanele Glodeni, Fălești, Râșcani, Sângerei și Drochia din care 38 

producători agricoli; 

20.02.2018 – or. Edineț, 59 participanți din raioanele Edineț, Dondușeni, Briceni și Ocnița din care 48 de 

producători agricoli; 

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

agricoli; 

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

24 de producători;  

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

care 37 producători agricoli; 

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

locale, ingineri cadastrali, precum și alte persoane interesate. În total, la evenimentele din perioada de 

raportare au participat 260 persoane. Din numărul total de participanți 189 de persoane au fost producători 

agricoli, iar 71 reprezentanți ai direcțiilor agricole și ai altor direcții și secții din cadrul consiliilor raionale, 

reprezentanți ai ACSA, ai distribuitorilor de tehnică agricolă și ai altor organizații neguvernamentale din 

domeniu, ingineri cadastrali, consilieri locali, primari. 

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

Terenurilor precum și pe paginile web ale unor APL. 

Activități privind conștientizarea și mobilizarea părților interesate  

Suport logistic pentru organizarea seminarelor de promovare a tehnologiilor No-Till, Strip-Till și practici de 

MDT cu genericul ”Ziua Câmpului” În perioada de raportare, Mișcarea Ecologistă din Moldova a oferit suport 

logistic pentru organizarea și desfășurarea a 2 seminare științifico-practice de promovare a tehnologiilor No-

Till, Strip-Till și practici de MDT cu genericul Ziua Câmpului. Mișcarea Ecologistă din Moldova realizat 

următoarele acțiuni în vederea bunei desfășurări a seminarelor:  

1) Întocmirea agendei împreună cu echipa MAC-P;  

2) Elaborarea și expedierea invitației către APC, APL, mass-media, participanți împreună cu echipa MAC-P;  

3) Emiterea și completarea listei participanților;  

4) Elaborarea comunicatelor și articolelor în rezultatul seminarelor realizate;  

5) Organizarea serviciilor de catering. 

Suplimentar, Mișcarea Ecologistă din Moldova a elaborat materiale informative sub formă de bannere și 

mapa participantului distribuite în cadrul evenimentelor.  

Un seminar a avut loc la data de 07.06.2018, în raionul Hâncești, în apropiere de localitatea Sărata Galbenă, 

pe unul din câmpurile ce aparțin „GȚ AllaMoroz”. La eveniment au participat 37 persoane (7 femei și 30 de 

bărbați), dintre care 15 producători agricoli (2 femei și 13 bărbați). Evenimentul a fost reflectat în articolele 

online, elaborate de Mișcarea Ecologistă din Moldova și difuzate prin intermediul următoarelor canale de 

comunicare: http://mem.md/events/ziua-campului-la-hincesti/ și 

  https://www.facebook.com/MDTMoldova/

Al doilea seminar a avut loc la data de 08.06.2018, în raionul Fălești, pe unul din terenurile agricole al SRL 

„Gospodarul Rediu”. 40 RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES, 2018| Proiect implementat de Unitatea 

Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca 

https://www.facebook.com/MDTMoldova/
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Mondială La eveniment au participat 30 de persoane (2 femei și 28 de bărbați), dintre care 19 producători 

agricoli: SRL; SA, GȚ, CAP, Î.I. (1 femeie și 18 bărbați). Evenimentul a fost reflectat în articolele online, 

elaborate de Mișcarea Ecologistă din Moldova și difuzate prin intermediul următoarelor canale de 

comunicare: http://mem.md/events/14919/ și https://www.facebook.com/MDTMoldova/ La Zilele 

Câmpului din 07 și 08 iunie 2018 au participat în total 67 de persoane (9 femei și 58 de bărbați), dintre care 

34 de persoane au fost producători agricoli (3 femei și 31 de bărbați). 

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

agricole 

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

mediu ale practicilor MDT practicate în exploataţiile agricole într-o perioadă mai lungă de timp prin 

utilizarea efectelor și a evoluțiilor pedogenetice (însuşirilor solurilor) ca element direct și de reflectare a 

unui anumit impact de mediu prin intermediul solului. În acest scop, echipa de experți ACSA a utilizat același 

set de indicatori de ordin ecologic pentru M&E impactului asupra mediului pentru fiecare indicator, fiind 

propuse îndrumările metodologice actualizate, care au fost utilizate în procesul de lucru în teren. Indicatorii 

de M&E a impactului ecologic au rămas aceeași și au un caracter de reprezentare fiind ușor aplicabili și 

măsurabili la nivel de companii de către specialiștii acestora. 

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

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

sub-indicatorilor, etc., precum și având la bază concluziile generate de evaluarea seturilor de date colectate, 

a formulat niște lecții învățate de pe urma implementării acestor practici și activități de MDT de către 

agenții economici din agricultură susținute de către Proiectul MAC-P prin intermediul programului de 

granturi post-investiționale. Raportul final a fost prezentat la 30 iunie 2018.  

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

echipa ACSA urmează să elaboreze Ghidul de autoevaluare a practicilor de management durabil al 

terenurilor, urmare a practicilor acumulate în perioda efectuării impactului economic, social și de mediu.  

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

producătorilor agricoli implementatori de practici MDT sau doritori de a aplica asemenea practici, fără 

expertiză și resurse adăugătoare, în vederea  identificării și calculării avantajelor, beneficiilor și a impactului 

economic, ecologic și social de pe urma aplicării agriculturii conservative. Acest fapt va facilita asimilarea 

resurselor financiare disponibile din noul Program de granturi post-investiționale în cadrul GEF Star-7. 

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

tehnologiilor și practicilor de MDT în cadrul conferinței de lansare a Ghidului, organizate la 5 decembrie 

2018 cu participarea reprezentanților Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea 

Proiectelor, finanțate de Banca Mondială (UCIMPA), Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 

(AIPA), Agenției Naționale pentru Dezvoltare Rurală (ACSA) și producătorilor agricoli din diferite regiuni ale 

țării. La eveniment au participat circa 100 de persoane.   
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Sub-componenta 3.2: ”Stimulente financiare şi investiții pentru managementul durabil al 

terenurilor”  

Programul de granturi post-investiționale destinate Managementului durabil al terenurilor  

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

post – investiționale destinate MDT al Proiectului ”Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P).  

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

oficiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.  

Ședința Comisiei de Evaluare și Selecție a avut loc în perioada 01 – 22 octombrie 2018, în incinta 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Drept urmare, au fost apropate spre plată 28 de 

dosare depuse.   

Cumulativ de la începutul demarării programelor de granturi post-investiționale au fost recepționate 253 

dosare dintre care 192 au fost calificate finaliste pentru rambursarea a 50% din valoarea investiției in 

tehnologii de MDT. Beneficiarii programului au investit în 234 de utilaje destinate MDT, dintre care 

semănători – 96, stropitori – 47, tocătoare (cositori) – 43, combinatoare - 18. De asemenea, beneficiarii au 

investit în practici de MDT și anume: 3 iazuri antierozionale, 2 bazine de captare a apei pluviale și înierbarea 

cu lucrarea solului numai în jurul pomilor în livezi.  

 

Astfel valoarea cumulativă a granturilor debursate la moment constituie 45,6 milioane lei  (cca 2,41 mil 

dolari SUA). 
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Valoarea medie a unui grant reprezintă - 237 557 MDL. Din totalul beneficiarilor, 57 au primit granturi în 

valoare maximă de 20 000 dolari SUA, iar un beneficiar a primit grant minim de 20 947 lei. Ca urmare a 

dezagregării pe gen s-a constatat că din 192 de beneficiari, inclusiv 30 femei (15, 6%).  

Suprafața terenurilor agricole prelucrate de finaliștii programului reprezintă 58 649,4652 ha. Granturile 

acordate acoperă, cele mai diverse localități din Moldova, răspândindu-se pe întreg teritoriu al țării. 

Conform divizării administrativ - teritoriale ale RM : Nord - 108 beneficiari, Sud – 53, Centru : 31 persoane. 

 

Evaluarea de mediu a dosarelor MDT 

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

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

procedurile de mediu aplicate în cadrul Componentei MDT a MACP. 
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Monitorizarea și Evaluarea beneficiarilor de granturi 

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

Proiectului ”Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P). În perioada de raportare, a finalizat vizitele de 

monitorizare la 138 de beneficiari din 144 preconizați inițial. Astfel, au fost efectuate vizite în 26 de raioane. 

Din cei 138 beneficiari de granturi monitorizați, 133 beneficiari au primit granturi post-investiționale în urma 

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

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

terenurilor în sumă de 1,2 mil lei. 

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

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

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

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

de mai jos: 

 

Investițiile au constituit suma de 68,0 mil lei, ceea ce constituie 233,9% față de suma grantului debursat.  
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Ponderea grantului alocat în totalul investițiilor efectuate de către 138 beneficiari în practici și tenologii 

MDT. 

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

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

40% din investițiile totale efectuate de către beneficiarii monitorizați. 

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

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

stropire a livezii pe 713 ha. Ponderea majoră (55%) în prestarea serviciilor o deține GȚ Panfil Ion companie 

specializată în prestarea de servicii.   

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

monitorizați se prezintă în diagrama de mai jos: 

 

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

granturi a crescut de la 83,1 mii ha în anul depunerii dosarului la 152,7 mii ha fiind în creștere cu 83,7%. 

Astfel, în anul 2017 - 74 beneficiari au prelucrat cu 48,7 mii ha mai mult, iar alți 45 beneficiari au 

micșorat suprafețele prelucrate cu 3,8 mii ha, cauza principală o constituie expirarea contractelor de 

arendă asupra terenurilor și variații în procesul reîncheierii acestora.  

43% 

17% 

40% 

Valoarea investițiilor în tehnologii MDT 

Ponderea cofinanțării beneficiarilor 

Ponderea granturilor debursate

Ponderea investiției după acordarea 

grantului 

83096,4 

152665,6 

44011,7 

76617,2 

0

50000

100000

150000

200000

La data aplicării La data monitorizării

Analiza suprafețelor fondului funciar, prelucrată în exploatația agricolă  

Suprafața terenurilor prelucrate total ha. La data monitorizării



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

 

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

granturi au crescut de la 44,0 mii ha în anul depunerii dosarului la 76,6 mii ha fiind în creștere cu 74,0%. 

Astfel în anul 2017 - 84 beneficiari au lucrat suprafețele cu 38,3 mii ha mai mari, iar alți 38 beneficiari, 

în anul 2017, au lucrat  suprafețe cu 7,8 mii ha mai mici. Una dintre principalele cauze invocate de 

beneficiari este imposibilitatea lucrării solului prin tehnologie conservativă pe suprafețe mic i precum și 

specificul solului care face imposibilă aplicarea tehnologiilor ”no till”/ ”strip -till”.  

Suprafața pe care se aplică tehnologiile conservative de lucrare a terenurilor au fost extinse de la 44,0 mii ha 

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

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

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

teren lucrate după efectuarea investițiilor în utilaje agricole. 

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

de înmatriculare, a înscrisurilor contabile precum și efectuarea altor investiți i în aplicarea practicilor de 

MDT. 

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

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

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

ajustați termenii de referință pentru angajarea unui alt consultant, care va fi responsabil de efectuarea 

exercițiului de M&E a beneficiarilor de granturi. Urmează să fie semnat contractul și demararea activităților 

în trimestrul IV/2018.  

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

Această sub-componentă este realizată de către Institutul pentru Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS). Dat 

fiind faptul realizarea tuturor activităților precum și atingerea indicatorilor propuși, a fost decis de a prelungi 

conlucrarea cu ICAS și anume, echipa de consultanți urmează să  conducă încă un eveniment de 
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monitorizare a schimbărilor la nivel de depozite de carbon (biomasă, sol şi litieră) produse în perdelele 

forestiere de protecţie reabilitate.  

ICAS va prezenta un raport privind nivelul de depozitare de carbon in 43 pieţe de probă anterior studiate şi 

follow-up la datele colectate şi raportate în anii 2015-2016. ToR ai consultantului a primit deja aprobarea de 

către Banca Mondială. Contractul nr. MACP/CS/SSS-3.1-1 a fost semnat la 30 noiembrie 2018, cu data de 

finalizare – 30 mai 2019. Activitățile urmează să demareze în primăvara anului 2019. 

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

oficiul UCIMPA. 


