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PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ (P118518)  

Obiective, componente, indicatori 

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

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

ample de reformă ale programului care vizează creşterea competitivităţii la export, atragerea de investiţii şi 

realizarea integrării comerciale mai strânse cu UE. În special, proiectul va sprijini agenda de reformă a 

Guvernului în domeniul siguranţei și calității alimentelor, eforturile de îmbunătăţire a oportunităților de 

piață pentru agricultori prin suport investiţional (pentru modernizarea infrastructurii post-recoltare) şi 

sprijin pentru dezvoltarea instituţională (crearea și consolidarea grupurilor de producători), precum şi 

eforturile de a integra utilizarea de bune practici agricole şi de management durabil al terenurilor. 

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

țării prin susținerea modernizării sistemului de management al siguranței alimentelor; facilitarea accesului 

producătorilor agricoli la piețe și integrarea practicilor agricole de mediu și a celor de management durabil 

al terenurilor. ODP va fi realizat prin activităţi care vizează: (i) consolidarea capacităţii ţării de a gestiona 

agenda din ce în ce mai complexă privind siguranţa alimentelor; (ii) îmbunătăţirea infrastructurii şi creşterea 

nivelului de organizare a agricultorilor şi (iii) promovarea adoptării de practici agronomice durabile de către 

fermieri şi un răspuns consolidat al autorităţilor la provocările de degradare a solului.   

COMPONENTELE PROIECTULUI: 

COMPONENTA 1: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI ALIMENTELOR 

Sub-componenta 1.1.:  Suport instituțional și de reglementare 

Sub-componenta 1.2.: Îmbunătățiri tehnice ale ANSA1 

COMPONENTA 2: SPORIREA POTENȚIALULUI DE ACCES LA PIEȚE 

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

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

COMPONENTA 3: SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII PRIN INTERMEDIUL MANAGEMENTULUI DURABIL AL 

TERENURILOR 

Sub-componenta 3.1.: Consolidarea capacității pentru MDT2 

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

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

COMPONENTA 4: SUPORT PENTRU IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Proiectul este implementat prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvolătrii Regionale şi Mediului. 

UCIMPA acordă suport fiduciar pentru MADRM şi facilitează implementarea proiectului şi monitorizarea 

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

implementării programelor de granturi în cadrul MAC-P.  

Termenul de implementare a proiectului este 30 iunie 2019. 

                                                           
1
 Agenția Națională de Siguranță Alimentară 

2
 Managementul Durabil al Terenurilor 
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Componenta A: ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI ALIMENTARE  

Bugetul estimativ planificat  până în 2019 11 796 000 USD 

Absorbiţi la 31 iunie  2019      9 250 764 USD 

 
Indicatorii intermediari de rezultate 

  Referință Situația la 31  martie 
2019 

Țintă 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 a 
sediului ANSA 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 
responsabili- 
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 
management ale 
agenției 

Sistemele 
Informaţionale 
elaborate şi transmise 
către benefeciar.  

Reabilitarea 
laboratoarelor 
vizate încheiată  

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

În trimestrul II - 2019 
au continuat lucrările 
de construcţie a  
laboratorului din 
Cahul. 

Trimestrul II Lucrările  de 
construcţie 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 

- Trimestrul II Laboratoarele 
Siguranţa Alimentelor 
şi Sănătatea 
animalelor din cadrul 
CRDV au fost 
acreditate.  
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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). În trimestrul I - 
2019 au demarat 
lucrările de proiectare 
a  PIF Sculeni. 

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 

„Inginer constructor”. În perioada de raportare au fost monitorizate lucrările de construcție a 

LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI CALITATEA ŞI SĂNĂTATEA PLANTELOR, FURAJELOR SI PRODUSELOR 

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

dată în două săptămâni şedinţa este 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. Tot în această perioadă consultantul a conlucrat cu compania 

responsabilă de proiectarea PIF-ului la Sculeni şi a pregătit caietul de sarcini pentru lansarea licitaţiei pentru 

construcţia obiectivului dat. 

În perioada raportată consultantul a avut o deplasare la laboratorul din Bălţi şi a pregătit procesul verbal 

privind  defectele care nu au fost înlăturate de compania de construcţie în perioada de garanţie, care a 

expirat în luna mai 2019. 

Consultant local în armonizarea legislaţiei în domeniul siguranţei alimentelor. La solicitarea MADRM, 

proiectul a angajat un consultant local specialist în armonizarea legislaţiei de scurtă durată care oferă suport 

MADRM în partea ce ţine de armonizarea legislaţiei în domeniul siguranţei alimentelor şi anume: 

Transpunerea legislaţiei comunitare în legislaţia naţională a  3 Regulamente (UE), Directiva 82/475/CEE, 

Directiva 2008/38/CE şi Recomandarea 2011/25/UE a Comisiei din 14 ianuarie 2011. 

TOR-ul a fost elaborat în comun cu Şeful de Direcție Politici în Domeniul Medicină Veterinară și Siguranța 

Alimentelor de Origine Animalieră, MADRM. Ulterior a avut loc aprobarea acestuia şi a fost publicat anunţul. 

Au aplicat 4 CV-uri. Evaluarea a avut loc. Contractul a fost semnat. Consultantul şi-a încheat activitatea la 

sfârşitul periodei de raportare şi a prezentat raportul final  privind activitatea efectuată.  
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Sub-componenta 1.2: Îmbunătățiri tehnice pentru managementul siguranței alimentelor 

CONSTRUCŢIA LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI CALITATEA ŞI SĂNĂTATEA PLANTELOR, FURAJELOR ŞI 

PRODUSELOR ALIMENTARE (CAHUL)  

În trimestrul I al 2019 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 au fost organizate, iar scrisorile şi Procesele 

Verbale remise către compania de construcţie nu au atins efectul scontat.  

Astfel, în perioada raportată au fost efectuate următoarele lucrări de construcție: 

 montarea pereților despărțitori din gips-carton la cota 3.530 și 6.800; 

 a fost finalizat montarea stratul de pietriș şi patului de beton la parter, sub pardoseli la cota 0.000; 

 instalarea ferestrelor la parter;  

 executarea parţială a izolării termice a fațadei; 

 executarea parţială  a sistemul de încălzire; 

 Etapa I și rețelele exterioare de apă și canalizare; 

 executarea parţială  a lucrărilor electrice din Etapa I 

 executarea parţială  a tencuielilor cu amestec uscat di ipsos la etaj; 

 executarea parţială  de instalare a tubulaturii și canalelor de ventilare. 
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PROCURAREA ECHIPAMENTULUI PENTRU LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI CALITATEA ŞI SĂNĂTATEA 

PLANTELOR, FURAJELOR ŞI  PRODUSELOR  ALIMENTARE  BĂLŢI  

În baza listei prezentate de către Consultantul Internaţional, specialist în domeniul laboratoarelor pentru 

siguranţa alimentelor şi protecţia plantelor, de comun 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 2018 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 2018 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 indetificat ca unele 

poziţii se dublau, iar altele lipseau. În luna noiembrie 2018 toate specificările au fost divizate pe loturi, fiind 

acceptate de toate părțile. Ulterior acestea urmau să fie semnate de directorul general ANSA şi transmise 

către UCIMPA pentru lansarea licitaţiei. În luna decembrie 2018 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. 

În luna februarie 2019 consultantul a verificat specificările şi a făcut unele corectări. Aceste corectări au fost 

trimise către ANSA de la care drept  răspuns, la data de 19 martie 2019, a parvenit lista optimizată cu 

echipament. Această listă împreună cu specificările de rigoare au fost introduse în caietul de sarcini pentru 

licitaţie. Directorul general ANSA a semnat specificările şi licitaţia a fost lansată. Pe parcursul lunii mai au 

parvenit de la unele companii un şir de întrebări şi clarificări referitor la actele de licitaţiei. UCIMPA 

împreună cu consultantul Vadims Bartkevics au oferit clarificări. De asemenea a fost prelungit termenul încă 

cu 2 săptămâni pentru ca companiile să se poată conforma la clarificările oferite. La data de 18 iunie 2019 

au fost deschise ofertele primite de la 3 participanţi. Urmează evaluare. În trimestrul III este planificată 

finalizarea evaluării şi semnarea contractelor.  

PROCURAREA MOBILIERULUI PENTRU LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI CALITATEA ŞI SĂNĂTATEA 

PLANTELOR, FURAJELOR SI PRODUSELOR  ALIMENTARE  BĂLŢI  

Au fost elaboraţi termenii de referinţă pentru contractarea unei companii de design care va pregăti 

specificările tehnice pentru procurarea mobilierului din laboratorul dat. Licitaţia a avut loc. Din motiv că 

reprezentanţii MADRM din comisia de evaluare au refuzat categoric semnarea evaluării (în cadrul unei 

şedinţe convocate de Secretarul de stat, au fost invocate unele dubii privind necesitatea laboratorului din 

Bălţi şi s-a cerut stoparea acestei activităţi pe o perioadă de timp) nu a fost posibilă contractarea companii şi 

începerea activităţii date în perioada trimestrului I al 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. Ulterior a fost anunţată licitaţia. Pe data de 19.11.2018 a avut loc şedinţa pre-

concurs pentru achiziția serviciilor de proiectare a PIF Sculeni. Compania a fost selectată. Contractul a fost 

semnat cu compania BIM-TECH Solution SRL. În luna decembrie anul 2018 compania a început lucrările de 
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proiectare. În luna ianuarie 2019 a avut loc o deplasare la Sculeni şi un şir de întâlniri cu compania de 

proiectare. În luna februarie 2019 a fost prezentată schiţa de proiect, care a fost  aprobată de către ANSA. În 

trimestrul II al 2019 au fost finalizate lucrările de proiectare şi a fost lansată licitaţia pentru construcţia 

obiectivului dat. 

CONSTRUCŢIA PIF-ULUI LA SCULENI 

În baza documentelor de proiecatre şi a caietului de sarcini pregătit de către inginerul constructor, pe data 

de 5 iulie 2019 a fost  lansată licitaţiei pentru construcţia Punctului de Inspecţie la Frontiera Sculeni cu 

publicarea anunţului respectiv. Deschiderea ofertelor este planificată la data de de 9 august 2019, ora 

11.00. 

 

PROIECTAREA PIF-ULUI LA OTACI 

În luna mai 2019 a avut loc o deplasare la Otaci şi Ocniţa, unde a avut loc un şir de întâlniri cu reprezentanţii 

autorităţilor publice locale şi reprezentanţii ANSA teritoriale pentru stabilirea locului amplasării și a  

terenului pentru construcţia PIF-ului.  Cu toate acestea Proiectarea PIF-ului de la frontiera Otaci nu a fost 

posibil de început pe motiv că la sfârşitul lunii iunie ANSA încă nu a stabilit locul de amplasarea a acestuia şi 

nu a obţinut acte de proprietate pentru teren. 

 

MONITORIZAREA DE MEDIU 

În perioada de raportare, Consultantul în domeniul protecţiei mediului a efectuat următoarele activităţi de 

monitorizare: 

 Monitorizarea conformării cerințelor de mediu în activitățile de construcție a Laboratorului zonal 
fitosanitar și pentru siguranța alimentelor în s. Crihana Veche, r-nul Cahul. Progresul cu privire la 
conformarea condițiilor de mediu de către părțile implicate în activitățile de construcție (beneficiar 
– ÎP Centrul Republican de Diagnostică Veterinară, antreprenor – asociații Ozun-Cons SRL și Oztor 
SRL) a fost monitorizat și documentat în timpul vizitelor în teren, care au vizat, în special, 
respectarea cerințelor cu privire la siguranța ocupațională și gestionarea deșeurilor generate pe 
șantierul de construcție. În acest context, au fost elaborate și prezentate părților împlicate 
Rapoartele de conformitate de mediu, în conformitate cu procedura stabilită. 

 

Notă: Ca răspuns la neconformitățile documentate și raportate, administratorul șantierului a 

asigurat colectarea deșeurilor solide acumulate și evacuarea lor autorizată la platformele 

municipale. Însă, în continuare rămîne nerezolvată problema asigurării cu containere pentru 

colectarea separată a deșeurilor generate pe șantier. Lipsește marcajul și semnalizarea de 

siguranță conform normelor stabilite. 

 

 Monitorizarea conformării cerințelor de mediu de către părțile implicate în activitățile de proiectare 
a Punctului de Inspecție la Frontieră Sculeni (beneficiar – Agenția Națională pentru Siguranța 
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Alimentelor, compania de proiectare – BIM-Tech Solution SRL), planificat a fi construit pe teritoriul 
Postului vamal de frontieră rutier existent. 
 

Notă: Progresul înregistrat pe parcursul trimestrului II: 

(i) Conceptul de proiect pentru PIF Sculeni a fost aprobat de către beneficiar;  

(ii) Conform procedurilor stabilite, a fost asigurată coordonarea de mediu și sanitară a 

terenului pentru amplasarea și proiectarea obiectului preconizat (Aviz de mediu #01-12/172 

din 26.04.2019 și Aviz sanitar #47 din 12.04.2019);  

(iii) A fost finalizată procedura de înregistrare la OTC a Contractului de superficie pentru lotul 

destinat construcției obiectului;  

(iv) Au fost asigurate condițiile și obținut Certificatul de urbanism pentru proiectare (#05 din 

04.06.2019), care certifică elaborarea documentației de proiect pentru construirea obiectului;  

(v) A fost finalizată elaborarea proiectului tehnic de execuție a obiectului. Conținutul de bază 

a proiectului tehnic și detaliile de execuție au fost supuse expertizei tehnice și verificării 

conform procedurilor în vigoare (Aviz #63/06-2019 din 05.06.2019);  

(vi) Documentația de proiect verificată a fost transmisă managerului de proiect pentru 

elaborarea Caietului de sarcini în scopul organizării licitației de selectare a antreprenorului 

pentru construirea obiectului dat;  

(vii) Compania de proiectare continuă elaborarea Compartimentului ”Protecția mediului”, în 

conformitate cu normativul în construcții NCM A.07.06:2016;  

(viii) A fost completată Fișa de verificare a Planului de acțiuni de mediu pentru activitățile de 

construcție a PIF Sculeni. Versiunea finală a documentației de mediu urmează să fie supusă 

consultărilor publice conform procedurilor MAC-P stabilite. 
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Componenta B: ÎMBUNĂTĂȚIREA POTENȚIALULUI DE ACCES LA PIEȚELE DE DESFACERE 

Buget estimativ planificat până la 30 iunie 2019         – 4 649 000 USD 
Absorbiți la 30 iunie 2019                                           -  1 464 719 USD 

Granturi investiționale                                                    – 15 000 000 USD 
Granturi debursate, conform surselor:                          -  10 218 787 USD       
      Surse IDA                                                                       -   8 774 913 USD 
      Surse SIDA                                                                     -   1 443 874 USD 

 Indicatorii intermediari de rezultate 

 Referință Situația la 30 
iunie 2019 

Țintă 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.  

5 activități de 
informare cu 
implicarea a 46 
persoane 

90 Cumulativ (perioada 2013-2019) 
au fost realizate 212 activități de 
outreach. 2497 participanți.  
90 - ţinta nouă  
stabilită conform contractului de 
prestări servicii MACP/AF/CS/CQ-
2.4. 
La data raportării, conform 
contractului sus menţionat au 
fost realizate - 53 activități de 
informare (761 persoane) 

Participarea 
femeilor în activități 
de outreach 

0 15 femei 
informate 

40% Cumulativ (perioada 2013-2019) 
– 473 femei informate (19%). 
Conform contractului nou – 144 
femei informate 

Grupuri de 
producători 
înregistrate cu 
suportul proiectului 

0 2  45 Indicator atins. Țintă nouă 
stabilită conform contractului de 
prestări servicii MACP/AF/CS/CQ-
2.4 – 45 noi grupuri de 
producători 

Dosare depuse în 
cadrul apelurilor de 
granturi  

0 
 
 
 

0 
 

- Cumulativ – 52** 
Dosare au fost depuse în cadrul 
apelurilor demarate 
**Două GdP au depus dosare în 
mod repetat la programul de 
granturi, conform prevederilor 
AF2 

Dosare aprobate 
pentru porțiunea de 
grant 

0 1 
 

- Cumulativ – 48 doare au fost 
aprobate. 
**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 
 
 
 
 
 
 

2 
 

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

0 500t 30 000t Capacitatea frigorifica a 
obiectului investitional aprobat 
pt grant – 500t. 
35 382 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 37,8%  50% Indicatorul se colectează anual. 

Date furnizate conform 

rapoartelor anuale privind 

vânzările prezentate de GdP la 

data de 31 martie 2019 

 

Sub-componenta 2.1: Suport pentru dezvoltarea afacerilor 

SUPORT ACORDAT LA CREAREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI 

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

Vakakis & Associates pentru prestarea serviciilor în domeniul dezvoltării afacerilor pentru grupurile de 

producători. Principalele activități prevăzute de contractul cu echipa de consultanți sunt: 

1) Desfășurarea campaniei de promovare 

2) Identificarea și mobilizarea Grupurilor de Producători 

3) Înregistrarea GdP și elaborarea studiilor de fezabilitate 

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

post-recoltă 

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

6) Supravegherea procesului de implementare a sub-proiectelor 

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: 

 

Tabel 1. Realizarea activităților planificate pentru perioada de la data contractului și trimestrul II 2019 

Număr 
livrabil 

Denumire livrabil aprilie  Mai iunie 

#1 Activități de informare 4 1  

#2 Adunări ale focus-grupurilor 1 1 1 
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#3 Grupuri de inițiativă create  1 1 

#4 Grupuri de producători create și înregistrate la CÎS  1 1 

#5 Studii de fezabilitate elaborate   1 

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

#7 
Sprijin pentru cofinanțarea grantului aprobat și semnarea 
contractului de grant (om-zile) 

24 om-zile  

#8 Sprijin la procesul de implementare a sub-proiectelor (om-zile) 10 om-zile 

#9 
Asistență tehnică specializată post-creare pentru fiecare GdP 
finanțat (om-zile) 

14 om-zile 

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

- 

Legendă: 

 Activitate realizată 

 

Activitățile de informare 

În perioada de raportare au fost realizate 5 activități de informare. Activitățile de informare au avut loc în 

următoarele raioane și orașe: Ialoveni, Bălți, Cahul, Briceni și Chișinău. Numărul participanților prezenți la 

activitățile de informare a constituit 46 persoane, inclusiv 15 femei. 

De la începutul contractului au fost organizate 53 de activități de informare. Audiența a inclus producători 

de fructe și legume, apicultori și producători de lapte. 

Migdal - or. Chișinău din 12 arilie 2019 
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Producătorii agricoli – or. Bălți din 13 aprilie 2019 

 

 

Producătorii agricoli – s. Colicăuți, r-l Briceni din 16 aprilie 2019 

 

 

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

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

 

Legendă: 

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

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

 Raioane în care nu au avut loc activități de informare 

 

Adunări ale focus-grupurilor 

Numărul focus grupurilor planificate pentru perioada contractului este de 80. 

În perioada de raportare au fost organizate 3 adunări ale focus grupurilor. Geografic adunările focus-

grupurilor au fost organizate în localitățile: or.Briceni, s.Colicăuți, r-l Briceni și or. Chișinău. 

În total la adunările focus-grupurilor au participat 15 persoane. Asocierea pe tipuri de produse se prezintă în 

felul următor: : legume (Briceni), mere (Colicăuți), migdal (Anenii-Noi, Vulcănești, Ceadîr Lunga și Ștefan 

Vodă). 

De la începutul contractului au fost organizate 18 adunări ale focus-grupurilor. 

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

În perioada de raportare a fost create cinci grupuri de inițiativă noi. Tabelul de mai jos prezintă informația 

pe grupurile de inițiativă nou create. 
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Tabel 2. Grupurile de inițiativă nou-create în perioada de raportare 

 

Raionul Localitate Denumire GP 
Nume persoana 

de contact GP 

Nr. 

Fondatori 

Produs Tip echipament 

Briceni Colicăuți LUXFRUCT 
Lavric Andrei,  

068277899 
5 Mere Echipament frigorific 

Ceadîr Lunga Tomai MIGDALE-TOMAI 

Veaceslav 

Gheorghiu, 

069281073 

5 MIGDAL 

Linie de decojire migdale, 

Linie de producere Făină de 

migdale, Linie de ambalare, 

Echipamente de recoltare 

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

de pre-fezabilitate elaborat pentru acesta. 

Tabel 3. Indicatorii cantitativi pe grupurile de inițiativă create în perioada de raportare 

 Indicator Valoare 

1. Capacitatea de prelucrare a echipamentului, tone per sezon: 14,200 

2. Durata estimată de exploatare (in baza datelor producatorului), ani: 17 

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: 26,020 

5. Volumul producției GdP, tone per sezon: 4,491 

 

Grupuri de producători create și înregistrate la Camera Înregistrării de Stat 

În perioada de raportare a fost înregistrate două grupuri de producători noi. În total de la începutul 

contractului au fost înregistrate 8 grupuri de producători. 

Tabel 4. Informație detaliată pe grupurile de producători nou-create în perioada de raportare 

Raionul Localitatea 
Denumirea 

GP 
IDNO 

Data 

inregistrarii 

Mod 

constituire 

Obiect-

activitate 

Capital 

social, 

lei 

Nume si 

contacte 

conducator 

GP 

Nr. 

Fondatori 

Ocnita Calaraseuca 
CASAD-

AGROFRUCT 
1019604001185 22.05.2019 

Nou  

Creata 

Activități 

postrecoltă 
1,500 

Carpova 

Nina, tel. 

068332272 

6 

Briceni Colicauti LUXFRUCT 1019604001211 11.06.2019 

Nou  

Creata 

Activități 

postrecoltă 
500 

Lavric 

Andrei, tel. 

068277899 

5 

 

Studii de fezabilitate elaborate pentru grupurile de producători 
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În perioada de raportare a fost elaborat un studiu de fezabilitate pentru un grup de producători nou creat și 

înregistrat. 

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

Tabel 5. Date generale privind studiile de fezabilitate noi 

Raionul Localitatea Denumirea GP 
Forma 

organizării 

Nume si contacte 

conducator GP 

Nr. 

Fondatori 

Valoare 

estimativa 

active GP, 

mii lei 

Produs Tip echipament 

Ocnita Calaraseuca 
CASAD-

AGROFRUCT 
C.I. 

Carpova Nina,  

tel. 068332272 

5 - 
Mere, 

cireșe 

Depozit frigorific 

cu linie de sortare 

 

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

estimarea costurilor proiectului și a mărimii grantului solicitat: 

Tabel 6. Date privind investițiile GdP nou create 

Raionul Localitatea Denumirea GP 
Tip 

echipament 

Capacitate - 
echipament, 
tone/sezon 

Durata-
exploatare, 

ani 

Cost 
total 

proiect, 
mii lei 

Costuri 
eligibile, 

mii lei 

Costuri 
eligibile, 
% cost 
total 

Grant, 
mii lei 

Grant, 
% 

costuri 
eligbile 

Ocnita Calaraseuca 
CASAD-

AGROFRUCT 

Depozit 

frigorific 
1,000 20 16,423 14,156 86% 6,355 45% 

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

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

Tabel 7. Date privind perspectivele GdP nou create 

Raionul Localitatea 
Denumirea 

GP 
Produs 

Vol.prod, 
GP, 

tone/sez
on 

Valoarea 
prod. GP 
pre, mii 

lei 

VAN, 
mii lei 

VAN, % 
val. 

Prod.  

Rentab. 
Invest., 

% 

Rentab. 
Invest., 

ani 
recup. 

Indicele 
de 

profitabil
itate, 
coef. 

Focus - 
piata 
(MD-

RU-UA-
UE) 

Ocnita Calaraseuca 
CASAD-

AGROFRUCT 

Mere, 

cireșe 
762 2,411 2,561 106% 16% 6.4 1.02 

50% 

MD, 

50% 

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 grupurile înregistrează 

indicatori pozitivi și demonstrează că proiectele investiționale sunt fezabile. 

De la începutul contractului au fost elaborate 8 studii de fezabilitate pentru GdP nou-create. 

Asistență la elaborarea și depunerea la AIPA a dosarelor de aplicare la proiect 
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În perioada de raportare nu au fost elaborate dosare de aplicare la proiect.  

În total de la începutul contractului au fost depuse la AIPA 4 dosare de solicitare a grantului.  

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

În perioada de raportare Consultantul a acordat sprijin la obținerea finanțări pentru patru grupuri care au 

fost aprobate spre finanțare: CÎ Bonaro Agro Grup, CÎ Nord-Grimfruct, CI Amelia Frigo și CI Sadoecostrug. In 

special aceste grupuri au primit următorul sprijin: 

 Facilitarea discuțiilor cu antreprenorul general pentru emiterea scrisorii de garanție 

 Asistență pentru identificarea antreprenorului responsabil de executarea fundației 

 Organizarea adunării generale a membrilor, documentarea corectă a deciziilor aferente solicitării 

grantului, selectării ofertelor, semnarea contractului de grant 

 Asistență la obținerea avizului pozitiv al expertizei ecologice 

 Ajustarea bugetului investițional și ajustarea graficului de implementare a proiectului investițional. 

Copia proceselor verbale de constatare a serviciilor oferite GdP de consultant este prezentată în anexe la 

raport. Numărul de zile de asistență oferită în perioada de raportare este 24 om-zile.  

Cumulativ de la începutul contractului au fost oferite 59 om-zile de asistență pentru 4 GdP (Freshtime – 5 

om-zile, Holdtar Grup – 14 om-zile, Bonaro Agro Grup, Amelia Frigo, Nord-Grimfruct, Sadoecostrug – cîte 10 

om-zile). 

Tabel 8. Numărul de om-zile asistență oferită GdP la semnarea contractelor de grant 

Nr. Denumirea GP Localitatea Raionul 
Număr de om-zile  

în perioada de 
raportare 

Număr de om-zile 
cumulativ de la 

începutul 
contractului 

1. AMELIA-FRIGO Dondușeni Dondușeni 2 10 

2. BONARO AGRO GRUP Parcani Șoldănești 2 10 

3. HOLDTAR GRUP Taraclia Taraclia - 14 

4. FRESHTIME Chipeșca Șoldănești - 5 

5. NORD-GRIMFRUCT Briceni Briceni 10 10 

6. SADOECOSTRUG Sadova Cășărași 10 10 

 

Sprijin la procesul de implementare a sub-proiectelor 

În perioada de raportare Consultantul a continuat lucrul în cadrul acestui livrabil și a acordat sprijin la 

procesul de implementare a sub-proiectelor pentru trei grupuri de producători: Holdtar Grup din Taraclia, 

Amelia-Frigo din Dondușeni și Bonaro Agro Grup din Șoldănești. 

La momentul actual Holdtar Grup împreună cu Antreprenorul General Sebeca Engeneering este în deplină 

fază de reconstrucţie a depozitului frigorific. Astfel pînă în prezent au fost efectuate următoarele: 

1.       Montarea carcasei metalice în proporţie de 100% 

2.       Montarea panourilor Sandwich în proporţie de 100% 
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3.       Instalarea ușilor secționale și accesoriilor în proporţie de 100% 

4.       Echipamentul frigorific este instalat în proporție de 50%. 

Antreprenorul tinde să finalizeze construcţia către luna august 2019 cu respectarea graficului de execuție 

planificat. 

Cîteva fotografii de la fața locului sunt prezentate mai jos. 

 

  

  

 

Amelia-Frigo a finalizat executarea fundației cu forțe proprii. În perioada următoare grupul va pregăti locul 

investiției pentru ca antreprenorul general să înițieze lucrările conform graficului de implementare. Conform 

Contratului de acordare a grantului tripartid semnat între AIPA, Beneficiar și Antreprenor, pănă la începutul 

lunii august 2019, Antreprenorul este obligat să efectueze livrări de bunuri și echipamente procurate din 

contul grantului. 
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Bonaro Agro Grup – antreprenorul desfășoară lucrările de execuție a fundației care va fi finalizată către 

mijlocul lunii iulie curent și pănă la începutul lunii august 2019 va livra carcasa metalică și panourile 

Sandwich. 

Rapoartele periodice privind progresele înregistrate de beneficiarii finanțați urmează a fi transmise de 

consultant la UCIMPA. 

În tabelul de mai jos este reflectată situația privind asistența oferită de consultant la implementarea 

proiectelor investiționale. 

Tabel 9. Numărul de om-zile asistență oferită GdP la implementarea proiectelor investiționale 

Nr. Denumirea GP Localitatea Raionul 

Număr de om-zile în 

perioada de 

raportare 

Număr de om-zile 

cumulativ de la 

începutul 

contractului 

1. AMELIA-FRIGO Dondușeni Dondușeni 2 2 

2. BONARO AGRO GRUP Parcani Șoldănești 2 2 

3. HOLDTAR GRUP Taraclia Taraclia 6 6 

4. SANT&K Cunicea Florești - 8 

 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI 

În perioada de raportare au fost efectuate vizite inopinate și planificate la GdP, precum și au fost colectate și 

analizate date referitoare la activitatea GdP cât și utlizarea infrastructurii postrecoltare. 

Principalele constatări din raport sunt redate mai jos: 

 

Date generale . Capacitatea operațională a GDP 

În momentul colectării datelor, în cadrul celor 33 GdP supuse  procesului de monitorizare, activau 184 

agenți economici. Dintre cele 33 GdP 7 au trecut prin modificări la nivel de membri (retragerea sau aderarea 

membrilor noi, aceste fluctuații au fost înregistrate în cadrul grupurilor cu 5-6 membri). În cadrul celor 33 

GdP activează 214 angajați permanaenți dintre care 55.6% sunt bărbați, iar 58% sunt în categoria de vârstă 

35-50. Doar 5 GdP au indicat prezența unui registru al evidenței zilierilor și doar 4 GdP au indicat că apelează 

la angajați sezonieri (doar 92 de persoane). Distribuția acestora ca și categorie de vârstă și gen este diferită 

de cea a angajaților permanenți sau a administratorilor, respectiv peste 56% fiind femei  iar 64% intra în 

categoria de vârstă 35-50 ani. 

 

Utilizarea infrastructurii postrecoltare de către GDP 

În cadrul raportării anuale repetate asupra implementării planurilor de recunoaștere a fost colectată 

informația de le 33 GdP, dintre care 32 sunt grupuri recunoscute. Aceleași 33 GdP au participat în furnizarea 

datelor dezagregate în exercițiul de monitorizare. 
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Conform datelor furnizate de grupurile de producători prin formularul de monitorizare, pe parcursul anului 

2018 majoritatea grupurilor au utilizat infrastructura postrecoltare pentru produsele comercializate prin 

intermediul grupului, decât două grupuri care au declarat că au făcut vânzările producției fără a fi supuse 

proceselor post recoltare (CI Sipeco și CI Dammag).  

În același timp, datele reflectă perioada ianuarie-decembrie 2018, iar producția din 2018 care a fost 

comercializată sau procesată în 2019 nu este inclusă. 

Pe parcursul anului  2018, doar 6 dintre grupuri au valorificat un spectru mai amplu al proceselor post 

recoltare (prerăcire-sortare-spălare-ambalare-depozitare), restul grupurilor au trecut produsele printr-un 

ciclu de procesare mai scurt, acest fapt este datorat și dării în exploatare tardive a liniilor de sortare 

achiziționate în 2018 dar și a cererilor din partea clienților. 

O pondere relativ mică a grupurilor sunt orientate spre procesarea produselor, doar 6 GdP pe parcursul 

anului 2018 au supus procesării producția recoltată de către membri grupului. Produsele supuse procesării 

au fost merele și prunele. 

Pe de altă parte, majoritatea grupurilor au utilizat infrastructuta frigorifică (26 din cele 33 de grupuri în 2018 

sau 22 din cele 33 grupuri în anul 2017). Acest fapt le-a permis amortizarea riscului de a vinde în perioadele 

când piața a fost saturată. Pe de altă parte, analizând în secțiunea următoare evoluția prețurilor pe tip și 

categorie de produs putem constata că în termen al prețului, majoritatea grupurilor au obținut un preț mai 

bun pentru producția proaspătă, iar grupurile cu capacitate scăzută de negociere au pierdut o parte din 

stocuri datorită păstrării îndelungate.  

Distrubuția după tipuri de produse indică o orientare a grupurilor preponderent spre mere (17 GdP în 2018 

comparativ cu  14 GdP în 2017), struguri (15 GdP în 2018 comparativ cu  14 GdPîn 2017 ) și prune (12 GdP 

atât în 2017 cât și în 2018). 

Dacă analizăm volumul total al producției supuse proceselor post recoltare putem observa o creștere 

compartiv cu anul anterior cu circa 6%, ceea ce indică darea în exploatare echipamentelor care au fost 

achiziționate și instalate pe parcursul anului 2018. Astfel în 2018, circa 39 701 t producție agricolă a fost 

supusă proceselor post recoltare deținute de grupurile de producători.  Producția care a fost comercializată 

în stare proaspătă nu este reflectată în această secțiune și poate fi consultată în secțiunea următoare. 

 

Canalele de vânzări și forma de comercializare.  

Conform datelor livrate de cele 33 de grupuri de producători, pe parcursul anului 2018 au fost 

comercializate circa 37 229 tone producție agricolă, din care: 

 66,58 % sau circa 24 786.0 t au fost mere;  

 14,66 % sau circa 5 456.0 t au fost struguri; 

 12,19 % sau circa 4 537.0  t au fost prune.  

Alte produse comercializate11 au fost piersici – circa 1942 tone și ceapă – circa 437 tone. Restul produselor 

comercializate de către grupurile de producători pe periada anului 2018 în cantități mai mici au fost: caisele, 

căpșunele, cireșele, perele și fasolele.  

Raportându-ne la forma de comercializare a produselor, una dintre tendințele ce reies din informația 

prezentată de către grupuri, putem constata că cea mai mare parte a producției comercializate - 63.3 % 

volumul total al producției comercializate a fost în formă proaspătă, ne fiind trecută prin procesele de 

procesare.  
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Deși dintre cele 33 grupuri de producători doar un număr foarte redus (6 GDP) reușește să acceseze direct 

piețele din exterior, totuși majoritatea producției agricole comercializate de grupuri este destinată 

exporturilor.  

Atfel circa 84 % din marfa comercializată în 2018, sau cu 4% mai mult decât în 2017, a fost comercializată 

clienților locali. În același timp, clienții locali sunt intermediari care au acces la alte piețe din afară cum ar fi 

Rusia , România, Polonia sau Belarus. Motivul pentru care cele mai multe dintre grupuri nu pot exporta 

direct, mai ales piețele din Est,  este lipsa unor certificare sau acreditări care le-ar permite introducerea în 

lista exportatorilor pentru aceste piețe. Tot acest factor a influențat diminuarea volumelor vânzărilor unor 

membri ai grupurilor către grupul din care fac parte. 

 

Managementul calității  

Deși marea majoritate a grupurilor conștientizează necesitatea alinierii la standardele de calitate, mai ales în 

contextul în care interesul prioritar al acestora sunt piețele externe, doar un număr relativ redus dintre ele 

(9 din cele 33 grupuri chestionate)  au reușit să obțină certificările necesare ce le-ar facilita accesul. Alte 11 

grupuri nu dețin certificatele necesare și nici nu au semnalat să fi inițat vre-un proces în acest sens, iar 13 

grupuri sunt în proces de obținere a unor certificate de management al calității. 

 

Suportul consultativ  

În cadrul formularului de monitorizare a fost inserată o secțiune separată ce a vizat evaluarea suportul 

consultativ acordat în cadrul proiectului MAC-P. Întrebările au fost construite pentru a evalua percepția și 

utilitatea pentru grupuri a serviciilor subcontractate în cadrul programului. Întrebările au permis o scalare a 

serviciilor, totuși răspunsurile au fost divizate în doar două categorii- cele care au acordat o cotă maximă și 

cele care au acordat o cotă medie. Un număr redus de grupuri au evitat completarea secțiunii date iar 

răspunsurilor lor au fost încadrate în comparimentul celor care nu au evaluat.  

Percepția gerenală este una pozitivă, semnalând utilitatea acestor servicii, cele mai înalte cote fiind 

acordate suportului în elaborarea studiilor de fezabilitate dar și prin organizarea meselor rotunde pentru 

grupuri. Mai puțin utilă a fost evalut suportul acordat în identificarea cofinanțării. 

Impozite și taxe  

Secțiunea dată reflectă activitatea economică a grupurilor și onorarea obligațiunilor fiscale.  

Astfel se poate contata că în anul 2018, grupurile de producători au contribuit la bugetul de stat cu 8,6 mln 

lei dintre care 2,0 mln lei vin din proceduri de import/export.   

Dacă este să ne raportăm la dinamica față de anul anterior putem constat o diminuare a valorilor relativ 

semnificativă cu circa 42%, însă, acest indicator este distorsionat de anumiți factori care țin de specificul 

activităților grupurilor și a activității investiționale desfășurate, iar interpretarea acestuia nu redă imaginea 

fidelă a contribuțiilor la bugetul de stat. 

Procesele care au avut o influență directă se referă la: 

- Activitatea investițională - numărul grupurilor care s-au aflat în proces investițional în anul 2018 

comparativ cu anul 2017 a fost semnificativ mai mic și respectiv taxele ce țin de procedurile de 

import cât și taxele pe valoare adăugată s-au diminuat considerabil.  
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- Majoritatea grupurilor au efectuat achiziții de mărfuri pe parcursul anului 2018, însă realizarea 

producției respective încă nu a fost efectuată, aceasta aflându-se pe stoc și impozitele aferente 

acesteia urmează a fi integrate în rapoartele pentru anul 2019.  

- Exporturile. Faptul că 6 dintre grupurile de producători au efectuat pe parcursul anului precedent 

exporturi a avut un impact asupra taxelor (preponderent locale) contribuind la diminuarea acestor 

valori. 

 

EVALUAREA DE MEDIU A DOSARELOR                 

În perioada de raportare Consultantul în domeniul protecţiei mediului a realizat următoarele activităţi de 

monitorizare de mediu a beneficiarilor programului de granturi destinat investiţiilor în infrastructura post-

recoltă: 

 Monitorizarea respectării procedurilor de mediu pentru desfăşurarea activităţilor de construire a 
obiectivelor agro-industriale, finanţate în cadrul apelurilor I-VI ale Programului de granturi 
investiţionale MACP. 

 

Notă: În perioada de raportare: 

(i) GdP Holdtar SRL a obținut Avizul pozitiv al Expertizei ecologice de stat asupra documentației 

de proiect ”Reutilarea clădirii existente în hală frigorifică din or. Taraclia, str. Voczalinaia, 87/2” 

(Aviz # 05-5-6034/1082 din 10.04.2019 eliberat de Agenția de Mediu); 

(ii) A fost efectuată vizita de monitorizare în teren la beneficiarul Programului de granturi GdP 

Holdtar Grup SRL din or. Taraclia, unde se execută lucrările de reutilare a clădirii existente în 

hală frigorifică; 

(iii) A fost înregistrat progresul cu privire la autorizarea funcționării a obiectivelor finalizate GdP 

Visad-Fruct, GdP Dammag-Grup și GdP Concor-Fruct. Conform Direcțiilor teritoriale ANSA 

Ocnița și Rezina, acestea grupuri finalizează îndeplinirea condițiilor tehnice de înregistrare 

oficială pentru siguranța alimentelor, prescrise de autorități in conformitate cu Regulile 

generale de igienă a produselor alimentare (ref.: HG #412 din 25.05.2010). 

 

 Actualizarea Progresului conformării procedurilor de mediu în cadrul Compartimentului la finele 
perioadei de raportare: 
 

o 34 obiective sunt finalizate și își desfășoară activitatea conform destinației în baza 
autorizațiilor sau certificatelor de înregistrare oficială privind siguranța alimentelor 
o 3 obiective (Visad-Fruct, Dammag-Grup și Concor-Fruct), la care au fost finalizate lucrările 
de construcție, sunt în proces de autorizare privind siguranța alimentelor, conform cerințelor în 
vigoare înaintate întreprinderilor cu profil agroindustrial 
o 1 obiectiv (Holdtar Grup) este în construcție activă – Reconstrucția unui imobil existent sub 
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depozit frigorific cu o capacitate totală de stocare de 1100 tone. 
 

 

Realizarea investițiilor pentru tehnologiile post-recoltare: 

 

Notă: Numărul total de obiective finanțate în cadrul apelurilor I-VI – 38, beneficiarii de grant – 35 Grupuri de Producători; 

3 GdP construiesc cîte 2 obiecte în baza documentației de proiect separate (Sipecofruct, Ved-Mar-Agro și Ecogrup Fruct). 

 

 Monitorizarea respectării procedurilor de mediu pentru desfăşurarea activităţilor de construire a 
obiectivelor agro-industriale, finanţate în cadrul celui de-al VII-lea apel al Programului de granturi 
investiționale MACP.  
 

Notă: În perioada de raportare: 

(i) CÎ Nord-Grimfruct din motivele schimbării terenului selectat pentru construcție a actualizat 

Avizul de acordare a terenului pentru amplasarea și proiectarea obiectului, eliberat de către 

autoritățile de mediu teritoriale; 

(ii) A fost efectuată Expertiza ecologică de stat a documentației de proiect Nord-Grimfruct și 

obținut Avizul pozitiv la proiectul de execuție „Depozit frigorific pentru păstrarea fructelor şi 

legumelor, instalarea utilajului pentru douăsprezece camere frigorifice”;  

(iii) Au fost completate fișele de verificare de mediu pentru etapa de proiectare pentru Bonaro 

Agro-Grup, Amelia Frigo și Nord-Grimfruct, în care se confirmă respectarea cerințelor și 

procedurilor de coordonare pentru inițierea lucrărilor de construcție; 

(iv) A fost finalizată elaborarea Proiectului de execuție și inițiată procedura Expertizei ecologice 

de stat a documentației de proiect Sadoecostrug, inclusiv avizarea sanitară de către Centrul de 

Sănătate Publică Ungheni. 

 

 Asistență consultativă grupurilor de producători cu privire la respectarea condițiilor de mediu și 
sociale MACP, procedurile de coordonare și actele permisive aplicabile la etapele de realizare a sub-
proiectelor investiționale. Progresul înregistrat la sfîrșitul trimestrului II (tabelul se anexează): 

 

34 

37 

38 

Obiecte cu activitatile de post-recolta
autorizate

Obiecte cu lucrarile de constructie finalizate

Total obiecte agro-industriale finantate
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o 3 sub-proiecte din 4 sunt la etapa de construire activă (Amelia-Frigo, Bonaro Agro-Grup și Nord-
Grimfruct) 

o 1 – în proces de Expertiză ecologică a Proiectului de execuție (Sadoecostrug). 

 

 

ELABORAREA GHIDULUI PRACTIC DEDICAT GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI ”DE LA PRIMII PAȘI LA 

PROFITABILITATE” 

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

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

Scopul serviciilor de consultanță este elaborarea ghidului practic pentru grupurile de producători cu titlul 

propus "De la primii pași la profitabilitate și creștere". Este important de menționat că acest ghid își 

propune să ofere orientări și sprijin tuturor agricultorilor interesați pentru trecerea de la producția la scară 

mică și piața restrânsă la vânzări comune, investiții și creșterea afacerilor. 

Activitățile de bază ce țin de realizarea sarcinii propuse sunt: 

- Elaborarea Metodologiei și Planului de Acțiuni; 

- Analiza bibliografică și documentară asupra cadrului legal și normativ, cadrului de 

reglementare, finanțe și contabilitate, marketing, etc.; 

- Elaborarea structurii Ghidului; 

- Desfășurarea cuprinsului Ghidului; 

- Editarea, formatarea și imprimarea Ghidului. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

agroalimentar mondial. Structura propusă a fost agreată cu membrii MADRM, iar echipa de consultanți au 

început detalierea capitolelor. 

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 la sfărșitul lunii septembrie 2019. 

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL CONTABILITĂȚII ȘI MANAGEMENTULUI FINANCIAR  
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Serviciile de consultanță vizează consolidarea capacităților contabililor, administratorilor și membrilor 

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

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

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

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

- Acordarea 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  aprilie – iunie 2019 în scopul implementării sarcinii asumate conform  contractului MACP/AF-

2/CS/CQ-2.6 și Termenilor de Referință, Consultantul a realizat următoarele activități: 

Aferente livrabilului II: 

- 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 38 grupuri în 

volum de 195,5 ore. 

Aferente livrabilului III: 

- A fost organizată o sesiune de instruire pentru GdP, precum și pentru membrii acestora în luna iunie 

2019.  

În cadrul acestei sesiuni de instruire au fost prezentate recomandări concrete și măsuri necesare de a fi 

întreprinse de către grupuri pentru a elimina neajunsurile ce țin de evidența contabilă în cooperative, 

precum și de întocmirea corectă a situațiilor financiare și fiscale anuale, dar și modul de întocmire a 

raportului GdP în baza confirmărilor anuale ale membrilor și datelor incluse în planurile de afaceri și/sau 

dosarul de recunoaștere a fiecărui grup.  

În cadrul seminarelor au fost puse în discuție următoarele chestiuni: 

- Prevederile Legii Contabilității și raportării financiare oentru anul 2019 

- Noutăți contabile și fiscale anul 2019-2020 

- Modificarea SNC din 01/01/2020 – Partea 1 ( Situații financiare și stocuri ) 

- Modul de documentare primară și ținerea evidenței contabile de GdP 

- Modul de documentare și contabilizare a cheltuielilor de reparație și modul de calculare a uzurii 

pentru anul 2019 

- Utilizarea sistemului informațional contabil 1C 

 

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 
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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. 

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

comunicare și promovare: 

 

Plasări în presa scrisă și online 

În perioada de raportare au fost publicate 7 articole dedicate proiectului MACP, reflectând istorii de succes 

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

Nr.  Titlul Plasare 

1. ”Ложка меда. Как превратить 

пчеловодство из хобби в прибыльный 

бизнес” 

Newsmaker: 

http://newsmaker.md/rus/novosti/lozhka-meda-

kak-prevratit-pchelovodstvo-iz-hobbi-v-pribylnyy-

biznes-42732 

 

http://newsmaker.md/rus/novosti/lozhka-meda-kak-prevratit-pchelovodstvo-iz-hobbi-v-pribylnyy-biznes-42732
http://newsmaker.md/rus/novosti/lozhka-meda-kak-prevratit-pchelovodstvo-iz-hobbi-v-pribylnyy-biznes-42732
http://newsmaker.md/rus/novosti/lozhka-meda-kak-prevratit-pchelovodstvo-iz-hobbi-v-pribylnyy-biznes-42732
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2.  ”Всемирный банк предоставляет гранты 

садоводческим кооперативам Молдовы” 

 

СП, Бельцкий независимый портал,  

https://esp.md/podrobnosti/2019/04/03/vsemirnyy-

bank-predostavlyaet-granty-sadovodcheskim-

kooperativam-moldovy  

 3.  Dumitrița Balan, agricultoare: „De unul 

singur este dificil să te dezvolți, cooperarea 

este viitorul în agricultură”. Interviu 

 

Agora 

https://agora.md/stiri/56221/dumitrita-balan--

agricultoare-de-unul-singur-este-dificil-sa-te-dezvolti-

-cooperarea-este-viitorul-in-agricultura--interviu 

 
4. Садоводы Молдовы получат новые гранты 

на строительство холодильников 

 

Point.md și portalul East-Fruit 

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/sadovody-

moldovy-poluchat-novye-granty-na-stroitelstvo-

kholodilnikov 

 5. Apicultorii din țara noastră pot beneficia de 

sprijin financiar și de dezvoltare, unindu-se în 

grupuri de producători 

 

Agora 

https://agora.md/stiri/58769/apicultorii-din-tara-

noastra-pot-beneficia-de-sprijin-financiar-si-de-

dezvoltare--unindu-se-in-grupuri-de-producatori 

6. Кооперативный вопрос. Как MAC-P 

помогает модернизировать фермерские 

хозяйства 

 

Newsmaker 

http://newsmaker.md/rus/novosti/kooperativnyy-

vopros-kak-mac-p-pomogaet-modernizirovat-

fermerskie-hozyaystva-44835 

7. Конкурентоспособность аграрного сектора 

питают три источника: безопасность 

продовольствия, природосберегающие 

технологии и кооперация 

сельхозпроизводителей 

Logos press 

http://logos.press.md/1283_19_1/ 

Emisiuni și programe TV 

În perioada de raportare au fost organizate următoarele emisiuni TV dedicate activității MACP. 

- Vector European (MOLDOVA_1), 20 mai 2019 

http://www.trm.md/ro/vector-european/vector-european-emisiune-din-20-mai-2019  

- Tema Zilei  (CANAL_2), 20 mai 2019 

http://www.canal2.md/emisiuni/tema-zilei-din-24-05-2019-iurie-usurelu-si-olga-sainciuc_108731.html 

https://esp.md/podrobnosti/2019/04/03/vsemirnyy-bank-predostavlyaet-granty-sadovodcheskim-kooperativam-moldovy
https://esp.md/podrobnosti/2019/04/03/vsemirnyy-bank-predostavlyaet-granty-sadovodcheskim-kooperativam-moldovy
https://esp.md/podrobnosti/2019/04/03/vsemirnyy-bank-predostavlyaet-granty-sadovodcheskim-kooperativam-moldovy
https://agora.md/stiri/56221/dumitrita-balan--agricultoare-de-unul-singur-este-dificil-sa-te-dezvolti--cooperarea-este-viitorul-in-agricultura--interviu
https://agora.md/stiri/56221/dumitrita-balan--agricultoare-de-unul-singur-este-dificil-sa-te-dezvolti--cooperarea-este-viitorul-in-agricultura--interviu
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Reportaje TV 

În perioade de raportare au fost elaborate 3 reportaje TV dedicate activității Proiectului MAC-P, difuzate la 

canale TV cu acoperire națională. 

Vizite de presă 

24 mai 2019 - vizită de presă și o conferință de presă pe teritoriul Grupului de Producători Fresh Time, în 

satul Ordășei, Telenești. Evenimentul a inclus: conferința de presă, în cadrul căreia a fost anunțată 

extinderea MAC-P și vizita de presă la depozitul frigorific și liniile de sortare a Grupului.  

6 iunie 2019 - vizită de presă și o conferință de presă la Punctul de Inspecție la Frontieră Leușeni. 

Evenimentul a inclus o vizită ghidată la Punctul de Inspecție, pe parcursul căreia a fost oferită informația 

despre necesitatea unui astfel de post de inspecție, modul de  funcționare și proiectele similiare care 

urmează să fie implimentate cu susținerea Băncii Mondiale.   

ACTIVITĂȚI DE ELABORARE ȘI PRODUCERE A MATERIALELOR VIDEO PROMOȚIONALE DESPRE PRODUCȚIA 

DE MIERE DE ALBINE ȘI COOPERAREA APICULTORILOR  

La 18 ianuarie 2019 a fost semnat contractul cu RGP Grup SRL pentru elaborarea și producerea materialelor 

video promoționale despre producția de miere de albine și cooperarea apicultorilor. Mesajul din materialul 

video va contribui la sporirea gradului de conștientizare în rândul apicultorilor de a mări producția mierii de 

albini și va informa despre oportunitățile oferite în cazul dezvoltării unei afaceri în acest sector. 

Sarcinile specifice ale serviciilor de consultanță constau în: 
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-          Elaborarea unui documentar despre producția de miere în Moldova și promovarea cooperării 

apicultorilor. Documentarul va fi elaborat în limba română, cu subtitrări rusești/englezești – lungime 15 

minute; 

-          Elaborarea unei versiuni scurte a filmului documentar, urmând aceiași parametri (menționați mai sus) 

– 3-5 minute; 

-          Elaborarea unui spot video și audio care promovează cooperarea apicultorilor în Moldova, lungime 

46-60 sec. 

În perioada de raportare au fost efectuate o serie de deplasări și vizite la apicultorii incluși în lista pentru 

filmări. Vizitele au fost efectuate cu scopul de a stabili programul de filmare, care a inclus locațiile, 

personalul, echipamentul și accesoriile pentru filmări, a fost elaborat planul de filmare pentru fiecare scenă 

și subiect din film. Elaborarea și coordonarea planului de lucru a fost urmată de activități de filmare, 

înregistrare video a interviurilor cu apicultori și specialiști din domeniu. 

 

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”. Urmare a derulării apelului #7 au fost depuse 

pentru aprobare 4 dosare. Comisia de Evaluare și Selecție a avut loc pe data de 13 martie 2019. Comisia a 

evaluat 4 (patru) dosare de aplicare în baza procesului verbal nr. 1 din 11 martie 2019 emis de Agenția de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Din cele 4 dosare depuse 3 au fost evaluate în luna martie 2019 (CI 

Bonaro Agro Grup, CI Nord-Grimfruct, CI Amelia-Frigo) în valoare toatală de 1 050 000,00 dolari SUA. 

Dosarul de aplicare  nr. MP-1/ 1901CL52 – CÎ SADOECOSTRUG a fost evaluat parțial, iar procedura de 

evaluare și selecție a fost finalizată în luna mai 2019. . 

Urmare a prezentării documentelor solicitate, la data de 03 mai 2019 CES s-a întrunit și a evaluat dosarul 

respectiv: 

Nr. dosar Solicitant Obiectul investiției Localitate 
Valoarea totala 

investiției 
(USD) 

Grant aprobat 
(USD) 

Punctaj 
primit 

MP-
1/1901CL
52 

CI 
SADOECOSTRUG 

Depozit frigorific 
500 t 

Călărași. 
s.Sadova 

752 007,00 323 621,00 80,0 

*Total: 1 
dosar 
aprobat: 

X X X 752 007,00 323 621,00 X 

 

SITUAŢIA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI ÎN CADRUL MAC-P 

De la începutul proiectului MAC-P, au fost înregistrate 56 grupuri de producători. Totodată, ca rezultat a 

şapte apeluri de solicitare de propuneri organizate în perioada anilor 2014-2019 în cadrul programului de 
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granturi investiţionale destinate grupurilor de producători, Comisia de Evaluare și Selecție a aprobat spre 

finanţare 48 din 52 dosare de aplicare depuse de grupurile de producători.  

În perioada septembrie 2014 – aprilie 2019 au fost încheiate contracte de acordare a granturilor pentru 

proiecte investiționale în tehnologii post-recoltă cu 41 grupuri de producători. Două grupuri au accesat 

finanţare în mod repetat, atingând plafonul de 350 000 USD în conformitate cu prevederile celui de-al doilea 

Acord de Finanţare.  Alte două grupuri au fost declarate neeligibile.  

Cumulativ de la începutul demarării proiectului au fost debursate resurse de grant în valoare de - 10 218 

787,16 dolari SUA către 37 grupuri de producători. Granturile debursate provin din doua surse de finanţare: 

IDA – 8 774 913,04 dolari SUA şi Guvernul Suediei 1 443 874,12 dolari SUA. Valoarea medie al unui grant 

debursat constituie 276 183,44 dolari SUA, ceea ce reprezintă 79% din valoarea maximă eligibilă pentru 

finanţare. De menţionat că valoarea granturilor variază între 46 000 dolari SUA şi 350 000 dolari SUA. 17 

GdP au beneficiat de granturi în valoare maximală de 350 000 dolari SUA.     

Cele 37 grupuri de producători, beneficiari ai programului de granturi MAC-P cuprind 201 agenţi economici. 

Ponderea femeilor, membre ale GdP constituie cca – 25%. 6 GdP sunt administrate de femei. Numărul 

mediu al membrilor per GdP – 5.4 persoane. Din cele 37 GdP active, 2 GdP sunt înregistrate în calitate de 

SRL, celelalte (35) au statut de Cooperative de Întreprinzător.    

Cele 37 grupuri reprezintă 20 raioane ale RM. În zona nord activează – 14 GdP, în zona centru  - 10 GdP şi în 

zona sud – 13 GdP.   

Dintre cele 37 grupuri care, 34  GdP s-au asociat pentru producerea fructelor, 2 GdP – cultivarea legumelor 

și un (1) GdP producător de alune și migdal.  

Obiectul principal al investiției realizate de grupuri îl constituie dezvoltarea infrastructurii frigorifice. 

Suplimentar, s-au făcut investiţii în uscătorii cu linii de procesare a prunelor, linii de sortare, unităţi de 

transport frigorific şi echipament specializat pentru procesarea alunelor şi migdalelor, linie de confecționare 

a lăzilor de carton. 

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

producători de grant constituie – 30 512 tone, au fost achiziţionate 13 linii de sortare, 4 uscătorii, o linie 

pentru confecționarea lăzilor din carton şi 23 stivuitoare. 
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Componenta C. SPORIREA PRODUCTIVITĂŢII SOLURILOR PRIN  
INTERMEDIUL MANAGEMENTULUI DURABIL AL TERENURILOR 
Bugetul estimativ  planificat  până în 2019 3 200 000 USD 

Absorbiţi la 31 iunie 2019 3 552 961 USD 
Granturi post-investiționale 3 000 000 USD 
Granturi debursate la 31 iunie 2019 2 394 841 USD  

Indicatori intermediari de rezultate 

 Referinţă Situaţia din 31 
martie 2019 

Ținta 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 - 300 Cumulativ de la 
începutul 
proiectului au fost 
oferite 192 de 
granturi destinate 
MDT. Valoarea 
totală a 
granturilor 
constituie peste 
45,6 mil MDL (cca 
2,4 mil dolari 
SUA) 
Plata pt grantul 
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aprobat pt SRL 
Bursemcom a fost 
efectuată pe 
21.03.2019 
(20 000 dolari 
SUA). 

Suprafața de teren agricol  
supusă practicilor de 
management durabil al 
terenurilor   

0ha - 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 

 

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA BENEFICIARILOR DE GRANTURI 

Pe parcursul trimestrului II a fost elaborată, în baza Contractului nr. MACP/AF-2/CS/IC-4.18-2 semnat la 01 

februarie 2019, „Metodologia de monitorizare și evaluare”. În anexe la această metodologie se regăsește 

planul de vizite de M&E pentru beneficiarii de granturi postinvetiționale destunate Managementului Durabil 

al Terenurilor, participanți ai apelurilor 6 și 7, care prevede perioada august-noiembrie 2019. 

 

Sub-componenta 3.3: Suport pentru reabilitarea fâșiilor de protecție  

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

conformitate cu prevederile Contractul nr. MACP/CS/SSS-3.1-1 din 30 noiembrie 2018 între Unitatea 

Consolidată pentru Implementarea Proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) și ICAS  a fost prezentat 

raportul care reflectă estimarea carbonului sechestrat în perdele forestiere care au fost reabilitate în cadrul 

Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova".  

Activitățile nemijlocite descrise în Raport au fost implementate în perioada martie-mai 2019 și 

includ următoarele: 

 Pregătirea materialelor și instrumentelor pentru efectuarea lucrărilor de monitorizare; 

 Instruirea personalului destinat efectuării măsurărilor în teren; 

 Amplasarea eșantionului de suprafețe de probă (SP) utilizate anterior pentru evaluarea 

carbonului din biomasă (28 SP) și sol (15 SP); 

 Calcularea evoluției creșterilor curente de masă lemnoasă în arboretele parcurse cu operațiuni 

silviculturale (reconstrucții, inclusiv tăieri de conservare; lucrări de îngrijire și conducere etc.); 
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 Preluarea/recoltarea probelor de sol necesare și efectuarea analizelor de laborator (15 SP); 

 Calcularea stocului de carbon în toate rezervoarele (arbori, arbuști, litieră și sol) și generarea 

rezultatelor pe PACM; 

 Analizarea rezultatelor, formularea concluziilor și recomandărilor ulterioare, precum și 

realizarea proiecțiilor privind capacitățile estimative de sechestrare a GES de către perdelele 

forestiere de protecție reabilitate în proiect posibile în perioada de 20 de ani. 

Lucrările în teren au fost efectuate în perioada 02-19 aprilie 2019 de către 2 grupuri de lucru a câte 

2 ingineri amenajiști din cadrul ICAS. În cadrul fazei de birou, analizele de laborator au fost efectuate la ICAS 

(determinarea umidității probelor de litieră) și Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului 
(determinarea carbonului în sol).  

La estimarea stocului de carbon din biomasa terestră a fost utilizată Metodologia AR-AM0002 

„Restabilirea terenurilor degradate prin împădurire/regenerare” (Versiunea 03). 

Pentru determinarea modificărilor în stocul de carbon a fost efectuată separarea acestuia pe 

rezervoare şi determinarea ulterioară a stocului de carbon pe fiecare rezervor. Rezervoarele de carbon sunt 

în cazul dat constituite din biomasa terestră (arbori şi arbuşti cu crăci, ramuri, frunze), biomasa subterană 

(rădăcinile arborilor şi arbuştilor), litiera, lemnul mort, carbonul organic din sol. 

În rezultatul calculelor efectuate pe baza datelor recoltate în teren au fost obținute date privind 

conținutul de carbon în biomasa terestră și subterană a arborilor și arbuștilor. Datele respective au fost 

raportate la suprafața totală a proiectului (Tabelul 1). 

Tabelul 1 

Rezultatele determinării conţinutului de carbon în arbori și arbuști din PFP, selectate pentru estimarea 

carbonului 

Stratul 
Suprafața stratului  

Conținutul de 
carbon în 

arbori+ arbuști 
(partea terestră) 

Conținutul de 
carbon în 

arbori+ arbuști 
(partea 

subterană) 

Conținutul de 
carbon partea 

terestră pe 
strat  

Conținutul de 
carbon partea 
subterană pe 

strat 

(ha) (t C ha-1) (t C ha-1) (t C strat i)  (t C strat i) 

1 126,81 11,57 3,46 1467,78 438,88 

2 262,01 10,79 2,11 2828,35 552,21 

3 235,00 55,76 6,12 13103,56 1438,64 

4 206,55 55,76 6,12 11517,19 1264,47 

5 809,58 19,37 3,73 15678,19 3018,40 

6 113,84 31,64 6,01 3601,84 684,21 

7 231,81 61,55 6,99 14266,98 1619,80 

8 214,40 5,36 1,18 1149,44 253,19 

TOTAL 2200,00 251,80 35,72 63613,31  9269,79 
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În biomasa terestră (arbori și arbuști) și subterană (rădăcinile arborilor și arbuștilor) din perdele 

forestiere incluse în proiectul PACM după realizarea lucrărilor de reabilitare se conține circa 73,0 mii tone de 

carbon. La prima etapă de estimare a stocurilor de carbon din anul 2016 valoarea respectivă a constituit 

60,0 mii tone de carbon. În același timp, până la demararea lucrărilor de reabilitare acest indice constituia 

39,8 mii tone de carbon sau o creștere în anul 2019 de peste 80% față de volumul inițial. 

Analizele de laborator a probelor pentru determinarea stocului de carbon în litieră au fost efectuate 

în laboratorul Serviciului de Certificare în domeniul Seminologie și Regenerare, ICAS. 

În rezultatul calculelor efectuate în baza analizelor de laborator au fost obținute date privind 

conținutul de carbon în litiera din PFP. Datele respective au fost raportate la suprafața totală a proiectului 

(Tabelul 2). 

Tabelul 2 

Rezultatele determinării conţinutului de carbon în litiera din PFP, selectate pentru estimarea 

carbonului după realizarea lucrărilor de reabilitare 

Stratul 
Suprafața stratului  

Stocul de carbon în litieră 
pe unitate de suprafață 

Stocul de carbon în litieră 
pe strat 

(ha) (t C ha-1) (t C stratum i) 

1 126,81                  6,68                     847,71  

2 262,01                  6,40                  1 677,55  

3 235,00                  6,70                  1 574,50  

4 206,55                  6,70                  1 383,89  

5 809,58                  6,08                  4 918,98  

6 113,84                  6,90                     785,59  

7 231,81                  3,77                     872,94  

8 214,40                  2,49                     533,22  

TOTAL 2 200,00 45,72          12 594,37  

 

În litiera din perdele forestiere incluse în proiectul PACM după realizarea lucrărilor de reabilitare se 

conține 12,6 mii tone de carbon. La prima etapă de estimare a stocurilor de carbon din anul 2016 valoarea 

respectivă a constituit 21,07 mii tone de carbon. Până la demararea lucrărilor de reabilitare în litiera se 

conținea doar 7,46 mii tone de carbon sau o creștere în anul 2019 de circa 70% față de volumul inițial.   

Analiza determinării densității aparente și a conţinutului de carbon în solurile PFP, selectate pentru 

estimarea carbonului a fost efectuată în laboratorul de pedologie a Institutului de Proiectări pentru 

Organizarea Teritoriului (IPOT) confirmat prin Certificatul de Atestare nr. SNA MD CAECP LI 03127 și 

corespund cerințelor pentru efectuarea lucrărilor în domeniul dat.  
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Tabelul 3 

Rezultatele determinării densităţii aparente, conţinutului de humus și conținutului de carbon în 

solurile din perdele forestiere de protecție reabilitate în cadrul PACM 

Cod sector/ 
poligon 

Densitatea aparentă, g/cm3 
Humus, % Carbon, % 

Rezerva de 
carbon, t/ha 1 2 3 media 

340 1,1 1,22 1,19 1,17 2,91 1,69 59,25 

358 1,21 1,23 1,31 1,25 3,89 2,26 84,61 

349 1,16 1,21 1,02 1,13 4,45 2,58 87,50 

398 1,35 1,26 1,15 1,25 2,88 1,67 62,81 

357 1,07 1,34 1,21 1,21 3,75 2,18 78,74 

437 1,21 1,1 1,1 1,14 4,45 2,58 88,02 

436 1,08 1,15 1,07 1,10 3,67 2,13 70,25 

785 1,08 0,98 1,06 1,04 2,58 1,50 46,69 

3001 1,23 1,05 1,07 1,12 3,92 2,27 76,17 

666 0,77 0,8 0,9 0,82 4,87 2,82 69,77 

448 0,82 0,89 1 0,90 3,42 1,98 53,76 

450 0,69 0,9 1 0,86 4,45 2,58 66,85 

458 0,96 1,12 0,92 1,00 3,81 2,21 66,30 

331 1,22 1,25 1,23 1,23 2,86 1,66 61,31 

777 1,19 1,18 1,01 1,13 2,63 1,53 51,56 

Total 1,08 1,11 1,08 1,09 3,64 2,11 68,24 

 

În rezultatul generalizării parametrilor din Tabelul 3 s-a calculat volumul mediu al carbonului pe 

straturi. Astfel, s-a constat că pe solurile sărace sunt depozitate în medie 56,44 tone carbon la hectar, iar pe 

solurile bogate – 70,06 tone carbon la hectar. Datele respective servesc pentru estimarea totală a 

carbonului din sol pe straturile proiectului (Tabelul 4). Volumul total al carbonului din sol constituie la 

momentul măsurărilor din anul 2019 – 147,52 mii tone. 

Tabelul 4  
Calculul carbonului din sol pe straturile proiectului 

Strat Descriere strat Aria, ha 
Volumul mediu al carbonului 

pe strat, t C/ha 

Carbon total pe 

strat, t C 

1 Soluri bogate 1715,3 70,06 120167,89 

2 Soluri sărace 484,7 56,44 27355,69 

TOTAL 2200 - 147523,59 

 

La momentul demarării proiectului volumul total al carbonului din sol constituia 166,8 mii tone. 

Conform măsurărilor din anul 2016, rezerva de carbon organic în sol constituia 144,8 mii tone. Scăderea 
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volumului de carbon comparativ cu starea inițială se explică prin efectuarea lucrărilor de îngrijire/menținere 

a culturilor silvice plantate/regenerate. Concomitent, este necesar de menționat că în rezultatul lucrării 

solului efectuate anterior, conform datelor din literatura de specialitate, volumul pierderilor medii anuale 

de carbon în sol constituie în medie circa 320 kg/ha 

Creșterea cantității carbon din sol comparativ cu măsurările din anul 2016 se explică prin faptul, că 

pe parcursul perioadei 2016-2019 la unele lucrări de reabilitare a perdelelor forestiere realizate în cadrul 

PACM au fost treptat excluse operațiunile de mineralizare (lucrare) a solului. Rezultatele măsurărilor din 

anul curent denotă că volumul pierderilor provizorii de carbon este în proces de restabilire din contul 

acumulării sporite a humusului în biomasă (arbori, arbuști etc.), cantitatea căreia a crescut. 

Stocul total de carbon în perdele forestiere de protecție reabilitate în cadrul PACM 

După efectuarea calculării stocului de carbon în toate rezervoarele (arbori, arbuști, litieră și sol) s-a 

realizat generalizarea pe PACM. În rezultatul încorporării  rezultatelor pe componente: arbori, arbuști, litieră 

și sol în Tabelul 5 s-a calculat volumul total al carbonului stocat în sectoarele din cadrul PACM. Astfel, 

conform măsurărilor din anul 2019 s-a constat că în sectoarele din cadrul PACM este stocată o cantitate 

totală de 233,0 mii tone carbon (biomasă arbori/arbuști, litieră, sol) sau 105,91 t C/ha (Tabelul 5). 

Echivalentul în dioxid de carbon (CO2) a volumului respectiv constituie circa 854 mii tone.  

Tabelul 5  

Calculul carbonului stocat pe sectoarele din cadrul PACM 

Etapa la care s-a efectuat 
monitorizarea stocurilor 

Stocul de carbon în 
biomasa arborilor și 

arbuștilor, t C 

Stocul de 
carbon în 
litieră, t C 

Stocul de 
carbon în sol, t 

C 

Total stoc de 
carbon în 
PACM, t C 

Inițial  39774,10 7457,81 166844,00 214075,91 

După efectuarea lucrărilor, 
anul 2016 

59962,53 21065,57 144787,12 225815,22 

Etapa postimplementare, 
anul 2019 

72883,10 12594,37 147523,59 233001,05 

Diferenţa, % +83,24 +68,87 -11,58 +8,84 
 

Modificările produse demonstrează efectul benefic a lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere 

de protecție a terenurilor agricole realizate în cadrul PACM. Creșterea biomasei terestre și subterane a 

arborilor și arbuștilor, creșterea cantității litierei se răsfrânge imediat și asupra cantității carbonului stocat în 

sol de plantațiile forestiere reabilitate. Totodată, se constată că diferențele între anii 2016 și 2019 sunt mai 

mici comparativ cu cele dintre 2014 și 2016, ceea ce confirmă procesul de stabilizare a rezervoarelor de 

carbon odată cu finalizarea operațiunilor intensive (tăierea/extragerea arborilor bătrâni/uscați; lucrarea 

solului etc.) în PFP reabilitate. 

Pentru estimarea sechestrărilor nete cumulative (biomasă arbori, litieră, sol) a gazelor cu efect de 

seră (GES) realizate de către PFP reabilitate în cadrul PACM se face o diferență între stocul ex ante (2014) și 

cel ex post (2019). În rezultatul calculelor s-a stabilit că de către PFP reabilitate în cadrul PACM s-au realizat 

reduceri nete de GES de către absorbanți în volum de 7,89 tCO2eq/an/ha sau o valoare cumulativă de 69 

392,2 tCO2eq (Tabelul 12). 
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Tabelul 12  

Calculul reducerilor nete de carbon/GES pe sectoarele din cadrul PACM  

Element 
Stocul actual 

net de carbon, 
ex post, tC 

Stocul net de 
carbon, ex 

ante, tC 

Schimbarea în 
stocul net de 

carbon, tC 

Reduceri totale de 
emisii antropogene 

nete de GES de 
către absorbanți, 

tCO2eq 

Reduceri de emisii 
antropogene nete 

de GES de către 
absorbanți 

(tCO2eq/an/ha) 

TOTAL 233 001,05 214 075,91 18 925,14 69 392,20 7,89 

 

  

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

oficiul UCIMPA. 


