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PROIECTUL INVESTIŢII ŞI SERVICII RURALE  

Obiective, componente, indicatori 

Obiectivul celei de-a doua faze a proiectului este stimularea dezvoltării sectorului agricol în perioada post-
privatizare prin îmbunătăţirea accesului noilor fermieri privaţi şi afacerilor rurale la cunoştinţe, know-how, 
experienţă şi finanţare, fortificând în acelaşi timp capacităţile instituţiilor publice şi private de a asigura 
durabilitatea activităţilor.   

Etapa II se axează pe:  

 consolidarea şi extinderea serviciilor de consultanţă rurală;  

 perfecţionarea capacităţilor de afacere a viitorilor antreprenori şi acordarea asistenţei 

întreprinderilor noi la înregistrarea juridică;  

 actualizarea mediului sectorului financiar prin intermediul unui şir de măsuri de management al 

riscurilor, aşa ca supravegherea consolidării capacităţii şi introducerea noilor metode de creditare, 

cum este leasing-ul;  

 extinderea sporită a sectorului bancar comercial în zonele rurale; şi  

 dezvoltarea unei metode practice de a reduce costurile tranzacţionale pe pieţele funciare.  

Proiectul include cinci componente ce urmează a fi implementate pe parcursul a patru ani, precum şi o 

componentă de management al proiectului: 

(i) Servicii de consultanţă rurală; 
Servicii de adaptare la secetă; 

(ii) Servicii de dezvoltare a afacerilor rurale;  
(iii) Finanţare rurală; 

Linia de credit 
Consolidarea  AEÎC   

(iv) Proiect-pilot de re-parcelare a terenurilor agricole;  
(v) Managementul proiectului. 

Indicatorii de dezvoltare a proiectului 

Indicatorul ODP Actual Obiectivul pentru 
iulie 2010 

Obiectivul pentru 
data finală a 
proiectului 

Comentarii 

Creşterea creditării 
sectorului agricol şi 
rural  

50%  30% 30%  

% de beneficiari ai 
căror venituri au 
crescut  

76% (6/2010) 80% 80%  
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Indicatori de rezultate 

Componentele proiectului  Indicatori de rezultate 

Servicii de consultanţă rurală  Ministerul Agriculturii implementează o politică de extensiune bine 
formulată, susţinută de un angajament pe termen mediu de finanţare a 
aspectului ce ţine de binele public al serviciilor de consultanţă rurală 

 Există o piaţă competitivă şi co-finanţată de servicii de consultanţă 
rurală, capabile să satisfacă necesităţile diverse ale populaţiei sărace din 
regiunile rurale 

 Satisfacţia clientului cu noile tehnologii şi recomandări de gestionare a 
fermelor (% reacţii pozitive şi clasificări) 

Dezvoltarea afacerilor rurale  Activitate îmbunătăţită de antreprenoriat în zonele de implementare a 
proiectului, măsurate prin evaluarea calitativă a activităţii de 
întreprinzător şi rate crescute de supravieţuire 

 Creşterea veniturilor beneficiarilor direcţi din mediul rural, şi ai 
angajaţilor acestora, măsurată prin creşterea veniturilor gospodăriilor 
rurale, în comparaţie cu veniturile acestora înainte de proiect 

Finanţare rurală  Acces mai larg la servicii financiare în regiunile rurale: creşterea 
portofoliului de împrumuturi pentru sectorul agricol şi rural acordate de 
băncile comerciale cu cel puţin 10% pe an pe parcursul implementării 
proiectului 

 Mediu mai bun de acordare a serviciilor financiare rurale 

 Autoritatea de supraveghere de stat a activităţii AEÎ restructurată şi este 
funcţională 

 Durabilitatea sistemului AEÎ îmbunătăţită prin licenţiere (categorii), 
fuzionări şi consolidarea AEÎ 

 Lege care promovează mediul potrivit pentru dezvoltarea AEÎ adoptată 

Proiect pilot de re-parcelare 
a terenurilor agricole 

 Elaborarea unei abordări practice, progresive faţă de re-parcelarea 
terenurilor agricole în Moldova  

 Eficienţa sporită a pieţelor funciare şi a producţiei agricole în satele-pilot 
 

ANALIZA PROGRESULUI PROIECTULUI ÎN TRIMESTRUL I, 2011 

Componenta I: SERVICII DE CONSULTANŢĂ RURALĂ 

În Ianuarie-martie 2011 reţeaua ACSA a prestat peste 52,4 mii de servicii consultative de care au beneficiat 

cca. 99,4 mii de beneficiari. În structura serviciilor consultative predomină serviciile de ordin tehnologic 

(51,5%), urmate de cele ce ţin de marketing agricol (19,7 %), economice (15,1%) şi juridice (13,7%). 

Programul de şcolarizare în perioada de referință a prevăzut desfăşurarea a 6 module de instruire, ce ţin de 

implementarea tehnologiilor noi la cultivarea culturilor şi producerea culturilor cu valoare înaltă, şi a unui 

seminar, implementate și organizate pentru 200 de consultanți regionali și locali SER. 

În lunile Ianuarie-martie 2011 Direcţia Executivă ACSA, Unitatea Serviciului de Extensiune Rurală MAIA şi membrii 

Comisiei de Selectare ACSA au monitorizat 7 PS din următoarele raioane: Ialoveni, Anenii Noi, Orhei, Cahul, 

Criuleni, Drochia, Donduseni. În rezultatul vizitelor de monitorizare a PS au fost evidenţiate unele lacune în 
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activitatea centrelor de consultanţă rurală şi a centrelor regionale, de comun acord fiind indicate modalităţile 

şi termenii de soluţionare a lor. 

La Direcţia Executivă ACSA au parvenit 132 de mini proiecte. Prin decizia Comisiei de selectare au fost aprobate 

spre implementare 49 de mini proiecte la diverse sectoare de producere agricolă, din care: legumicultură - 10, 

pomicultură - 4, producerea de pomuşoare - 5, creşterea florilor - 5, creşterea ciupercilor - 2, întreţinerea şi 

reproducerea animalelor domestice - 7, piscicultura - 3, întreţinerea prepeliţelor -1, meşteşugărit - 4, 

marketing - 1, turismul rural - 3; energia alternativă - 3, iar unul este destinat pentru evaluarea datelor privitor 

la situaţia cheltuielilor şi veniturilor în exploataţiile agricole din anul 2010. 

În perioada de raportare de către reţeaua ACSA au fost implementate 57 activităţi de promovare, din care 

la: (1) nivel local - 24 activităţi de promovare; (2) nivel naţional - 33 activităţi cu caracter promoţional. 

În perioada de raportare compartimentul de marketing agricol ACSA a acordat servicii pentru cca. 1570 

producători, iar de informaţiile operative au beneficiat toţi consultanţi SER și clienţi Sistemului 

Informaţional de Marketing Agricol (SIMA).  

Au fost mediate contracte de comercializare a producţiei agricole în valoare de peste 4 123 mii lei şi de 

procurare a mijloacelor de producţie în valoare de cca. 29 897 mii lei. Au fost plasate prin intermediul SIMA 

175 oferte şi 30 de cereri de comercializare sau procurarea a mijloacelor de producţie şi a produselor 

agricole şi 6 studii de piaţă. 

 
Componenta II: DEZVOLTAREA AFACERILOR RURALE   

Până în prezent activităţile de promovare au fost organizate în 911 sate cu implicarea a circa 18300 de 

persoane. În conformitate cu prevederile proiectului, organizarea campaniei de promovare era preconizată 

în 900 sate ale Republicii Moldova, astfel la 31 martie 2011 a fost realizat obiectivul de 100% localităţi 

vizitate.  

Pe parcursul trimestrului I, 2011 cele 4 AD au oferit asistenţă la elaborarea a 44 planuri de afaceri, astfel 

cifra cumulativă indică 1035 afaceri cu planuri de afaceri elaborate cu asistenţa AD de la începutul demarării 

RISP II în 2006.  

785 afaceri create cu suportul AD au început implementarea planului investiţional la data de 31 martie 

2011. În perioada de referință 34 afaceri au început implementarea planului investițional. Din numărul total 

de afaceri operaționale, 780 au primit credite de la instituţiile financiare din Republica Moldova, iar 22 au 

început activitatea operaţională din surse proprii. În primele trei luni ale anului 2011, 31 afaceri au fost 

creditate de Instituțiile participante în cadrul proiectului.   

Investiţia totală efectuată în cele 785 afaceri care şi-au început implementarea planului investiţional 

constituie aproximativ 24,032 mil. dolari SUA. Astfel, media unei investiţii efectuate de către afacerile 

operaţionale este de circa 30,615 mii dolari SUA. În acelaşi timp, dacă ne referim la creditele acordate celor 

785 afaceri rurale, acestea reprezintă un total de aproximativ 15,462 milioane dolari SUA, care au fost 

suplimentate de contribuţia proprie a beneficiarilor în valoare totală de aproximativ 8,768 milioane dolari 

SUA. Astfel, media creditelor acordate afacerilor rurale reprezintă 19 823 dolari. Acest fapt reiterează 

statutul de business mic al afacerilor rurale create cu suportul RISP, grupul ţintă al proiectului fiind 

identificat şi selectat pentru participare. 
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Structura afacerilor după tipul de activitate specifică o cotă de 44,7% a afacerilor din domeniul agricol, şi 

55,3 % cele ne-agricole, ceea ce corespunde unuia din obiectivele proiectului - cel puţin o treime din afaceri 

să fie ne-agricole.  

Pe parcursul perioadei de referinţă AD au semnat 46 contracte de colaborare cu beneficiarii. Până în prezent 

au fost depuse 980 cereri de creditare către instituţiile financiare, 780 credite fiind deja debursate.  

Aşa cum s-a mai menţionat, 785 beneficiari din numărul total de contracte semnate cu AD au început 

implementarea planurilor de afaceri.  

221 AR, sau fiecare a 3,5 afacere din cele create până în prezent au investit, pe lângă creditele obţinute de la 

instituţiile financiare şi banii din remitenţele de peste hotare. Aceste remitenţe reprezintă în total aproape 

7, 292 milioane de lei moldoveneşti. Astfel, fiecare dolar – cost AD – a atras 1,25 USD remitente in afaceri. 

Cele 780 afaceri finanţate care şi-au început activitatea investiţională sunt amplasate în toate raioanele 

Republicii. Numărul maxim de afaceri create este concentrat în UTAG (70 AR), după care urmează Rîşcani 

(66), Soldanesti (65), Cahul (39), Edinet (38) etc.  

Este de menţionat faptul că 735 din 785 afaceri operaţionale au început deja generarea veniturilor, ultimele 

creând 2147 locuri noi de muncă la lansare (86 noi locuri de muncă în Trimestrul I, 2011), ceea ce reprezintă 

o medie de 3 locuri noi de muncă create per afacere. Cotă angajării în câmpul muncii a femeilor şi bărbaţilor 

reprezintă 33% şi respectiv 67%. Taxele colectate de la afacerilor monitorizate pe parcursul a 12 luni 

constituie  8,02 mln lei.  

Toate cele 4 AD acordă asistenţă post-creare afacerilor create. Numărul total de AR implicate în asistenţa 

post-creare de la începutul fazei a doua a RISP este 726 din totalul de 763 AR operaţionale, fiecare AR 

recepţionând 1-5 zile de suport după necesitate. Aşa dar, circa 95% din afacerile operaţionale au solicitat 

deja acest suport de la AD. Cel mai mare suport a fost acordat până acum de către MEGA, reprezentând 847 

zile de asistenţă în total. ACA, CCA, şi CDR au prestat servicii post-creare 803, 751, şi 649 zile. Ponderea 

serviciilor consultative după tipul de asistență acordată reprezintă: Finanțe/contabilitate – 28%, juridice – 

27%, Management – 21%, Marketing – 16%, și aspecte tehnologice – 8%.     

Componenta III:  FINANŢARE RURALĂ 

Cumulativ, din august 2006 in cadrul Proiectului RISP 2 au fost aprobate 389 sub-proiecte eligibile în sumă 

totală de 217,08 mln. lei şi 3,07 mln. dolari SUA.  Conform condiţiilor proiectului, 20 la suta din suma sub-

împrumutului se finanţează de către IFP si 80 la suta din Linia de Credit. In total din contul Liniei de Credit au 

fost decontate 172,23 mln. lei şi 2,46 mln. dolari SUA pentru finanţarea a 389 de sub-împrumuturi. Raportul 

sumelor decontate şi valorificate către sumele sub-proiectelor aprobate constituie 79,44% din motivul 

decontării a unor sub-proiecte in transe.  

Inclusiv, de la începutul derulării componentului Finanţării Adiţionale au fost aprobate 102 sub-proiecte in 

suma totala de 73,34 mln. lei si 567.00 mii dolari SUA, fiind finanţate in suma totala de 57,24 mln. lei si 

453.6 mii dolari SUA.   

Conform datelor IFP, contribuţia beneficiarilor cu mijloace proprii pentru implementarea sub-proiectelor 

constituie circa 276,18 mln. lei sau 46,5% în raport cu valoarea totală a sub-proiectelor, cerinţa minimă de 
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cofinanţare fiind de cel puţin 20%. Costul estimativ integral al sub-proiectelor aprobate, care include 

contribuţia beneficiarului, co-finanţarea de către IFP şi împrumutul DLC constituie 593,38 mln. lei. 

Unul din obiectivele Proiectului este mărirea accesului întreprinderilor noi din sectorul rural la resursele de 

finanţare. Este prevăzut, ca minimum 30% din resursele Liniei de Credit să fie finanţate împrumutaţilor de 

prima dată, care nu au mai beneficiat de împrumuturile sectorului financiar oficial, stimulând astfel crearea 

companiilor noi. Conform datelor IFP, la moment 40,6% din resursele liniei de credit sunt finanţate 

împrumuturile de prima dată.  

Graţie finanţării acordate în cadrul Proiectului cu ajutorul resurselor acordate se preconizează a fi create de 

către beneficiari circa 2597 locuri de muncă noi. De menţionat, că participarea femeilor în dezvoltarea 

businessului în sectorul rural rămâne a fi înalt,  25,2% de manageri  a companiilor sub-proiectelor finanţate 

fiind femei.  

Rata comercială medie a dobânzilor de re-finanţare a beneficiarilor finali, aplicată de către IFP pentru sub-

împrumuturile în lei, care include marjă comercială a băncilor pentru riscurile de credit constituie 16,19%, 

având un spectru cuprins între 15% şi 22%. Pentru tranşele în dolari SUA- 10,29%, având un spectru cuprins 

între 10,0% şi 13,0% respectiv.   

Valoarea medie a sub-proiectelor decontate constituie circa 517,97 mii lei (sau echivalentul a 43.49 mii 

dolari SUA).  Conform ratei oficiale de schimb al BNM la 31.03.2011 pentru leu/dolar SUA 11.9096. 

În cadrul componentei de adaptare la secetă au fost aprobate 11 sub-împrumuturi in suma de 7481.68 mii 

lei si 72.8 mii dolari SUA. In urma finanţării proiectelor in cadrul Componentului Adiţional de Adaptare la 

Secetă au fost irigate 575.8 ha. Termenul mediu al împrumuturilor acordate este de 57 luni.  

Din motivul, debursării lente a resurselor date (din cauza condițiilor meteo, inundaţiilor pe o mare parte a 

teritoriului ţării, crizei economice, etc. ) a fost aprobată restructurarea Componentei Adiţionale de Adaptare 

la Secetă si redirecţionarea mijloacelor la linia de credit generala cu menţinerea componentei de grant de 

20% pentru sub-proiectele de irigare precum și includerea proiectelor ce vizează investiții în agricultura 

conservativă.   

Începând cu 26 octombrie 2007 din mijloacele de recreditare revolving au fost aprobate împrumuturi 

subsidiare in suma de 47 401.39 mii si 648.07 mii dolari SUA si finanţate împrumuturi în sumă de 47 076.29 

mii lei şi 648.07 mii dolari SUA.  Aceste mijloace au fost alocate pentru finanţarea a 65 sub-proiecte. 

Termenul mediu a acestor împrumuturi acordate este de 62 luni. Rata medie de refinanţare a beneficiarilor 

finali, aplicată de către IFP pentru sub-împrumuturile în lei constituie 13,6% si pentru sub-împrumuturile in 

dolari SUA constituie 7,7%, care include marja adăugată a MF şi marja comercială a băncii pentru riscurile de 

credit. Conform rapoartelor BNM, ratele medii de piaţa la creditele acordate întreprinderilor pentru aceiaşi 

perioada constituie 19.17% pentru lei, ratele medii pe piaţa fiind mai înalte decât ratele RISP II cu circa 5.57 

p.p., avantajul resurselor RISP II rămâne a fi maturitatea pe termen lung al împrumuturilor. 

Componenta IV: REPARCELAREA TERENURILOR AGRICOLE 

Activitățile proiectului de reparcelare au fost implementate în 40 de sate în perioada 9 mai 2009 – 31 

decembrie 2010. Circa 50 000 proprietari de teren agricol care dețineau peste 168 000 parcele de pământ 
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cu o suprafață totală de 80 000 ha au fost identificați. Interviul de participare în cadrul proiectului a cuprins 

circa 37500 proprietari, dintre care 27 765 și-au exprimat interesul de a participa în cadrul proiectului 

(55,3% din numărul total al proprietarilor identificați în cele 40 sate). Prin intermediul proiectului au fost 

realizate 15 685 tranzacții, cu o pondere de 9,35% din numărul total al parcelelor cuprinse în exercițiu.    

În vederea evaluării impactului cauzat de proiectul pilot de re-parcelare a terenurilor agricole, a fost 

contractată prin concurs compania Agrex.  Echipa de evaluare a efectuat toate activitățile de pregătire și a 

prezentat Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare raportul de inițiere a studiului de impact. Acesta 

conține primele constatări, un sumar al datelor despre proiect și rapoarte, descrierea metodologiei propuse, 

inclusiv chestionare, constrângeri întâmpinate și sau așteptate în ce privește realizarea studiului și 

mobilizarea personalului.        

Componenta I: SERVICII DE CONSULTANŢĂ RURALĂ 

Indicatorii de rezultate, analiza rezultatelor obţinute, serviciile oferite, studii, câmpuri demonstraţionale, 
marketing agricol, M&E, lecţiile învăţate, concluziile, recomandările 

 

Suma bugetată  8 176 800 USD 

Absorbiţi la situaţia din  31 martie  
2010 

7 821 426 USD 

 

Raportul a fost elaborat în baza rezultatelor activităţilor ACSA, monitorizării-evaluării Prestatorilor de 

Servicii a Serviciului de Extensiune Rurală (PS-SER), rapoartelor narative şi financiare pentru perioada 

Ianuarie – Martie 2011. Toate documentele care stau la baza acestui raport sunt disponibile la oficiul central 

ACSA şi la cele 35 de oficii regionale PS ale SER. 

În perioada de raportare Ianuarie-martie 2011, reţeaua ACSA a fost constituită din 35 Prestatori de Servicii 

cu un număr total de 425 consultanţi, dintre care: 350 consultanţi locali şi 75 consultanţi regionali, inclusiv 5 

consultanţi în marketing. 

Indicatorii rezultatelor 

 
Referinţă 

La situaţia din 31 martie 
2011 

Comentarii 

Numărul beneficiarilor de servicii: 
inclusiv clienţi repetaţi 

350 000 
99 362 
5 010 

majorare cu 13,6% 
 

Unitatea de dezvoltare rurală, responsabilă 

de gestionarea programului de consultanţă 

rurală, creată în cadrul MAIA, personalul 

angajat şi instruit în cadrul proiectului  

- 
Unitatea de servicii de 
extensiune creată în 
cadrul MAIA 

 

Procentul veniturilor prestatorilor de 

servicii (PS)/consultanţilor locali derivate 

din plăţile utilizatorilor sau alte surse care 

nu sunt din bugetul guvernului central (50% 

către sfârşitul fazei II) 

<3% 
41,35% 
(31/12/2010) 

 

Numărul şi tipul serviciilor prestate de SP:  

- inclusiv tehnologice 

 
 
Total: 52 422 
Tehnologic – 51,5% 
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- inclusiv de marketing agricol 
- inclusiv economice 
- inclusiv juridice 

Marketing – 19,7% 
Economic – 15,1% 
Juridic - 13,7% 

Numărul de grupuri de fermieri şi comitete 

de utilizatori locali printre clienţii SCR  38  

Servicii oferite beneficiarilor și marketing agricol 

Consultanţii regionali şi locali ACSA asigură asistenţa consultativă producătorilor şi antreprenorilor rurali în 

conformitate cu setul minim de servicii stipulat în contractele standarde încheiat de ACSA cu prestatorii de 

servicii. Consultanţii reţelei ACSA au prestat pe parcursul trimestrului I a anului de referință peste 52,4 mii servicii 

consultative din care: circa 809 seminare, mai mult de 642 consultaţii în scris, peste 821 mese rotunde, 3535 de 

întruniri și discuții, circa 4948 vizite în teren şi peste 41670 consultaţii verbale. Un Prestator de Servicii a oferit, în 

mediu, cca. 1500 servicii consultative.  

De serviciile reţelei ACSA, în perioada de 

raportare au beneficiat cca. 99,4 mii de 

producători agricoli și antreprenori 

rurali, din care clienți repetați cca. 

5,0%, sau peste 5000 de persoane. Un 

Prestator de Servicii a deservit în mediu 

2840 clienţi care au beneficiat de servicii 

consultative în perioada de raportare. 

Analiza numărului clienților după modul 

de prestare a serviciilor relevă faptul că aproximativ 60% (59,9 mii de persoane) din ei au beneficiat de servicii 

consultative oferite în grup: 21,2% în cadrul vizitelor în teren, 7,0% la mese rotunde, 17,4% la întruniri și discuții și 

14,7% în cadrul seminarelor, iar cca.40% de beneficiari le revine serviciile oferite în mod individual (consultații 

verbale și în scris). 

În structura serviciilor de consultanţă prestate după 

domenii predomină serviciile de ordin tehnologic - 51,5% 

(27 015 servicii), urmate de cele ce ţin de marketing 

agricol – 19,7% (10325 servicii), economice – 15,1% 

(7929 servicii), şi juridice – 13,7% (7153 servicii). Numărul 

beneficiarilor şi serviciilor oferite diferă de la un prestator 

de servicii la altul în funcție de numărul consultanţilor 

prezenţi în echipă, experienţa şi nivelul lor de instruire, 

modul de prestare a serviciilor. 

Suportul SER în domeniul marketingului agricol este 

fortificat de activitatea a 5 Consultanţi Regionali 

specializați în Marketing agricol (CRMA), care activează în cadrul PS Edineţ, Şoldăneşti, Bălți, Cahul și Căuşeni. Pe 

parcursul perioadei de raportare de serviciile consultative specializate în domeniul marketingului agricol au 

beneficiat cca. 1570 de producătorii agricoli şi antreprenorii rurali, iar de informaţiile operative au beneficiat 

toţi consultanţi SER și cei peste 23350 de utilizatori ai Sistemului Informaţional de Marketing Agricol. În 
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perioada respectivă au fost prestate 660 de servicii consultative, din care: 14 seminare, 21 mese rotunde, 27 

întruniri şi discuţii, 80 vizite în teren, 449 de consultaţii verbale şi 70 consultaţii în scris. 

În baza lucrului întreprins de consultanţii specializați în domeniul marketingului agricol în perioada de 

raportarea au fost realizate următoarele activităţi: 

- au fost create 38 grupe neformale sezoniere de marketing agricol; 

- au fost mediate contracte de comercializare a producţiei agricole în valoare de cca. 4 123 mii lei 

(producţie fitotehnică, animale şi produse animaliere); 

- au fost mediate contracte de procurare a mijloacelor de producţie în valoare de cca. 29 897 mii lei 

(mijloace de producție, echipament agricol, carburanţi, etc.); 

- au fost elaborate și plasate 6 studii bi-săptămânale de piață agricolă. 

Informaţii detaliate referitor la numărul serviciilor prestate de către reţeaua ACSA şi numărul beneficiarilor 

consultați în trimestrul I a anului 2011 este prezentată în (Anexele 1 şi 2). 

Programe de Instruire 

Pregătirea profesională a consultanţilor locali şi regionali în această perioadă a fost focusată asupra pregătirii 

consultanţilor noi selectaţi pentru implementarea cerinţelor contractuale. Pentru consultanţii care activează de 

mai mult timp au fost organizate cursuri de perfecţionare a cunoştinţelor în vederea  implementării tehnologiilor 

sau elementelor tehnologice contemporane la cultivarea plantelor cu valoare adăugată cum ar fi legumele, 

fructele şi pomuşoarele, strugurii şi produse de origine zootehnică. În perioada de raportare au fost desfăşurate 

următoarele module de instruire: 

1. Modulul „Conceptul ACSA şi aranjamente contractuale pentru anul 2011” – a fost organizat un seminar cu 

durata de o zi pentru toţi coordonatorii de proiect ACSA (35 coordonatori). În cadrul acestui seminar 

coordonatorilor de proiect li s-au explicat conceptul ACSA, structura reţelei de consultanţă, activităţile ce 

urmează a fi implementate, modalitatea raportării şi planificării activităţilor, monitorizării consultanţilor 

locali şi alte detalii necesare unei activităţi adecvate a PS în anul 2011. 

2. Modulul  de instruire “Producerea culturilor cu valoarea adăugată - legume”. La instruire au participat 34 

consultanţi specializaţi în cultivarea legumelor. Durata instruirii a fost de 4 zile. Programul a cuprins 12 

compartimente, o vizită la serele SRI "Ecoplantera”, masa 

rotundă şi conferinţa de totalizare. Subiectele desfășurate 

în cadrul acestei instruiri: Compartimentul 1 “Construcţii şi 

tipuri de teren protejat”, Compartimentul 2 “Producerea 

răsadurilor”, Compartimentul 3 “Tehnologia de cultivare a 

tomatelor prin răsad şi semănate direct în câmp”, 

Compartimentul 4 “Tehnologia de cultivare a ardeiului gras, 

gogoşarilor, ardeiului iute şi vinetelor”, Compartimentul 5 

“Tehnologia de cultivare a verzii timpurii, medii şi târzii, verzii 

roșii, conopidei şi broccoli”, Compartimentul 6 “Tehnologia 

de cultivare a castraveţilor, dovlecelului, pepenilor verde şi 

galben, dovleacului de muscat”, Compartimentul 7 “Tehnologia de cultivare a morcovului, sfeclei roşie, 

ridichii de toamnă şi ridichii de lună”, Compartimentul 8 “Tehnologia de cultivare a cepei, usturoiului din 
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seminţe şi din răsad”, Compartimentul 9 “Tehnologia de cultivare a salatei, prajului, ţelinei, pătrunjelului, 

păstârnacului şi mărarului”, Compartimentul 10 “Protecţia integrată a culturilor legumicole”, 

Compartimentul 11 “Valorificarea producţiei legumicole”, Compartimentul 12. „Planificarea afacerii” și 

Masă rotundă. La masa rotundă s-au discutat politicele Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în 

dezvoltarea legumiculturii; accesul la piețe şi strategiile de dezvoltare din Republica Moldova; asigurarea 

sectorului agricol cu mijloace circulante. 

3. Modulul  de instruire “Producerea culturilor cu valoarea adăugată – fructe”. La instruire au participat 33 

consultanţi specializaţi în cultivarea culturilor pomicole. Durata instruirii a fost de 4 zile. Programul a cuprins 

5 compartimente, o masă rotundă şi conferinţa de totalizare. Subiectele desfășurate în cadrul acestei 

instruiri: Compartimentul 1. „Producerea materialului săditor pomicol de categorie biologică superioară”, 

Compartimentul 2. „Tehnologii de înființare şi exploatare a livezilor”. Compartimentul 3. „Pomologia”, 

Compartimentul 4. “Protecţia integrată a culturilor pomicole”, Compartimentul 5. “Valorificarea producţiei 

pomicole”, Compartimentul 5. „Planificarea afacerii” și Masă rotundă. 

4. Modulul de instruire “Producerea culturilor cu valoarea adăugată –struguri”. La instruire au participat 23 

consultanţi specializaţi în cultivarea culturilor viticole. Durata instruirii a fost de 4 zile. Programul a cuprins 5 

compartimente, masă rotundă şi conferinţa de totalizare. Subiectele desfășurate în cadrul acestei instruiri: 

Compartimentul 1. Producerea materialului săditor viticol de categorie biologică avansată. Înfiinţarea 

plantaţiilor viticole; Compartimentul 2. „Tehnologia plantaţiilor în producţie” și Compartimentul 3. 

“Protecţia integrată a viţei de vie”. 

Afaceri cu caracter demonstrativ 

Reieşind din importanţa metodei demonstrative în 

organizarea activităţilor instructiv–informative şi 

replicarea experienţei privind aplicarea noilor tehnologii 

şi procedee tehnologice, consultanţii regionali şi locali ca 

şi în perioada anterioară au participat la realizarea 

programului de granturi competitive. În cadrul întrunirii 

cu Prestatorii de Servicii (PS) a reţelei de consultanţă 

ACSA întru mobilizarea eforturilor lor, detaliat s-au 

examinat totalurile activităţilor pe domeniu în anul trecut 

şi amănunţit s-a explicat modalitatea prezentării 

propunerilor de proiect, procedurile şi criteriile de 

aprobare, precum şi activităţile post-contractare.  

În rezultatul celor întreprinse la oficiul ACSA de către prestatorii de servicii din reţea pentru examinarea la 

Comisia de concurs în total au fost depuse 132 de propuneri de mini-proiecte. Din 35 Prestatori de servicii n-

a prezentat propuneri de mini-proiecte numai PS Cantemir şi PS Briceni a înaintat la concurs numai un singur 

proiect. De la 2 până la 5 astfel de proiecte au prezentat 28 PS, iar de la 6 până la 10 proiecte au prezentat 5 

PS.  

De notat că serviciile de consultanţă din teritoriu şi beneficiarii pe care ei îi deservesc în propunerile sale mai 

mult s-au orientat la investirea în producerea producţiei cu valoare adăugată, ce se cere pe piaţa internă şi la 

export. Aceasta se confirmă prin numărul sporit al propunerilor ce ţin de cultivarea legumelor în spaţiu 
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protejat şi în câmp deschis, creşterea culturilor bacifere, întreţinerea şi reproducerea animalelor în ferme 

familiale. Preponderent obiectivele mini-proiectelor menţionate sunt orientate la implementarea soiurilor şi 

hibrizilor mai productivi şi cu calităţi gustative (ori decorative) solicitate, noilor materiale pentru sere, agryl şi 

echipament de irigare prin picurare, rase de animale cu productivitate sporită, mijloace tehnice noi şi 

ştamuri de ciuperci înalt productive, etc. 

Graţie instruirilor specializate a consultanţilor regionali şi locali, desfăşurate de ACSA, din partea 

prestatorilor de servicii au parvenit şi propuneri de a dezvolta turismul rural, ce devine o sursă de avansare a 

durabilităţii economice pentru populaţia de la sate. Tot mai frecvente sunt propunerile de mini-proiecte 

privind cultivarea plantelor ornamentale şi desfășurarea activităților non-agricole. Implementarea 

prezentelor propuneri de mini-proiect va servi drept exemplu concludent pentru producătorii agricoli şi 

antreprenorii rurali la diversificarea spectrului de activităţi şi venituri în localităţile rurale. 

Ca urmare a examinării de către Comisia de evaluare a 

proiectelor menţionate şi vizitelor de recunoaştere a 

capacităţilor obiectelor respective şi părţilor implicate, la 

faţa locului, au fost aprobate spre finanţare în anul curent 

49 afaceri cu caracter demonstrativ. În baza acestei decizii 

cu fiecare PS s-au semnat contracte de prestare a 

serviciilor speciale, care la rândul său au semnat astfel de 

contracte cu fiecare beneficiar de proiect aprobat. După 

domenii aceste contracte sunt orientate în legumicultură -

10, pomicultură-4, producerea de pomuşoare,creşterea 

florilor - câte 5,creşterea ciupercilor-2, întreţinerea şi 

reproducerea taurinelor, ovinelor şi caprinelor respectiv câte 3 şi 2, piscicultura-3, creşterea porcinelor, 

prepeliţelor şi iepurilor de casă - câte 1, meşteşugărit-4, marketing-1,turismul rural-3; energia alternativă-3 şi 

unul pentru studiul "Situaţia cheltuielilor şi veniturilor în exploataţiile agricole pentru anul 2010".  

Pe parcursul perioadei de raportare coordonatorul ACSA, coordonatorii de proiecte din teritoriu de comun cu 

consultanţii locali, beneficiarii de proiecte şi consultanţii din exterior deplasându-se la fiecare obiect prevăzut de 

contract au întocmit planuri de activităţi orientate la executarea sarcinilor contractuale. S-au apreciat volumele de 

lucrări pentru diferite perioade şi cerinţele privitor la avansarea nivelului demonstrativ a sectoarelor selectate. La 

fel, s-au stabilit contactele cuvenite cu furnizorii de 

echipament, seminţe, material săditor, animale de rasă, 

miceliu de ciuperci, puiet de peşte pentru popularea 

eleşteielor,etc. Preventiv s-au schiţat termenii orientativi şi 

tematica generală a seminarelor, zilelor câmpului şi vizitelor 

pe teren ce se vor organiza la fiecare sector demonstrativ 

preponderent în a doua jumătate a anului. 

Cele întreprinse creează premize de a desfăşura un lucru 

eficient privind implementarea tehnologiilor corespunzătoare 

în termen. Se va asigura participarea tuturor părţilor implicate 

la executarea volumului de lucrări prevăzut de planurile de activităţi. Pentru executarea activităţilor instructiv-

informative s-a conlucrat cu potenţialii consultanţi exteriori privind asigurarea acomodării obiectelor 
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demonstrative, pregătirea materialelor didactice şi termenii optimi de organizare a seminarelor şi zilelor câmpului 

ce se vor convoca pe baza acestora. Totodată s-au dus negocieri cu potenţialii furnizori de seminţe, material 

săditor, echipamente pentru irigare şi alte bunuri preconizate pentru asigurarea implementării eficiente a 

contractelor de prestare a serviciilor speciale.  

În cadrul pensiunii turistice a gospodăriei ţărăneşti „Tudor Castraveţ” din satul Mileştii Mici, Ialoveni deja a fost 

organizat primul seminar la care au participat 46 primari, antreprenori cointeresați în dezvoltarea a astfel de 

afaceri şi consultanţi ACSA. 

Unele date despre activitățile cu caracter demonstrativ menţionate pot fi precizate din (Anexa 3) şi detaliat 

examinate în documentele disponibile la oficiul ACSA şi PS. 

Activităţi de promovare 

Activităţile de promovare sunt implementate de ACSA și Prestatorii de Servicii SER, în scop de diseminare a 

practicelor pozitive în agricultură şi mediul rural, precum şi de familiarizare a producătorilor agricoli cu 

instruirile, serviciile și suportul oferit de serviciul de extensiune. Pe parcursul perioadei de referinţă de către 

reţeaua ACSA au fost implementate următoarele activităţi de promovare:  

- la nivel local: 24 activităţi de promovare, care includ articole în ziare şi emisiuni la televiziunea locală 

(PS Orhei, Cahul, Glodeni, Călăraşi, Rezina şi Ocniţa); 

- la nivel naţional: 33 activităţi cu caracter promoţional, inclusiv secvențe TV, reportaje radiofonice la 

Radioul Naţional şi articole în ziarele naţionale. 

Se actualizează sistematic pagina electronică www.acsa.md  

Majoritatea Prestatorii de Servicii utilizează pe larg posibilităţile de promovare și diseminare prin 

intermediul surselor informaţionale elaborate de sine stătător buletine informative, prospecte, pliante și 

panouri informative, care sunt distribuite în cadrul activităților la nivel raional și local (seminare, mese 

rotunde, instruiri, etc.). 

Elaborarea şi publicarea materialelor informative 

În trimestrul I, la solicitarea MAIA şi centrelor de extensiune rurală, 

ACSA a elaborat și editat posterul „Sisteme conservative de lucrare a 

solului", cu un tiraj de 1000 exemplare. Publicaţia în cauză are ca scop 

familiarizarea producătorilor agricoli, antreprenorilor rurali și 

consultanților în extensiune cu sisteme conservative de lucrare a solului, 

care prevăd minimalizarea lucrărilor solului, utilizarea resturilor vegetale 

ca strat protector, păstrarea fertilității solului și micșorarea 

consumurilor de producție. 

La solicitarea consultanților în extensiune și producătorilor agricoli, la 

moment se lucrează cu o grupă de autori din cadrul Catedrei de protecție 

a plantelor și Catedrei de legumicultură a Universității Agrare de Stat din 

Moldova, pentru elaborarea și editarea ghidului practic "Combaterea 

bolilor și dăunătorilor în plantațiile legumicole” și reactualizarea și 

editarea ghidului "Afaceri în cultura legumelor pe teren protejat”. Editarea 

http://www.acsa.md/
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acestor ghiduri este preconizată în tr. 2 și în a doua jumătate a anului. 

Distribuirea materialelor informative editate în anul 2010 şi începutul anului 2011 

Pe parcursul trimestrului I, s-au eliberat gratis pentru înzestrarea a 35 PS şi activităţi de promovare 1000 

exemplare de materiale informative (500 ex. ghidul „Afaceri în pomicultură (ediție revăzută și completată)” şi 

posterul „Sisteme conservative de lucrare a solului”, 500 ex.). 

În scop de promovare şi facilitarea accesului la informaţie sau eliberat gratis 500 exemplare de postere 

„Sisteme conservative de lucrare a solului” Direcţiilor şi subdiviziunilor MAIA, Direcţiilor Raionale Agricole, 

Consiliilor Raionale, producătorilor agricoli şi antreprenorilor rurali în cadrul seminarelor naționale de 

implementarea a acestor sisteme de măsuri din 18 martie (Chișinău) și cel preconizat spre implementare la 05 

mai în localitatea Țarigrad, r. Drochia. 

Pentru echiparea centrelor regionale și locale ACSA s-a procurat și s-au obținut din donații publicațiile: ghidul 

"Protecția plantelor” (culturi de câmp) – 36 ex., "Protecția plantelor: tehnologii și mijloace tehnice” – 36 ex., 

"Agrochimia plantelor nutritive” – 36 ex. și "Registrului soiurilor de plante a Republicii Moldova” – 400 ex. 

Toate publicațiile au fost oferite gratis centrelor PS scop de echipare şi actualizarea bibliotecii. 

PS pentru comercializare le-au fost eliberate 1100 de exemplare a ghidului „Afaceri în pomicultură (ediție 

revăzută și completată)”, publicat la finele anului 2010, în sumă de 66 000 lei. Veniturile de la 

comercializarea materialelor informative vor forma fondul renovabil al ACSA-ei - sursa financiară ce este 

utilizată exclusiv pentru elaborarea şi editarea noilor materiale informative şi desfăşurarea activităţilor de 

promovare ACSA. 

Sistemul informațional de marketing agricol 

Prin intermediul SIMA (www.acsa.md ) se asigură un flux continuu informaţional cu privire la produse şi mijloace 

de producere agricolă, servicii de marketing şi pieţe locale şi externe disponibile de desfacere a produselor 

agricole. Tematica informaţiilor operative în domeniul marketingului agricol a vizat: ofertele şi cereri de 

procurare a mijloacelor de producţie şi comercializare a produselor agricole, disponibilitatea și cerinţele de 

calitate faţă de materialul semincer şi săditor, accesul la fonduri de investiţii, dinamica şi fluctuaţia 

preţurilor en detail şi angro. 

În perioada de raportare prin intermediul SIMA s-au realizat următoarele activități: 

- suportul informaţional reţelei de extensiune, celor peste 23 350 de clienţi înregistraţi la SIMA şi cca. 1500 

de utilizatori abonaţi (SER, MAIA cu instituţiile şi subdiviziunile subordonate, furnizori de inputuri şi 

echipamente, producători agricoli şi antreprenori rurali, angrosişti, sisteme de distribuţie şi consum); 

- au fost transmise prin intermediul SIMA 175 oferte de comercializare a producţiei agricole, 

mijloacelor de producţie, precum și diverse oferte informative de transfer tehnologic şi prestări 

servicii; 

- au fost plasate 30 cereri de procurare a mijloacelor de producţie şi produselor agricole pentru 

procesare şi export; 

- sa asigurat livrarea și plasarea pa pagina web și expedierea prin SIMA a informației privind avertizările și 

prognozele hidrometeorologice. 

http://www.acsa.md/
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Monitorizare şi evaluare 

Monitorizarea şi evaluarea Prestatorilor de Servicii se efectuează într-un mod continuu şi aleator cu concursul 

colaboratorilor direcţiei executive ACSA, colaboratorilor Unităţii Serviciului de Extensiune Rurală pe lângă 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (USER-MAIA) şi membrilor Comisiei de Selectare a Prestatorilor 

de Servicii ACSA.  

În Ianuarie-martie 2011 Direcţia Executivă ACSA, Unitatea Serviciului de Extensiune Rurală MAIA şi membrii 

Comisiei de Selectare ACSA au monitorizat 14 PS din următoarele regiuni: Ialoveni, Anenii Noi, Orhei, Cahul, 

Criuleni, Drochia, Dondușeni, Leova, Ciadîr Lunga, Taraclia, Râșcani, Drochia, Nisporeni, Ungheni. În rezultatul 

vizitelor de monitorizare a PS au fost evidenţiate unele obiecţii privitor la activitatea centrelor de consultanţă 

rurală şi a centrelor regionale, de comun acord fiind indicate modalităţile şi termenii de soluţionare a lor. Pe 

parcursul acestor monitorizări s-au purtat discuţii cu consultanţii regionali şi locali, reprezentanţii APL şi alţi 

angajaţi ai primăriei, şi nemijlocit cu beneficiarii serviciilor acordate, privitor la activităţile implementate şi 

serviciile oferite. 

Lecţii învăţate 

Evaluarea internă a activităţilor ACSA și în baza discuțiilor cu consultanții locali și regionali, beneficiarii 

serviciilor de consultanță și APL din ariile de deservire SER, au fost identificate următoarele lecții învățate: 

1. Pregătirea profesională, combinată prin dezvoltarea aspectelor metodologice, teoretice și 

abilităților practice, corespunde cerințelor actuale și permite sporirea capacităților consultanților 

regionali și locali SER la prestarea calitativă a serviciilor; 

2. Rețeaua de consultanță constituită, la momentul actual, este prezentă în toate unitățile teritorial 

administrative și este recunoscută ca una din cele mai competitive și eficiente prin metodele şi 

formele de prestare a serviciilor; 

3. Prin consultanții regionali și locali SER specializați în diverse domenii se asigură transferul tehnologic 

și implementarea tehnologiilor moderne, prin diseminarea cunoştinţelor şi acordarea serviciilor 

informaţionale şi de consultanţă în mediul rural; 

4. În scopul asigurării un grad mai avansat de competitivitate a reţelei, Comisia de Selectare a PS 

necesită să fie transformată în Comisia de Acreditare şi Atestare, activitatea cărei se va executa în 

baza unui Regulament privind acreditarea şi atestarea PS și consultanților în extensiune; 

5. Salarizarea actuală a consultanților SER este necompetitivă pe piața forței de muncă, salariile fiind 

cu cca. 40-50% mai mici în comparație cu angajații APL, specialiștilor Direcțiilor Agricole și serviciilor 

subordonate MAIA, generând abandonarea serviciului și fluctuația cadrelor; 

6. Materialele informative editate asigură suportul metodologic la inițierea și gestionarea afacerilor, 

perfectarea planurilor de afaceri, contribuie la transferul tehnologic și inovațional, fiind solicitate 

pentru echiparea consultanților și ca suport pentru antreprenorii rurali; 

7. Sectoarele cu caracter demonstrativ implementate la moment necesită să poarte un caracter 

continuu în scopul durabilității lor pe viitor, iar investițiile trebuie să fie adecvate și mai majore. 

Prioritare vor fi investiţiile la sectoarele demonstrative de propagare a tehnologiilor de cultivare a 
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culturilor cu valoarea adăugată și în sectorul zootehnie la îmbunătăţirea fondului genetic și 

tehnologiile aplicate la fermele; 

Concluzii 

În baza monitorizărilor efectuate în teren, analizei rapoartelor narative şi contabile, discuţiilor cu reprezentanţii 

APL, beneficiari, consultanții regionali și locali SER, pot fi expuse următoarele concluzii: 

1. Condiţiile de activitate la nivel regional şi local al PS sunt satisfăcătoare, sediile oficiilor sunt 

amplasate în majoritatea cazurilor în incinta edificiilor APL, fiind amenajate şi dotate cu echipament, 

mobilier și materiale informative și instructive de suport; 

2. Majoritatea consultanților locali, după ce au urmat cursurile de instruire la utilizarea computerului, 

folosesc echipamentul din dotare la pregătirea şi prezentarea rapoartelor narative şi financiare și la 

accesarea Sistemului Informatic de Monitorizare şi Evaluare; 

3. Managementul PS–urilor şi consultanţilor locali este organizat conform cerinţelor contractuale cu 

respectarea programului de lucru și legislației muncii; 

4. Prestarea serviciilor de către PS și CL se efectuează conform planurilor de activitate, care împreună 

cu altă informaţie utilă pentru beneficiari sunt afişate pe panourile informative în locurile publice 

din localităţile deservite; 

5. Implementarea afacerilor cu caracter demonstrativ se desfăşoară conform planului de 

implementare, iar fiecare consultant local dispune în mediu de 2-4 obiecte cu caracter 

demonstrativ, care sunt utilizate la propagarea tehnologiilor noi și diversificarea activităților 

economice în spaţiul rural.  

6. Prin intermediul Sistemului Informațional de Marketing Agricol se asigură suportul informaţional 

operativ de piaţă, asigurarea cu inputuri şi comercializarea produselor agricole, alte informații utile 

necesare consultanților în extensiune și beneficiarilor din sectorul agroalimentar; 

Recomandări 

În baza identificării problemelor şi neajunsurilor, specificate în rapoartele narative și discuțiilor cu 

consultanții în extensiune și beneficiarii lor, pot fi expuse următoarele recomandări și sugestii: 

1. Unitatea Serviciul de Extensiune Rurală, Unitatea Consolidată de Implementare și Monitorizare a 

Proiectelor în domeniul Agriculturii finanțate de Banca Mondială și Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare vor contribui la asigurarea pe viitor a cadrului legal de activitate a SER prin 

adoptarea unei strategii dezvoltare a rețelei după anul 2012; 

2. Promovarea inițiativelor de către MAIA și USER-UCIMPA în instituționalizarea statutului de 

consultant și acreditarea SER prin elaborarea actelor legislative și normative corespunzătoare (Legea 

privind consultanța agricolă); 

3. Majorarea și ajustarea salariilor consultanţilor SER la nivelul salariului mediu pe economie sau a 

angajaţilor direcţiilor raionale de agricultură, astfel ar putea fi stopată fluctuația de cadre 

condiționată de salarizarea joasă; 
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4. Majorarea bugetului PS la cheltuielile pentru arenda oficiului, consumul de energie electrică, 

încălzire şi arenda transportului în legătură cu creşterea preţurilor la aceste servicii; 

5. Alocarea surselor financiare suplimentare pentru întreținerea echipamentului dat în folosință, 

reparația curentă, procurarea de programe licențiate antivirus (care au expirat) operaționale, și a 

consumabilelor (cartușe de schimb); 

Informaţie detaliată şi documentele primare justificative (rapoarte narative şi financiare ale centrelor 

regionale ACSA) cu privire la serviciile consultative prestate de reţeaua de extensiune rurală este 

disponibilă la centrele regionale și oficiul central ACSA.  

Componenta II: DEZVOLTAREA AFACERILOR RURALE   

 

Suma bugetată  1 098 100 USD 

Absorbiţi la 31 martie  2011    740 068 USD 

 

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

 
Indicatori de rezultate 
 

Referinţă 
La situaţia din 31 martie 
2011 
 

Comentarii 

300 afaceri noi crate şi înregistrate 
în regiunile rurale în cadrul 
proiectului 

0 780  

Cel puţin 900 locuri de muncă noi 
(full-time şi part-time) create în 
cadrul afacerilor noi 

0 2147  

Cel puţin 1/3 din toate afacerile noi 
create angajate în activităţi ne 
agricole 

0 55,3% afaceri ne agricole  

Trei agenţii de dezvoltare cu 9 
echipe angajate în dezvoltarea 
afacerilor rurale 

0 
4 agenţii de dezvoltare  

cu 8 echipe mobile 
 

 

Tabel RBD 1 Indicatorii componentei dezvoltarea afacerilor 

Indicator Valoare 
Agenţii de Dezvoltare 4 

Numărul de sate în care au avut loc promovări 911 

Numărul de participanţi la promovări 18358 

Numărul de cereri de participare la proiect  1183 

Contracte de prestare a serviciilor 1103 

Numărul de planuri de afacere elaborate 1035 

Afaceri care au început implementarea planului investiţional 785 

din ele:  
Agricole (44,7%)  351 
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Campanii de promovare 

Până în prezent activităţile de promovare au fost organizate în 911 sate cu implicarea a circa 18300 de 

persoane. Pe parcursul trimestrului I, 2011 au fost informate 1285 persoane despre condițiile de participare 

în cadrul RISP II. 

În conformitate cu prevederile proiectului, organizarea campaniei de promovare era preconizată în 900 sate 

ale Republicii Moldova, astfel la 31 martie 2011 a fost realizat obiectivul de 100% localităţi vizitate.  

Majoritatea promovărilor efectuate au fost organizate în parteneriat cu autorităţile publice locale, 

consultanţii reţelei naţionale de extensiune „ACSA” şi Asociaţiile de Economii şi Împrumut. În cadrul acestor 

promovări sunt expuse scopul şi obiectivele proiectului, condiţiile de participare, rolul AD în crearea şi 

susţinerea afacerilor noi, posibilităţi de finanţare a proiectelor investiţionale, etc. Toate adunările de 

promovare sunt însoţite de distribuţia materialelor informative, inclusiv pliantele proiectului RISP 2, ce 

conţin informaţie generală, lista AD cu informaţia de contact, lista instituţiilor financiare participante la 

proiect (IFP).  

Graficul RBD 1. Numărul activităţilor de promovare în dinamică per AD 

 

 
Crearea afacerilor 
 

ACA: Campania de informare
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CCA: Campania de informare
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CDR: Campania de informare
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MEGA: Campania de informare
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Non - agricole (55,3%)  434 

Afaceri  înregistrate cu suportul AD 57 

Cereri de creditare depuse 980 

Credite debursate pentru afacerile rurale 780 

Credite aprobate, dar ne-debursate încă 25 

Cereri de creditare în proces de examinare de IFP 53 

Numărul de afaceri ce au beneficiat de asistenţă post-creare 726 
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Pe parcursul Tr. I 2011, 4 AD au oferit asistenţă la elaborarea a 44 planuri de afaceri, astfel cifra cumulativă 

indică 1035 afaceri cu planuri de afaceri elaborate cu asistenţa AD.  

785 afaceri create cu suportul AD au început implementarea planului investiţional la data de 31 martie 

2011, în primul trimestru fiind înregistrate 34 afaceri care și-au startat activitatea operațională. Din numărul 

cumulativ de 785 afaceri operaționale, 475 au primit credite prin intermediul RISP II, 288 afaceri din alte 

surse au fost creditare, iar 22 au început activitatea operaţională din surse proprii.     

Investiţia totală efectuată în cele 785 afaceri care şi-au început implementarea planului investiţional 

constituie aproximativ 24,032 mil. dolari SUA. Astfel, media unei investiţii efectuate de către afacerile 

operaţionale este de circa 30,615 mii dolari SUA. În acelaşi timp, dacă ne referim la creditele acordate celor 

785 afaceri rurale, acestea reprezintă un total de aproximativ 15,462 milioane dolari SUA, care au fost 

suplimentate de contribuţia beneficiarilor în valoare totală de aproximativ 8,768 milioane dolari SUA. Astfel, 

media creditelor acordate afacerilor rurale reprezintă 19 823 dolari. Acest fapt reiterează statutul de 

business mic al afacerilor rurale create cu suportul RISP, grupul ţintă al proiectului fiind identificat şi selectat 

pentru participare.                                                              

Structura afacerilor după tipul de activitate specifică o cotă de 44,7% a afacerilor din domeniul agricol, şi 

55,3 % cele ne-agricole, ceea ce corespunde unuia din obiectivele proiectului - cel puţin o treime din afaceri 

să fie ne-agricole. Astfel, din afacerile agricole care sunt 351 în total, cele din domeniul culturi vegetale au 

cea mai mare cotă de 35.3%, reprezentând 277 afaceri. Din cele non-agricole sunt de menţionat afacerile 

din industria alimentara si a băuturilor 52 afaceri (6.6%),  prelucrarea lemnului si fabricarea producţiei de 

mobilier (30), confecţionarea  produselor non-metalice minerale (26), servicii hoteliere şi restaurante (31), 

etc. 

Tabel RBD 2.  Structura AR după domeniul de activitate 

Tipul afacerii Numărul afacerilor 

operaţionale operational 

businesses No. % 

Agricultura    

Servicii agricole 30 3.8 

Cultura vegetală 277 35.3 

Creşterea animalelor 44 5.6 

Sub-total Agricultură 351 44.7 

Non-Agriculture   

Piscicultura 4 0.5 

Industria  alimentară şi a băuturilor 52 6.6 

Fabricarea produselor textile 1 0.1 

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte 5 0.6 

Producţia de piei, articole din piele, fabricarea încălţămintei 1 0.1 

Prelucrarea lemnului si fabricare articolelor din lemn 30 3.8 

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative  3 0.4 

Cocsificarea cărbunelui 1 0.1 

Fabricarea cauciucului şi a produselor din plastic 7 0.9 

Prelucrarea altor minerale non-metalice 26 3.3 

Fabricarea produselor finite din metal, excepţie maşini şi utilaje 11 1.4 
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Finanţarea afacerilor rurale 

Pe parcursul perioadei de referinţă AD au semnat 46 contracte de colaborare cu beneficiarii. Până în prezent 

au fost depuse 980 cereri de creditare către instituţiile financiare, 780 credite fiind deja debursate.  

Graficul RBD 2. Numărul creditelor acordate beneficiarilor proiectului, în dinamică după AD 
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Producţia de maşini si aparate electrice 2 0.3 

Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile 1 0.1 

Producţia de mobilier 16 2.0 

Construcţii 2 0.3 

Reparaţia articolelor de uz casnic 1 0.1 

Comerţ cu amănuntul  81 10.3 

Vânzarea, întreţinerea si repararea autovehiculelor 29 3.7 

Comerţul cu ridicata si intermedieri 13 1.7 

Hoteluri şi restaurante 31 3.9 

Transporturi terestre 59 7.5 

Poştă şi telecomunicaţii 5 0.6 

Activităţi anexe si auxiliare de transport 5 0.6 

Închirierea maşinilor şi echipamentelor fără operator, bunuri personale  1 0.1 

Alte tipuri de servicii (în special pentru întreprinderi) 3 0.4 

Tranzacţii imobiliare 2 0.3 

Servicii în domeniul sănătăţii şi asitenţă socială 7 0.9 

Activităţi  de servicii particulare 22 2.8 

Activităţi de recreare, culturale şi sportive 13 1.7 

Sub-total afaceri non-agricole 434 55.3 

   

Total 785 100.0 
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Aşa cum s-a mai menţionat, 785 beneficiari din numărul total de contracte semnate cu AD au început 

implementarea planurilor de afaceri.   

Un aspect important al activităţilor componentei în cadrul fazei a doua a RISP este reprezentat de 

remitenţele investite în activităţile iniţiate cu suportul AD. Astfel, conform datelor colectate de către ofiţerii 

de dezvoltare în cadrul vizitelor de monitorizare efectuate la AR create cu suportul acestora, 221 AR, sau 

fiecare a 4-a din cele create până în prezent au investit, pe lângă creditele obţinute de la instituţiile 

financiare şi banii din remitenţele de peste hotare. Aceste remitenţe reprezintă în total aproape 7,292 

milioane de lei moldoveneşti. Astfel, fiecare dolar – cost AD – a atras 1,25 USD remitente in afaceri. 

Cele 785 afaceri finanţate care şi-au început activitatea investiţională sunt amplasate în toate raioanele 

Republicii. Numărul maxim de afaceri create este concentrat în UTAG (71 AR), după care urmează Rîşcani 

(66), Soldanesti (65), Cahul (39), Rezina (37) etc. Dacă comparăm regiunile după valoarea creditelor 

debursate în sumă de 201 006 146 MDL, atunci se poate afirma că la data de 31 martie 2011 cea mai mare 

investiţie cumulativă a fost efectuată în Şoldăneşti, cu peste 21,697 mln lei, urmat de Rîşcani cu 19,430 mln 

lei, UTAG (14,036 milioane lei). Cele mai mici investiţii sunt înregistrate în mun. Bălţi 463 mii lei şi Străşeni 

1,012 mii lei.  

Este de menţionat faptul că 735 din 785 afaceri operaţionale au început deja generarea veniturilor, ultimele 

creând peste 2147 locuri noi de muncă la lansare (86  noi locuri de muncă în perioada de referinţă), ceea ce 

reprezintă o medie de 3 locuri noi de muncă create per afacere. Cotă angajării în câmpul muncii a femeilor şi 

bărbaţilor reprezintă 33% şi respectiv 67%. Taxele colectate de la afacerilor monitorizate pe parcursul a 12 

luni constituie  8,025 mln lei.  (Anexa DAR 4) 

Sistemul informaţional, M&E 

Analiza progresului implementării componentei DAR este efectuată prin intermediul bazei de date. Lunar, 

UCIMPA recepţionează bazele de date actualizate de la AD şi informaţia privind creditele debursate în 

cadrul Componentei Finanţare Rurală de la Directoratul Liniei de Credit. Funcţionalitatea bazei de date 

cuprinde un sistem de validare a corectitudinii informaţiei şi generarea rapoartelor de progres. 

Afacerile rurale create cu suportul proiectului sunt monitorizate atât de DA cât şi de UCIMPA. Agenţiile de 

Dezvoltare au responsabilitatea să efectueze vizite de monitorizare pentru verificarea durabilităţii, riscului 

afacerii, performanţei conform unui set de indicatori, elaboraţi şi testaţi pe parcursul fazei I a proiectului 

RISP, si care s-au dovedit a fi eficienţi. Astfel, frecvenţa vizitelor de monitorizare la o afacere concretă 

depinde de gradul de risc atribuit acestei afaceri de către AD în cadrul ultimei vizite de monitorizare. În aşa 

mod, afacerile cu risc scăzut sunt monitorizate după 6 luni de la ultima vizită, cele cu risc sporit – peste două 

săptămâni de la ultima vizită, etc. Anexa DAR 4a/2. Durabilitatea afacerilor reflectă structura afacerilor după 

riscul evaluat de către AD. De regulă, la efectuarea vizitelor de monitorizare a ofiţerilor de dezvoltare este 

estimat necesarul de asistenţă post-creare a fi livrată reieşind din problemele concrete ale beneficiarilor. 

Setul de indicatori colectaţi de către AD cuprinde date despre numărul de angajaţi, salariul mediu după gen, 

grup de vârstă, angajat sau fondator, salariu mediu până la proiect etc (Anexa DAR 4a/1.Angajaţi). În cazul 

afacerilor rurale care au început generarea veniturilor, consultanţii AD colectează următorii indicatori 
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financiari: Vânzări, Profit brut, Costul vânzărilor, Capital propriu şi Total active, precum şi indicatori despre 

taxe achitate: TVA, taxe pe venit, fondul social, etc (Anexa DAR 4a/3.Impozite).   

Pentru a oferi o imagine mai completa a dezvoltării afacerilor, UCIMPA a început colectarea unor indicatori 

suplimentari: creşterea veniturilor beneficiarilor de la lansarea afacerii (estimarea beneficiarilor) şi 

remitenţe din străinătate investite în afacere (Anexa DAR 4b).  

UCIMPA efectuează vizite de monitorizare regulate, selectând afacerile în mod aleator astfel încât să 

acopere toate afacerile create cu suportul consultanţilor DA. Scopul acestor vizite, pe lângă evaluarea 

afacerilor create şi corespunderii criteriilor de eligibilitate, este de a estima calitatea asistenţei oferite de 

către consultanţii AD, în special a asistenţei post-creare. Beneficiarii s-au declarat satisfăcuţi de serviciile 

prestate de ofiţerii de dezvoltare atât în procesul de lansare a afacerii, cât şi la etapa post-creare.  

Suport post-creare  

Toate cele 4 AD acordă asistenţă post-creare afacerilor create. Numărul total de AR implicate în asistenţa 

post-creare de la începutul fazei a doua a RISP este 726 din totalul de 785 AR operaţionale, fiecare AR 

recepţionând 1-5 zile de suport după necesitate. Aşa dar, circa 95% din afacerile operaţionale au solicitat 

deja acest suport de la AD. Cel mai mare suport a fost acordat până acum de către MEGA, reprezentând 847 

zile de asistenţă în total. ACA, CCA, şi CDR au prestat servicii post-creare 801, 751, şi 549 zile.  

Graficul RBD 3. Asistenţa post crerea prestată de AD  

 

 

 

Tabel RBD 3. Distribuţia suportului post-creare după categorii la 31 martie 2011 

Categoria asistenţei oferite Nr. zile 

ACA CCA CDR MEGA TOTAL 

Aspecte legale 198 300 140 140 818 
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CDR: Asistenta post-creare
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Finanţe/contabilitate 190 243 185 233 851 

Management 207 94 159 177 637 

Marketing/vânzări 96 102 74 221 493 

Tehnologii 110 12 91 36 249 

Total 801 751 606 847 

 

3048 

Activităţi de protecţie a mediului  

Analiza ecologică a noilor cereri pentru finanțarea sub-proiectelor: 11 cereri de finanţare a sub proiectelor 

şi liste de verificare pentru analiza ecologică elaborate şi prezentate de către IFP au fost analizate şi 

aprobate (7) și coordonate (4), dintre care pentru 9 sub-proiecte a fost atribuită categoria C cu risc redus de 

impact asupra mediului sau lipsa oricărui risc şi 2 – Categoria B (ÎI Lucașenco Tamara, construcția centrului 

de agrement cu saună, și LGVD-Agro, sistem de irigare și stație de pompare a apei) cu risc 

minor/intermediar, fiind necesară o evaluare specială a impactului, proceduri de autorizare şi aprobare. 

Pentru a asigura conformitatea cu regulamentele existente în domeniul mediului, toate sub-proiectele B au 

beneficiat de consultanţă şi au fost desfăşurate procedurile necesare de mediu. 

 
IFP / Categoria 

Proiectului 
C 

B 
Total 

Moldova Agroindbank 5 1 6 

Moldindconbank 2 1 3 

Banca Sociala 2 - 2 
Total 9 2 11 

 

Revizuirea Planurilor de Afaceri: Pe parcursul perioadei de raportare n-a fost evaluat nici un plan de afaceri 

elaborat cu suportul Agențiilor de Dezvoltare. 

A fost acordat suport sistematic IFP și potențialilor clienți RISP cu privire la diverse probleme de evaluare a 

impactului de mediu sub formă de comentarii scrise la planurile de afaceri și aplicațiile pentru sub-proiecte. 

Acest suport servește drept obiectiv de îmbunătățire a compartimentului dedicat impactului asupra 

mediului.   

Patru stagii de formare în domeniul reglementărilor de mediu și 

cerințele specific ale proiectului RISP au fost prestate pentru 80 

potențiali beneficiari RISP, membri ai asociațiilor de fermieri din 

raioanele de sud, centru și nord.  Primul stagiu de instruire a fost 

organizat de Asociația “Femida” din s. Pelinia, r. Cahul (25 

participanți). Alte trei sesiuni de instruire au fost organizate în 

colaborare cu Federația Națională a Producătorilor Agricoli 

“Agroinform” in s. Vadul lui Isac, r. Cahul (15), s. Limbenii Vechi, r. 

Glodeni (15) și or. Orhei (25). Subiectele de bază puse în discuție în 

cadrul instruirilor au fost: procedurile de evaluare a impactului 

ecologic în cadrul RISP, precum și practici bune aplicate în domeniul irigării, etc.        
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Lecţiile învăţate 
 

 Prin intermediul componentei de dezvoltare a afacerilor rurale s-a reuşit crearea unui model pentru 

o dezvoltare decentralizată a afacerilor rurale în toate cele 35 raioane ale Republicii Moldova; 

 Echipele mobile de consultanţi profesionişti, specializaţi în dezvoltarea afacerilor de orice nivel: 

local, raional şi naţional au reuşit să ofere un spectru larg de servicii consultative pentru 

antreprenorii din toată ţara. 980 cereri de creditare au fost depuse de antreprenorii care au primit 

asistenţă tehnică în vederea lansării şi creditării afacerilor rurale; 

 S-a reuşit crearea unui model lucrativ al relaţiilor între antreprenori - consultanţi - instituţii 

financiare; 

 S-a dezvoltat un sistem eficient de monitorizare al activităţilor la diferite etape de implementare a 

proiectului; 

 Baza de date informaţională, care este nu numai funcţională, dar şi ilustrativă pentru părţile 

interesate reprezintă un instrument eficient de Monitorizare şi Evaluare a rezultatelor componentei, 

colectare a indicatorilor de impact. 

 
Concluzii 
 

 Cu toate că sectorul bancar, precum şi cel al micro – creditelor s-a dezvoltat mult de la momentul 

iniţierii proiectului şi se găseşte acum la un nivel avansat de operare, cererea pentru servicii de 

suport a afacerilor rurale este încă destul de înaltă;  

 RISP 2 a reuşit să creeze în perioada septembrie 2006 – martie 2011 un număr total de 785 afaceri 

rurale, ceea ce reprezintă 260% de la ţinta stabilită în documentul de proiect de 300 AR. Deci, se 

poate afirma că în termeni cantitativi proiectul a reuşit să obţină rezultate ce depăşesc de două ori 

ţinta stabilită; 

 Rezultatele proiectului sunt impunătoare în termeni de impact. Astfel, peste 2000 locuri noi de 

muncă au fost deschise în cadrul AR create cu suportul RBDC, iar fiecare a 5-a persoană angajată a 

fost anterior şomer. Numărul de angajaţi mediu per AR este 3, iar în acelaşi timp, 1/3 din locurile noi 

de muncă sunt ocupate de femei. Se poate afirma deci, că în mediu, fiecare AR creată în cadrul şi cu 

suportul proiectului generează câte un loc de muncă care este ocupat de femei; 

 Fiecare a 4-a AR a utilizat remitenţele rudelor apropiate în demararea afacerii, pe lângă finanţarea 

obţinută de la instituţiile financiare; 

 Circa 40% din AR create cu suportul proiectului sunt gestionate de tineri (18-30 ani). Acest rezultat 

poate fi explicat prin faptul că fiecare a doua AR gestionată de tineri, a obţinut finanţare prin 

intermediul Programului Naţional de Abilitare Economică a Tineretului (PNAET); 

 Salariul mediu al unui angajat este de 1596 lei, ceea ce est cu 33% mai mult decât salariul minimal 

garantat în sectorul real al economiei la 1 februarie 2011, care reprezintă 1100 lei lunar. În acelaşi 

timp, angajaţii AR au salarii în mediu cu 50% mai mari decât cele anterioare; 

 Fiecare dolar cheltuit de proiect pentru activităţile AD pe tot parcursul RISP2 a generat  taxe şi 

impozite în valoarea de 1.04 USD.  

 În aceiaşi ordine de idei, se constată că fiecare dolar cheltuit de RISP 2 a atras remitenţe din partea 

beneficiarilor în egală măsură, i.e. 1 USD. 
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Recomandări 

 Suportul acordat antreprenorilor care se lansează în afaceri, sub formă de asistenţă tehnică la 
realizarea studiilor de fezabilitate, elaborarea planurilor de afaceri şi consultanţă tematică, 
reprezintă un serviciu indispensabil şi continuitatea serviciilor în acest domeniu necesită susţinere şi 
după implementarea proiectului; 

 Implicarea activă a instituţiilor financiare în creditarea antreprenorilor de talie mică şi mijlocie 
trebuie încurajată în viitor. De asemenea specialiştii instituţiilor financiare trebuie să susţină pe 
viitor proiectele investiţionale care vizează susţinerea lansării noilor afaceri în mediul rural şi să 
minimizeze gradul de reticenţă faţă de tinerii antreprenori.   

Componenta III:  FINANŢARE RURALĂ 

 

Suma bugetată  25 736 600 USD 

Absorbiţi la situaţia din 31 martie  
2011 

18 596 240 USD 

 

Indicatori de rezultate, analiza rezultatelor obţinute, linia de credite rurale, asociaţii de economii şi 
credite, lecţiile învăţate, concluzii şi recomandări 

 
Indicatori de rezultate 
 

Referinţă 
La situaţia din 31 

martie 2010 
Comentarii 

Circa 350 împrumuturi acordate de 
instituţiile financiare, inclusiv 

0 567  

Cel puţin 200 împrumuturi acordare 
beneficiarilor fără istorie de credit 
Cel puţin  5 IFP participă în proiect, dintre 
care cel puţin o IFP este nouă, adică nu a 
participat la Faza I a RISP 

0 40.6%  

Calitate bună a portofoliului AEÎ conform 
PAR 30 5% 16% 

Creștere recentă în %, dar 
stabilizare în valoare 
absolută 

 

Linia de creditare rurală 

 Împrumutul AID nr. 4157 MD, Linia de Credit – 7 904 000 DST – decontat 99.99% 

 Finanţare Adiţionala, Împrumutul AID nr. 4563 MD – 5 420 000 DST – decontat 63.2% Decontate 

172,23 mln. lei şi 2,46 mln. dolari SUA 

 Componentul Adiţional de Adaptare la Secetă, AID nr. 4416 MD, - 3 700 000 DST – decontat 10.26%. 

Data de închidere a Proiectului 30 iunie 2012. 

Cumulativ, din august 2006 din resursele RISP II inclusiv Finanţarea Adiţională au fost aprobate 389 sub-

proiecte eligibile în sumă totală de 217,08 mln. lei şi 3,07 mln. dolari SUA.  Conform condiţiilor proiectului, 

20 la sută din suma sub-împrumutului se finanţează de către IFP şi 80 la suta din Linia de Credit. În total din 

contul Liniei de Credit au fost decontate 172,23 mln. lei şi 2,46 mln. dolari SUA pentru finanţarea a 389 de 

sub-împrumuturi. Raportul sumelor decontate şi valorificate către sumele sub-proiectelor aprobate 

constituie 79,4% din motivul decontării a unui sub-proiect in tranşe.  
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Inclusiv, de la începutul derulării componentului Finanţării Adiţionale au fost aprobate 102 sub-proiecte în 

suma totală de 73,34 mln. Lei şi 567 mii dolari SUA, fiind finanţate în suma totală de 57,24 mln. Lei şi 453,6 

mii dolari SUA.   

Conform datelor IFP, contribuţia beneficiarilor cu mijloace proprii pentru implementarea sub-proiectelor 

constituie circa 276,18 mln. lei sau 46,50% în raport cu valoarea totală a sub-proiectelor, cerinţa minimă de 

cofinanţare fiind de cel puţin 20%. Costul estimativ integral a sub-proiectelor aprobate, care include 

contribuţia beneficiarului, co-finanţarea de către IFP şi împrumutul DLC constituie 593,38 mln. lei. 

Suma principala rambursată de către IFP constituie 20,21 mln. lei şi 510,77 mii dolari SUA, ceea ce constituie 

respectiv 11,73% şi 20,79% din suma decontată, care sunt îndreptate la achitarea sumelor Ministerului 

Finanţelor pentru Banca Mondiala si la formarea fondului DLC circulant de recreditare. 

Unul din obiectivele Proiectului este mărirea accesului întreprinderilor noi din sectorul rural la resursele de 

finanţare. Este prevăzut, ca minimum 30% din resursele Liniei de Credit să fie finanţate împrumutaţilor de 

prima dată, care nu au mai beneficiat de împrumuturile sectorului financiar oficial, stimulând astfel crearea 

companiilor noi. Conform datelor IFP, la moment 40,6% din resursele Liniei de Credit sunt finanţate 

împrumutaţilor de prima dată.  

Graţie finanţării acordate în cadrul Proiectului cu ajutorul resurselor se preconizează a fi create de către 

beneficiari circa 2597 locuri de muncă noi.  

De menţionat, că participarea femeilor în dezvoltarea businessului în sectorul rural rămâne a fi înaltă,  

25,2% de manageri  a companiilor sub-proiectelor finanţate fiind femei.  

Ratele de recreditare a fondurilor.   

Ratele dobânzilor DLC de recreditare a resurselor Liniei de Credit a Proiectului pentru IFP pentru perioadele 

procentuale descrise mai jos includ marjele adăugate ale MF pentru cheltuielile administrative, operaţionale 

şi pentru a acoperi riscurile de schimb valutar in valoare de 2% pentru MDL si 1% pentru dolari SUA.  Aceste 

rate se stabilesc pentru împrumuturile denominate în lei la începutul fiecărui an calendaristic, constituind 

media dintre rata inflaţiei anuale prevăzută de BNM pentru anul curent şi rata inflaţie reale din anul 

precedent, iar pentru a doua jumătate a anului curent inflaţia reală din timpul a 6 luni ale anului 

calendaristic plus prognoza prevăzută a celor 6 luni rămase ale anului calendaristic.  Pentru împrumuturile 

denominate în dolari SUA- rata de referinţă de 6 luni LIBOR şi marjele adăugate ale MF. Astfel, pentru 

perioadele procentuale semi-anuale ratele de recreditare pentru IFP sunt următoarele:   

Tabelul 1. Ratele procentuale 

Perioada procentuală LEI USD 

01.02.06  –  30.07.06 
01.08.06 – 31.01.07 
01.02.07 – 31.07.07 
01.08.07 – 31.01.08 
01.02.08 – 31.07.08 
01.08.08 – 31.01.09 
01.02.09 – 31.07.09 
01.08.09 – 31.01.10 
01.02.10 – 31.07.10 
01.08.10 – 27.10.10 
28.10.10 – 31.01.11 
01.02.11 – 31.07.11 

12,45 % 
11,00 % 
14,05 % 
11,77 % 
13,55 % 
11.80 % 
10.65 % 
 8.14 % 
 4.70 % 
10.10 % 
 9.68 % 
 9.70 % 

 
6,55 % 
6,37 % 
6,38 % 
4,15 % 
4.12 % 
2.69 % 
1.97 % 
1.39 % 
2.00 % 
2.00 % 
1.46 % 
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Concomitent cu creşterea recentă a ratelor medii a inflaţiei şi a ratei LIBOR, se vor majora şi ratele DLC de 

recreditare a IFP.  Rata comercială medie a dobânzilor de refinanţare a beneficiarilor finali, aplicată de către 

IFP pentru sub-împrumuturile în lei, care include marjă comercială a băncilor pentru riscurile de credit 

constituie 16,19%, având un spectru cuprins între 15% şi 22%. Pentru tranşele în dolari SUA- 10,29%, având 

un spectru cuprins între 10,0% şi 13,0% respectiv.   

Pentru primele 2 luni al anului 2011 rata medie la împrumuturile acordate in MDL de către IFP a constituit 

14.5% pentru lei si 6.5% pentru dolari SUA.  Conform rapoartelor BNM, ratele medii de piaţa la creditele 

acordate întreprinderilor pentru aceiaşi perioada constituie 13.78% pentru lei si 9.19% pentru dolari SUA, 

ratele medii pe piaţa fiind mai joase decât ratele RISP II cu circa 0.68 p.p. pentru lei si mai înalte cu 2.69 p.p. 

pentru dolari SUA, avantajul resurselor RISP II rămâne a fi maturitatea pe termen lung al împrumuturilor. 

Tabel 2. Numărul de sub-proiecte aprobate, decontări efectuate 

IFP Numărul sub-proiectelor  Mln. lei decontate Ponderea decontărilor 
după sumă, % 

Banca de Economii 4 3.73 1.85% 
Banca Socială 24 13.96 6.93% 
Fincombank 91 56.36 27.97% 
MoldovaAgroindbank 139 49.75 24.69% 
Mobiasbancă 21 12.38 6.15% 
Moldindconbank 68 41.45 20.57% 
Victoriabank 42 23.86 11.84% 

Total 389 201.49 100% 
* suma include echivalentul in lei al sub-împrumuturilor decontate în dolari SUA 

După numărul de sub-proiecte prezentate, MoldovaAgroindbank (MAIB) a fost cea mai activă bancă, 

aprobând 139 sub-împrumuturi, fiind urmată de către Fincombank (FCB) cu 91 sub-împrumuturi aprobate si 

Moldindconbank (MICB) cu 68 de sub-împrumuturi.   

Fincombank are cota cea mai înaltă de resurse decontate în sumă totală de 56.36 mln. lei (echivalentul a 

4.731 mln. dolari SUA), urmată de MoldovaAgroindbank în sumă totală de 49,75 mln. lei (4.18 mln. dolari 

SUA) si Moldindconbank in suma de 41.45 mln. lei (3.48 mln. dolari SUA).  Rata de schimb dolari SUA / leu 

fiind 11.9096. 

Din numărul total de 389 de sub-împrumuturi aprobate, 356 au fost alocate în lei şi doar 33 proiecte - în 

dolari SUA, fapt ce denotă o abordare prudentă a riscului de schimb valutar de către beneficiari, care , de 

regulă, nu dispun de venituri suficiente în valută străină provenită de la exportul producţiei. 

Tabel 3. Structura sub-împrumuturilor re-creditate de IFP după mărimea lor: 

Valoarea  
sub-împrumuturilor 

Numărul sub-
împrumuturilor 

Suma decontată 
(mln. lei) 

Ponderea după 
suma decontată, % 

 1.   < 50.000 lei 7 0,27 0.13 

 2.   50.001 - 250.000 lei 120 18,73 9.29 

 3.   250.001 - 500.000 lei 103 37,46 18.59 

 4.   500.001 - 1.000.000 lei 112 84,82 42.09 

 5.   > 1.000.000 lei 47 60,22 29.89 

                                                           
1
 Rata de schimb dolari SUA / leu 11.9096 la cursul oficial al BNM la 31.03.11 
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 T O T A L 389 201,49 100 

Valoarea medie a sub-împrumuturilor decontate constituie circa 517.97 mii lei (sau echivalentul a 43.49 mii 

dolari SUA).  

Diagrama 1. Structura sub-împrumuturilor după volum 

 

Tabel 4. Scopul cheltuielilor finanţate din resursele LC, conform ramurilor economiei naţionale 

Ramura economiei naţionale Numărul de sub-
împrumuturi 

Suma decontata 
(mln. Lei) 

% din suma 
decontata 

Comerţ 80 35.46 17.60 
Servicii 120 67.80 33.65 
Agricultura 91 46.92 23.29 
Industria alimentară şi prelucrarea produselor agricole 33 20.06 9.96 
Producerea materialelor de construcţie 22 11.09 5.50 
Producerea şi prelucrarea lemnului 18 7.20 3.57 
Altele 25 12.96 6.43 

Total 389 201.49 100.00 

Tabel 5. Maturitatea sub-împrumuturilor acordate beneficiarilor: 

Maturitatea  sub-
împrumutului 

Numărul sub-proiectelor Suma decontata (mln. lei) % din suma decontata 

≤ 1an 0 0.00 0.00 

1 – 3 ani 65 18,65 9.26 

3 – 5 ani 232 116,75 57.94 

5 – 7 ani 71 54,29 26.94 

≥ 7 ani 21 11,79 5.85 

Partea preponderentă a sub-împrumuturilor – 57,94% sunt acordate de IFP pe termen mediu (TM) de 3 - 5 

ani; 26,94% de sub-împrumuturi pe termen lung (TL) cu o maturitatea între 5 - 7 ani; 9,26% de sub-

împrumuturi sunt pe termen scurt (TS) de la 1 -  3 ani.  Doar 5,85%  din sub-împrumuturile acordate au o 

maturitate mai mare de 7 ani (de la 7 la 15 ani). 

250,001 - 500,000 lei

 18.59%

500,001-1,000,000 lei; 

 42.09%

≥ 1,000,001 lei

29.89%

50,001-250,000 lei;

9.29%

≤ 50,000 lei

0.13%
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Distribuirea sub-proiectelor pe regiuni ale ţarii2. Graţie reţelei largi de filiale ale IFP, sub-proiectele 

finanţate cuprind toate regiunile ţării, având o distribuire relativ uniformă după numărul împrumuturilor.  

Cel mai activ este nordul ţării cu o cotă de 39% (78.71 mln. lei) din numărul total al sub-împrumuturilor. 

Partea de centru a ţării acoperă 28% din total sub-împrumuturi (56.64 mln. lei), şi 33% din sub-împrumuturi 

sânt finanţate în regiunea de sud a ţării (66.15 mln. lei) .  

Diagrama 2. Structura împrumuturilor subsidiare decontate după regiuni în mln. lei şi cota în % din numărul lor 

 
Tabel 6. Distribuirea sub-împrumuturilor pe raioane 

Nr. Denumirea raionului Numărul de sub-
împrumuturi 

Suma sub-împrumuturilor  
decontate (mln lei) 

1 Anenii Noi 11 4,85 
2 Briceni 5 4,52 
3 Cahul 12 6,33 
4 Calarasi 6 2,88 
5 Cantemir 2 0,83 
6 Causeni 2 1,07 
7 Chisinau, localităţi 

săteşti 
18 12,42 

8 Cimislia 5 2,08 
9 Criuleni 4 3,61 

10 Donduseni 8 5,74 
11 Drochia 17 9,97 
12 Dubasari 3 1,63 
13 Edinet 13 6,50 
14 Falesti 13 5,51 
15 Floresti 11 6,17 
16 Glodeni 4 1,12 
17 Hincesti 5 2,25 
18 Ialoveni 16 10,83 
19 Leova 5 2,42 
20 Nisporeni 5 1,99 
21 Ocnita 12 7,70 
22 Orhei 11 6,36 
23 Rezina 10 4,88 
24 Riscani 23 7,66 
25 Singerei 11 4,72 
26 Soldanesti 16 5,10 

                                                           
2
 Distribuţia raioanelor pe regiuni este următoarea: Nord: Rîşcani, Rezina, Drochia, Donduşeni, Edineţ, Soroca, Glodeni, Briceni, Bălţi, 

Singerei, Şoldăneşti, Floreşti; Centru: Orhei, Ungheni, Nisporeni, Anenii-Noi, Dubăsari, Criuleni Teleneşti,: Sud: Cahul, Vulcaneşti, 
Taraclia, Comrat, Ceadîr-Lunga, Hînceşti, Leova, Cauşeni, Ştefan-Voda, Cantemir, Cimişlia 

Centru

56.64 mln. lei

28%

Nord

78.71 mln. lei

39%

Sud

66.15 mln. lei

33%
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27 Soroca 7 7,50 
28 Stefan-Voda 4 1,43 
29 Straseni 16 9,04 
30 Taraclia 18 6,44 
31 Telenesti 6 2,40 
32 UTA Gagauzia 61 28,56 
33 Ungheni 29 16,98 

 Total 389 201,49 
* suma include echivalentul sub-împrumuturilor decontate în dolari SUA 

Tabel 7. Fonduri decontate IFP şi soldul principalului re-creditate  in cadrul RISP II,  la situaţia 31.03.11. 

Resursele directe din Împrumutul Proiectului. 

BANCA VAL Suma aprobata Împrumut 
decontat 

Împrumut 
rambursat 

Cota ramburs. 
împrumut 

Sold împrumut 

Banca de Economii MDL 4,666,000.00 3,732,800.00 0.00 0.00 3,732,800.00 

Banca Sociala MDL 15,721,300.00 12,577,040.00 1,676,781.00 13.33 10,900,259.00 

USD 145,000.00 116,000.00 34,371.00 29.63 81,629.00 

FinComBank MDL 56,738,889.00 45,391,111.00 9,118,283.44 20.09 36,272,827.56 

USD 1,151,075.00 920,860.00 400,804.07 43.52 520,055.93 

MoldovaAgroindbank MDL 62,188,831.00 49,751,064.00 930,711.00 1.87 48,820,353.00 

Mobiasbanca MDL 14,528,773.00 11,622,618.00 3,136,212.41 26.98 8,486,405.59 

USD 80,000.00 64,000.00 64,000.00 100.00 0.00 

Moldindconbank MDL 39,358,384.00 30,936,507.00 705,576.33 2.28 30,230,930.67 

USD 1,103,000.00 882,400.00 4,933.00 0.56 877,467.00 

Victoriabank MDL 23,877,215.00 18,221,772.00 4,642,120.40 25.48 13,579,651.60 

USD 592,000.00 473,600.00 6,666.00 1.41 466,934.00 

Total MDL 217,079,392.00 172,232,912.00 20,209,684.58 11.73 152,023,227.42 

USD 3,071,075.00 2,456,860.00 510,774.07 20.79 1,946,085.93 

Componentul Adiţional de Adaptare la Secetă 

Din 2 iunie 2008 a intrat în vigoare Componentul Adiţional de Adaptare la Secetă al Proiectului de Investiţii 

şi Servicii Rurale II, conform căruia, Asociaţia Internaţionala de Dezvoltare (AID) a alocat Finanţare 

Adiţională în sumă de 3.2 milioane DST, sau circa 52.26 milioane lei pentru finanţarea circa 48 sub-proiecte 

cu component de grant de până la 20% pentru investiţii în sisteme de irigare a gospodăriilor de fermieri de 

scară mica, data de închidere fiind 30.06.12.  La 31.07.08 au fost încheiate Suplimentele la Acordurile de 

Împrumut Subsidiar semnate cu IFP in cadrul RISP 2 privind Componentului Adiţional de Adaptare la Secetă, 

care au permis IFP efectuarea tragerilor fondurilor adiţionale.   

Începând cu 27 februarie 2009 au fost aprobate 11 sub-împrumuturi în suma de 7481.68 mii lei şi 72.8 mii 

dolari SUA, suma împrumutului decontat constituie 4785.08 mii lei şi 46.59 mii dolari SUA, suma grantului 

1196.27 mii lei şi 11.65 mii dolari SUA.  După numărul de sub-proiecte prezentate, Moldindconbank a fost 

cea mai activă bancă, aprobând 4 sub-împrumuturi în sumă de 3456.58 mii lei, suma împrumutului decontat 

constituind 2209.01 mii lei şi suma grantului 552.25 mii lei, fiind urmată de către Moldova Agroindbank cu 3 

sub-împrumuturi în sumă de 2247.46 mii lei, suma împrumutului decontat constituind 1438.00 mii lei şi 

suma grantului 359.59 mii lei, un sub-împrumut a fost aprobat de către Banca de Economii în suma de 

1230.64, suma împrumutului decontat constituind 787.61 mii lei şi suma grantului 196.90 mii lei, unul de 

către Fincombank în sumă de 422.00, suma împrumutului decontat constituind 270.08 mii lei şi suma 

grantului 67.52 mii lei si 2 de către Victoriabank în sumă de 125.00 mii lei si 72.8 mii dolari SUA, suma 
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împrumutului decontat constituind 80.00 mii lei şi 46.59 mii dolari SUA şi suma grantului 20.00 mii lei şi 

11.65 mii dolari SUA. Graţie sub-proiectelor finanţate se preconizează a fi irigate circa 575.8 ha. 

Termenul mediu al împrumuturilor acordate este de 57 luni. Rata medie de refinanţare pentru beneficiarul 

final, aplicată de către IFP pentru sub-împrumutul în lei constituie 11,2%, care include marjă comercială a 

băncii. Şapte sub-împrumuturi finanţate sunt situate în regiunea de nord a ţării constituind 76% din suma 

decontata şi 4 in regiunea de centru a tarii constituind 24%.   

Din motivul, că tragerea resurselor date se efectuează mai lent (din cauza ploilor abundente şi a   

inundaţiilor pe o mare parte a teritoriului ţării), s-a solicitat restructurarea Componentului Adiţional de 

Adaptare la Secetă şi redirecţionarea mijloacelor la Linia de Credit generală cu menţinerea componentei de 

grant pentru sub-proiectele de irigare în continuare.   

Recreditarea mijloacelor circulante revolving acumulate de DLC din rambursarea principalului şi a 

dobânzilor achitate de IFP.  

În scopul asigurării continuităţii derulării durabile a Proiectului, în urma acumulării dobânzii şi rambursării 

sumei principale de către IFP, după deducerea sumelor necesare MF pentru deservirea Împrumutului  sau 

format resursele de refinanţare (revolving) la conturile Liniei de Credit ale DLC deservite la BNM.  

Recreditarea fondurilor acumulate se efectuează la condiţii similare condiţiilor Liniilor de Credit a Proiectului 

la etapa iniţială de implementare. Excepţie constituie posibilitatea finanţării sub-împrumuturilor în mărime 

de 100% a cheltuielilor eligibile (din resursele directe a fost permisă finanţare a 80% de către DLC şi 20% de 

către IFP), suma maximă fiind – echivalentul a 250 000 dolari SUA pentru un sub-împrumut (din resursele 

directe a fost posibila finanţarea a 150 000 dolari SUA) şi marja adăugată la rata de referinţă micşorată 

începând cu luna iulie 2009 de la 1.5% la 1,4% (la resursele directe marja constituie 2%) pentru MDL din 

contul micşorării marjei DLC şi pentru dolari SUA de la 0,5% la 0,4%.  

Începând cu 26 octombrie 2007 din mijloacele de recreditare revolving au fost aprobate împrumuturi 

subsidiare în sumă de 47 401.39 mii şi 648.07 mii dolari SUA şi  finanţate împrumuturi în sumă de 47 076.29 

mii lei şi 648.07 mii dolari SUA.  Aceste mijloace au fost alocate pentru finanţarea a 65 sub-proiecte, din 

care 20 au fost acordate MoldovaAgroindbank în suma de 10 703.70 mii lei, Moldindconbank - 12 sub-

proiecte în sumă de 16 893.30 mii lei şi 66,3 mii dolari SUA, Fincombank – 12 sub-proiecte în sumă de 6 

804.60 mii lei şi 38,8 mii dolari SUA, Mobiasbanca - 4 sub-proiecte în sumă de 1 046,13 mii lei, Banca de 

Economii - 5 sub-proiecte în sumă de 5 213.57  mii lei, Victoriabank – 5 sub-proiecte în suma de 3 115 mii lei 

şi 250 mii dolari SUA, Energbank – 5 sub-proiect în suma de 2 400 mii lei şi 293.0 mii dolari SUA şi Banca 

Sociala – 2 sub-proiecte în suma de 900 mii lei.  

Termenul mediu a acestor împrumuturi acordate este de 62 luni.  Rata medie de refinanţare a beneficiarilor 

finali, aplicată de către IFP pentru sub-împrumuturile în lei constituie 13,60% si pentru sub-împrumuturile in 

dolari SUA constituie 7,70%, care include marja adăugată a MF şi marja comercială a băncii pentru riscurile 

de credit 

Tabel 8. Scopul cheltuielilor finanţate din resursele LC, conform ramurilor economiei naţionale: 

Ramura economiei naţionale Numărul de sub-
împrumuturi 

Suma decontata 
(mln. Lei) 

% 

Comerţ 12 8,61 15.72 

Servicii 26 20,72 37.82 
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Agricultura 12 10,34 18.88 

Industria alimentară şi prelucrarea agricolă 8 5,74 10.47 

Producerea materialelor de construcţie 4 3,56 6.50 

Producerea si prelucrarea lemnului 1 0,24 0.43 

Altele 2 5,58 10.18 

Total 65 54,79* 100.00 

*suma include echivalentul sub-împrumuturilor decontate în dolari SUA 

Din 65 sub-proiecte,  31 sub-împrumuturi sunt situate în regiunea de nord a ţării si constituie 51.81% (28.39 

mln. lei), 19 sub-împrumuturi sunt situate în regiunea de sud constituind 26,15% (14,33 mln. lei) şi 15 sub-

împrumuturi în regiunea de centru – 22,04% (12,08 mln. lei).  Din 65 sub-împrumuturi 15 sau 23.0% sunt 

acordate împrumutaţilor de prima data.  În urma implementării creditării resurselor de refinanţare vor fi 

create circa 465 locuri de muncă noi.  20% din managerii companiilor, sub-proiectele căror au fost finanţate 

din resursele de  refinanţare sunt femei. 

Proiectul de Abilitarea Social Economica a Tinerilor 2 (PASET 2), co-finanţat din mijloacele circulante 

revolving şi grantul UNICEF acordate de UCIMPA. 

În condiţiile lipsei de resurse proprii de co-finanţare pe termen lung la băncile intermediare, în scopul 

susţinerii desfăşurării fazei II a proiectului PASET 2 finanţat de USAID, UNICEF şi Banca Mondiala (acordul de 

grant nr. 121-G-00-08-00701-00 din 07 mai 2008) DLC a organizat alocarea fondurilor prin intermediul 

băncilor intermediare care activează în cadrul RISP 2, cu utilizarea porţiunii de împrumut din resursele 

revolving RISP 2.  Resursele din cadrul proiectului PASET 2 au fost acorde tinerilor cu vârsta cuprinsă între 

18-30 ani. Porţiunea de grant finanţata de UNICEF a constituit 50% din suma proiectului. Porţiunea de 

împrumut în valoare de 40% din suma proiectului a fost finanţată de DLC din resursele de refinanţare 

revolving RISP 2 cu co-finanţarea de 10% a beneficiarului.   

Începând cu 18 februarie 2009, din mijloacele circulante revolving au fost alocate 6 565, 82 mii lei, din care 

suma împrumutului decontat constituie 2 920,6 mii lei si suma grantului UNICEF 3 645,2 mii lei.  Aceste 

mijloace au fost alocate pentru finanţarea a 70 sub-proiecte a tinerilor beneficiari din zona rurala.  

40 sub-proiecte au fost creditate de MoldovaAgroindbank, în suma totală de 3 669, 6 mii lei din care suma 

împrumutului constituie 2 054, 4 mii lei si suma grantului 2 070, 3 mii lei, Fincombank - 9 sub-proiecte în 

sumă de 832.1 mii lei din care suma împrumutului constituie 366.0 mii  lei si suma grantului 466,1 mii lei, 

Moldindconbank - 13 sub-proiecte în sumă de 1 243,9 mii lei din care suma împrumutului constituie 555, 9 

mii lei si suma grantului 692, 1 mii lei, Corporaţia de Finanţare Rurală- 6 sub-proiecte în sumă de 551,1 mii 

lei din care suma împrumutului constituie 244.9 mii lei şi suma grantului 306,2 mii lei şi Victoriabank - 2 sub-

proiect în sumă de 199, 0 mii lei din care suma împrumutului constituie 88, 5 mii lei si suma grantului 110.6 

mii lei.    

La situaţia din 31.03.2011 din suma sub-împrumuturilor acordate au fost rambursate 833,11 mii lei şi 

porţiunea de grant neutilizată în sumă de 50 mii lei, care a fost alocată la alt sub-proiect.  Soldul datoriei 

împrumutului subsidiar la 31.03.2011 este de 2 087,47 mii lei şi soldul grantului în sumă de 3 595,23 mii lei.   

Termenul mediu a împrumuturilor acordate este de 38 luni.  Rata medie de re-finanţare a beneficiarilor 

finali, aplicată de către IFP constituie 12,55 %, care include marja adăugată a DLC şi marja comercială a 

băncii. 
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Tabel 9. Scopul cheltuielilor finanţate din resursele LC, conform ramurilor economiei naţionale: 

Ramura economiei naţionale Numărul de sub-
împrumuturi 

% din nr. total de 
sub-împrumuturi 

Suma decontată 
(lei) 

% din suma decontată 

Comerţ 4 5.71 336,615.00 5.13 
Servicii 27 38,57 2,621,944.00 39.93 
Agricultura si industria 
prelucrătoare 

25 35.71 2,301,069.00 35.04 

Industrie 14 20.00 1,306,188.00 19.90 
Total 70 100.00 6,565,816 100.00 

Raportul dintre afacerile agricole şi non-agricole constituie 36 şi respectiv 64 procente.  

În mediu, porţiunea de grant UNICEF per afacere constituie 52 021 MDL; creditul reprezintă 41 881 MDL, iar 

contribuţia proprie este de circa 19 307 MDL, reprezentând 17% (cerinţa fiind de 10%) din suma totală 

investită.  Astfel, în mediu investiţiile pentru lansarea unei micro afaceri a constituit 113 208 MDL. 

Din punct de vedere geografic afacerile finanţate sunt localizate in 25 raioane şi mun. Chişinău, cu 

următoarea repartizare: Hânceşti -8; Anenii Noi – 6; Ialoveni -5; Făleşti – 4; Râşcani – 5; Orhei – 2; Călăraşi – 

2; Ungheni – 2; Cantemir – 3; Ştefan Vodă – 3; Leova -3; mun. Chişinău -3; Cahul 3; Nisporeni – 2; Taraclia – 

4; Cimişlia -2; Drochia-2; Căuşeni –2; Glodeni – 1; Sângerei -1; Rezina -1; Teleneşti -1; Străşeni -2; Şoldănesti 

-1; Donduşeni -1; Edineţ -1.  

V.  Instituţiile Financiare Participante.  În cadrul Proiectului activează 7 bănci locale intermediare, care î-şi 

asumă toate riscurile legate de credit la recreditarea fondurilor beneficiarilor privaţi:  

1. MoldovaAgroindbank,  
2. Fincombank,  
3. Moldindconbank,  
4. Victoriabank,  
5. Mobiasbancă,  
6. Banca Socială, 
7. Banca de Economii.   

Băncile menţionate mai sus sunt de asemenea intermediare şi la resursele de refinanţare revolving, la lista 

cărora a fost suplimentar selectată şi Energbank.  

Evidenţa împrumuturilor şi elaborarea rapoartelor. În scopul asigurării îndeplinirii cerinţelor Legii Republicii 

Moldova nr.419-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la datoria publică, garanţiile şi recreditarea de stat” în 

vederea ţinerii Registrului de stat privind recreditarea de stat, asigurării monitorizării şi controlului părţilor 

participante la recreditare din mijloacele împrumuturilor de stat, precum şi organizării evidenţei 

împrumuturilor de recreditare acordate intermediarilor financiari, DLC a deschis în registrele sale conturile 

separate contabile analitice şi sintetice în conformitate cu Politica sa de Contabilitate pentru anul 2011. În 

scopul evitării riscurilor si costurilor de deservire, conturile de recreditare a Liniei de Credit a proiectului 

sunt deschise şi deservite de Banca Naţională a Moldovei. 

Zilnic se efectuează contabilizarea tuturor intrărilor şi ieşirilor în/din conturile contabile analitice ( cu 

distribuirea pe valuta împrumutului), precum şi monitorizarea mijloacelor disponibile în lei moldoveneşti şi 

în valută străină. La finele fiecărei perioade de gestiune (trimestrial) se efectuează generalizarea tuturor 

operaţiunilor efectuate de DLC pe parcursul trimestrului în conturile contabile sintetice cu crearea tuturor 
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formelor rapoartelor financiare aferente activităţii DLC (inclusiv şi bilanţul contabil) în conformitate cu 

Standardele Naţionale de Contabilitate.  

Ministerului Finanţelor si UCIMPA sunt prezentate trimestrial rapoarte privind recreditarea resurselor Liniei 

de Credit şi soldul datoriilor IFP, precum şi alte date necesare pentru completarea „Registrului de Stat 

privind recreditarea de stat”. 

Conform condiţiilor Îndrumarului de Creditare Rurală băncile IFP prezintă DLC rapoarte trimestriale: (i) 

Raportul privind Calitatea Portfoliului Împrumuturilor, (ii) Raportul privind Colectarea şi Utilizarea 

mijloacelor din contul de evidenţă continuă (roll-over), (iii) Raportul privind finanţarea noilor sub-proiecte 

eligibile din contul de evidenţă continuă (roll-over) întocmite conform formelor de raportare stabilite de 

DLC şi aprobate de Banca Mondială.  De asemenea, DLC a elaborat un şir de rapoarte analitice  privind 

utilizarea resurselor în cadrul proiectului. 

Monitorizarea sub-proiectelor.  

Colaboratorii DLC efectuează periodic si selectiv monitorizarea corespunderii sub-proiectelor finanţate în 

cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale 2 (RISP II) condiţiilor Proiectului. 

În cadrul Proiectului RISP II au fost monitorizare 268 de sub-împrumuturi ce constituie 68.9% din totalul sub-

proiectelor finanţate si 21 de sub-împrumuturi, sau 30%  in cadrul Proiectului PASET.   

În urma monitorizării s-a constatat, că toate IFP îndeplinesc condiţiile Acordurilor de Împrumut cu unele 

devieri. Pentru sub-proiectele monitorizate încălcări majore nu au fost depistate. La unele sub-proiecte nu 

au fost documentate procedurile de procurări şi nu a fost îndeplinită cerinţa privind decontarea 

împrumuturilor de către banca la client nu mai târziu de 2 zile din motiv ca beneficiarii nu aveau gajul 

înregistrat.  

IFP au fost informate prin rapoarte asupra încălcărilor depistate şi evitarea pe viitor a astfel  de încălcări. 

Informaţie privind refinanţarea fondurilor în cadrul proiectului RISP 1. 

Pentru asigurarea continuităţii Proiectului RISP 1, de menţionat, că DLC a preluat la deservire de la UCIMPA, 

soldurile împrumuturilor subsidiare acordate IFP în sumă totală de 179,87 mln. lei si 50 mii dolari SUA, 

acordate la etapa iniţială de implementare a Proiectului. Astfel, din resursele directe ale Proiectului 

finanţate de către UCIMPA au fost alocate sub-împrumuturi la 1388 beneficiari.  Împrumuturile acordate 

iniţial prin intermediul UCIMPA au fost parţial acordate cu porţiune de subvenţie (20%) pentru beneficiari.  

Informaţia referitor la subvenţiile acordate şi acceptate ( după rambursarea porţiunii de credit) conform 

procedurilor stabilite - în tabelul 10: 

Denumirea IFP  Subvenţie  acordata Subvenţie acceptata Subvenţie rambursata Sold 

CFR 11,624,385 11,423,385  201,000 

Victoriabank 743,600 743,600  0 

Banca Sociala 638,652 551,460 87,192 0 

Fincombank 465,074 465,074  0 

Moldindconbank 770,236 710,236  60,000 

MoldovaAgroindbank 1,770,414 1,519,861  250,553 

Total 16,012,361 15,413,616 87,192 511,553 
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Astfel, subvenţiile acordate sunt valorificate deja în valoare de 96,8%, beneficiarii deservind partea de 

împrumut fără încălcări.  

În total în cadrul proiectului RISP 1 ( resurse directe şi revolving) au fost alocate prin intermediul IFP 378,44 

mln. lei şi 50 mii dolari SUA, inclusiv din resursele de refinanţare revolving disponibile după deducerile şi 

transferurile necesare Ministerului Finanţelor pentru deservirea Împrumutului Băncii Mondiale, au fost 

finanţate 353 sub-proiecte în suma totala 198,56 mln. lei, sau 52,5%.  

La 31.03.11 de IFP cumulativ a fost rambursată suma principală -  97,74 mln. lei şi 50 mii dolari SUA, 

constituind respectiv 25.8% pentru lei şi 100% pentru dolari SUA. Soldul datoriei sumei principale a IFP la 

31.03.11 constituie 280,70 mln. lei, termenul de rambursare fiind extins conform graficelor şi scadenţelor 

plăţilor până în anul 2022 (atât sub-împrumuturile acordate din resursele directe ale Împrumutului acordate 

de UCIMPA, cât şi din resursele revolving ale DLC).   

Tabel 11. Sume cumulative decontate şi rambursate în cadrul proiectelor RISP 1 şi RISP 2 finanţate de AID 

Denumirea 
proiectului 

Valu
ta 

Total suma 
aprobata a sub-

proiectelor 

Total suma 
decontata  IFP 

Subvenţie 
acordata 

beneficiarilor 

Suma 
rambursata de 
IFP, principalul 

Soldul datorie 
IFP, principalul 

Soldul 
subvenţiei 

Numărul de 
sub-

împrumut 
finanţate 

RISP   1 resurse 
directe 

lei 179,874,954.8 179,874,954.8  
16,012,361.0 

72,535,714.7 107,339,240.1  
511,553.0 

1387 

$ 50,000.0 50,000.0  50,000.00 0.00  1 

RISP 1 revolving lei 198,560,827.0 198,560,827.0  25,200,218.1 173,360,608.1  353 

RISP 2  resurse 
directe 

lei 217,079,392.0 172,232,912.0  20,209,684.58 152,023,227.42  356 

$ 3,071,075.0 2,456,860.0  510,774.07                                                             1,946,085.93  33 

RISP 2 revolving lei 47,401,394.0 47,076,294.0  4,063,812.36 43,012,481.64  58 

$ 648,066.0 648,066.0  28,860.23 619,205.77  7 

RISP 2 irigare 
directe 

lei 7,481,681.0 4,785,076.0  
1,196,268.0 

0.00 4,785,076.0  
1,196,268.0 

10 

$ 72,800.0 46,592.00 11,648.0 0.00 46,592.0 11,648.0 1 

Revolving PASET 2 lei 6,565,816.0 2,920,586.0  
3,645,230.0 

330,113.00 2,590,473.0  
3,595,230.0 

70 

       Total 2276 

 
Lecţiile învăţate 

 Fiind operaţională din iunie 2008, linia de creditare a finanţat și echipamentul destinat sistemelor 

de irigare. La finele lunii martie 2011, au fost acordate 11 sub-împrumuturi din linia de creditare 

pentru adaptarea la secetă. Din motivul, că tragerea resurselor date s-a efectuat foarte lent (din 

cauza ploilor abundente, inundaţiilor pe o mare parte a teritoriului ţării, crizei economice), s-a decis 

restructurarea Componentei Adiţionale de Adaptare la Secetă şi redirecţionarea mijloacelor la Linia 

de Credit generală cu menţinerea componentei de grant de 20% pentru sub-proiectele de irigare și 

includerea proiectelor ce vor viza agricultura conservativă. 

Concluzii 

 Unul din obiectivele liniei de creditare de a încuraja finanţarea noilor companii din localităţile rurale, 

care a fost stabilit la 30%, a fost deja depăşit. La sfârşitul anului 2011, 40.6% din afacerile finanţate 

de proiect sunt afaceri noi.  
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 Afacerile gestionate de femei continuă să reprezinte o pondere înaltă în numărul total al afacerilor 

finanţate de proiect. La finele lunii septembrie 2010, 25.2% din afacerile finanţate sunt gestionate 

de femei.  

 De asemenea, se estimează (pe baza informaţiilor de evaluare a sub-împrumuturilor) că proiectul a 

contribuit la crearea a peste 2.500 locuri de muncă noi.  

Componenta IV:  RE-PARCELAREA TERENURILOR AGRICOLE  

 

Suma bugetată  1 750 000 USD 

Absorbiţi la situaţia din 31 martie  
2011 

2 094 724 USD 

 

Indicatori de rezultate, descrierea rezultatelor obţinute, extinderea perioadei de implementare, 
problemele, lecţiile învăţate, recomandările   

 
Indicatorii de rezultate 
 

Referinţă 
La situaţia din 31 
martie 2010 
 

Comentarii 

Reparcelarea terenurilor agricole 
implementată cu participarea a cel puţin 30% 
din populaţie în 6 sate iniţiale 

0 40 % 

Nu au fost  monitorizata 
evoluţia lucrărilor de 

reparcelare în 6 sate după 
finalizarea proiectului 

Numărul total de parcele deţinute de satele 
participante se reduce în cele 6 sate iniţiale  

0 24 %  

Numărul mediu al loturilor per gospodărie 
casnică participantă se reduce în cele 6 sate 
iniţiale 

0 14 %  

Numărul tranzacţiilor cu terenuri se măreşte 
în cele 6 sate iniţiale 

0 

Va fi determinat în 
cadrul studiului de 
impact realizat în 

2011 

 

Reparcelarea loturilor implementate cu 
participarea a cel puţin 15% din populaţia din 
cele 40 sate adiţionale 

0 25 %  

Numărul total de loturi deţinute de satele 
participante este redus în cele 40 sate 
adiţionale 

0 24 %  

Numărul mediu al loturilor per gospodărie 
casnică participantă se reduce în cele 40 sate 
adiţionale 

0 14 %   

Numărul tranzacţiilor funciare se majorează în 
cele 40 sate adiţionale 

0 

Va fi determinat în 
cadrul studiului de 
impact realizat în 

2012 

15 685 tranzacții au fost 
implementate în cadrul 

proiectului 
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Activitățile proiectului de reparcelare au fost implementate în 40 de sate în perioada 9 mai 2009 – 31 

decembrie 2010.  

Circa 50 000 proprietari de teren agricol care dețineau peste 168 000 parcele de pământ cu o suprafață 

totală de 80 000 ha au fost identificați în cadrul proiectului. Interviul a cuprins circa 37 500 proprietari, 

dintre care 27 765 și-au exprimat interesul de a participa în cadrul proiectului de re-parcelare a terenurilor 

agricole (55,3% din numărul total al proprietarilor identificați în cele 40 sate).  

Prin intermediul proiectului au fost realizate 15 685 tranzacții, cu o pondere de 9,35% din numărul total al 

parcelelor cuprinse în exercițiu.    

Circa 12 795 proprietari au participat în cadrul proiectului, cu o rată de participare de 25%. Suprafața 

terenurilor agricole, care a fost supusă modificării titlului de proprietate constituie 7 520 ha, iar circa 2600 

ha au fost date în arendă pe termen lung. Rezultatele proiectului de reducere a gradului de fragmentare 

sunt demonstrate cantitativ. Numărul de parcele s-a diminuat de la 33890 până la 22194 parcele.  

Numărul total de parcele deţinute de un proprietar de teren s-au redus de la 3820 înainte de inițierea 

proiectului până la 3295ha după încheierea proiectului. Suprafaţa medie a unui lot, respectiv, a crescut de 

de la 0,635 ha la 0,987 ha. Suprafața unei gospodării s-a mărit de la 2433 ha până la 2946 ha.  

Evaluarea impactului "Proiectului pilot dere-parcelare în 6 sate" (RISP II). 

În vederea evaluării impactului proiectului pilot de re-parcelare a terenurilor agricole a fost contractată o 

companie locala AGREX. Liderul echipei desemnat pentru realizarea acestui studiu este dna Vilma 

Daughelene cu o vastă experiență în gestionare și consolidarea terenurilor. Expertul a lucrat mai bine de 10 

ani pentru Ministerul Agriculturii din Lituania și a participat la elaborarea și implementarea proiectelor pilot 

de reparcelare a terenurilor în Lituania, elaborarea cadrului legal pentru consolidarea terenurilor și strategia 

de consolidare a terenurilor, precum și numeroase studii de evaluare a impactului.       

Echipa de evaluare a efectuat toate activitățile de pregătire și a prezentat Ministerului Agriculturii și 

Industriei Alimentare raportul de inițiere a studiului de impact. Acesta conține primele constatări, un sumar 

al datelor despre proiect și rapoarte, descrierea metodologiei propuse, inclusiv chestionare, constrângeri 

întâmpinate și /sau așteptate în ce privește realizarea studiului și mobilizarea personalului.        
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PROIECTUL DE CONTROL AL GRIPEI AVIARE ŞI PREGĂTIREA PENTRU 

COMBATEREA PANDEMIEI UMANE 

Obiective, componente, indicatori 

 
Obiectivul general al Proiectului este de a minimiza pericolul pentru populaţie creat de GAEP. Pentru a 

realiza acest obiectiv, Proiectul va sprijini supravegherea focarelor acestei boli, pregătirea pentru 

reacţionare în cazul apariţiei focarelor de îmbolnăvire la oameni şi animale şi combaterea lor. Indicatorii 

rezultatelor sunt după urmează: 

Dacă sunt înregistrate cazuri de infectare cu GAEP la păsări după implementare, atunci 

 Un laborator de stat din Moldova va identifica existenţa GAEP; 

 Guvernul va tria păsările din punctul de infectare şi va stabili o zonă de protecţie cu participarea 
autorităţilor locale şi a populaţiei; şi 

 Guvernul acordă compensaţii fermierilor mici pentru păsările triate. 

Dacă după implementare se înregistrează cazuri de infectare de la păsări la oameni, atunci 

 Un laborator de stat din Moldova va identifica existenţa GAEP; 

 Pacienţii sunt transportaţi în siguranţă şi spitalizaţi în saloane protejate; 

 Pacienţilor li se administrează un tratament adecvat pentru GAEP.  
 

În ceea ce priveşte rezultatele intermediare, indicatorii de bază sunt: 

Guvernul Moldovei: 

 Planifică acţiunile pentru fiecare etapă de reacţionare la apariţia unui focar de GAEP şi efectuează 
exerciţii de simulare; 

 Procură, livrează echipament de testare şi instruieşte personalul să-l utilizeze, procură îmbrăcăminte de 
protecţie şi alt echipament şi materiale; 

 Întreprinde o campanie de sensibilizare a opiniei publice şi informare despre GAEP. 

Proiectul include patru componente ce urmează a fi implementate pe parcursul a patru ani, precum şi 

componentă de management al proiectului: 

(i) Sănătatea animalelor 
Supravegherea şi diagnosticul îmbolnăvirii animalelor; 
Controlul şi localizarea focarelor de GAEP la animale; 
Fondul de Compensare;  

(ii) Sănătatea umană 
Fortificarea capacităţii de ocrotire a sănătăţii populaţiei; 
Depistarea GAEP la oameni; 
Reacţia sistemului de ocrotire a sănătăţii populaţiei;  

(iii) Sensibilizarea opiniei publice şi informare 

O campanie pre-epidemică de promovare a comportamentului sănătos şi sigur pentru a 
reduce riscurile pentru copii, familii, gospodării casnice şi comunităţi; şi promovarea 
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informării responsabile din partea mijloacelor de informare în masă pentru a evita panica 
şi răspândirea informaţiilor greşite; 

O campanie informaţională intensivă în timpul alertei de pandemie, care va începe imediat 
dacă şi când se va confirma transmiterea bolii la oameni;    
Suport informaţional post-epidemic pentru promovarea recuperării. 

(iv) Suport la implementare şi monitorizare & evaluare;  

 

Indicatorii de dezvoltare  proiectului 

Indicatorul ODP Indicatori de rezultate 

Reducerea riscului GAEP 
pentru oameni 

Dacă sunt înregistrate cazuri de infectare cu GAEP la păsări după 

implementare, atunci 

 Un laborator de stat din Moldova va identifica existenţa GAEP; 

 Guvernul va tria păsările din punctul de infectare şi va stabili o zonă de 
protecţie cu participarea autorităţilor locale şi a populaţiei; şi 

 Guvernul acordă compensaţii fermierilor mici pentru păsările triate. 
 

Dacă după implementare se înregistrează cazuri de infectare de la păsări la 

oameni, atunci 

 Un laborator de stat din Moldova va identifica existenţa GAEP; 

 Pacienţii sunt transportaţi în siguranţă şi spitalizaţi în saloane protejate; 

 Pacienţilor li se administrează un tratament adecvat pentru GAEP.  

  
 

Componenta I: SĂNĂTATEA ANIMALELOR 

 

Suma bugetată  4 346 000 USD 

Absorbiţi până la 31 decembrie 
2010 

3 675 140 USD 

 

Indicatori intermediari de rezultate, analiza rezultatelor obţinute, supravegherea şi diagnosticul 
maladiilor la animale, controlul GAEP la animale, fondul de compensaţii, lecţiile învăţate, concluziile, 
recomandările 

Conferința de totalizare a rezultatelor proiectului a fost organizată la 28 martie 2011 în incinta sălii de 

conferințe a hotelului Codru. La eveniment au fost invitați și au participat reprezentanți ai Ministerului 

Sănătății, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Băncii Mondiale, UCIMPA, Centrului Național de 

Sănătate Publică, Centrului Republican de Diagnostic Veterinar și alți beneficiari și parteneri ai proiectului.  

Participanții la conferință au menționat importanța eforturilor investite la toate nivelele și gradul de 

pregătire al țării pentru a face față eventualelor pericolelor expuse de gripă aviară, sezonieră și pandemică.  
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Indicatori intermediari ai rezultatelor 
 

Referinţă 

La situaţia din 
31 martie 
2011 
 

Comentarii 

Reacţia detaliată şi operativă şi exerciţiile 
de simulare desfăşurate 

0 
2 exerciţii de 
simulare  

La simulare au participat 
toate ministerele şi 
departamentele  de resort . 
Au fost instruiţi peste 100 
specialişti. Ambele exerciţii 
au fost conduse de experţi 
internaţionali. În noiembrie 
2009 s-a simţit o 
îmbunătăţire considerabilă a 
cunoştinţelor demonstrate 
de specialişti.     

Un fond de compensare cu cel puţin 1.5 
milioane dolari SUA creat, cu statut juridic 
stabilit şi operează în scopul compensării 
daunelor legitime. Un laborator 
guvernamental identifică prezenţa GAEP 

Nu există nici un 
astfel de fond 

 
Fondul de compensare a fost 
alocat. 

Echipament pentru efectuare testelor la 
animale în vederea identificării GAEP este 
livrat. Personalul instruit. Personalul a 
folosit echipamentul de laborator şi 
rezultatele au fost validate de către 
laboratorul independent  

Echipamentul nu a 
fost livrat, personalul 
nu a fost instruit 

Echipament 
livrat. Personal 
instruit. 

Au fost livrate echipament 
pentru cele 3 laboratoare 
(centru CRDV- Chişinău, 
Nord- Drochia, sud- Cahul)  

Haine de protecţie, medicamente, 
materiale de testare etc. au fost furnizate. 
Personalul a fost instruit în domeniul 
folosirii hainelor de protecţie etc. Exerciţiile 
de simulare sunt de succes.   

Livrare şi instruire 
limitată 

Echipament de 
protecţie, 
chituri şi 
diagnosticanţi 
de laborator  
livrat. Personal 
instruit 

Au fost livrate echipamentul 
de protecţie de 2 ori, în 2007 
şi 2010(total11000 seturi).  
 

 

Pe parcursul trimestrului I al anului 2011, au fost efectuate lucrări de reconstrucţie al blocului central al 

Centrul Republican de Diagnostic Republican (CRDV). Astfel în luna martie curent reconstrucţia clădirii 

menţionate a fost finalizată. 

Compania Ozun Cons SRL au efectuat lucrările de reconstrucţie respective, care au decurs conform 

graficului stabilit. La data de 17 martie au fost finisate lucrările de construcţie conform caietului de sarcini şi 

respectiv a fost semnat Procesul-verbal la terminarea lucrărilor.  

În data de 30 martie a fost efectuată deschiderea oficială cu participarea ministrului agriculturii şi industriei 

alimentare, Dl. V. Bumacov, oficiali de la Banca Mondială şi Comisia Europeană, specialişti de la Ministerul 

Sănătăţii, presa, şi alţi invitaţi. 
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În perioada ianuarie – martie curent au fost livrate 2 generatoare electrice staţionare şi 2 surse de curent 

neîntrerup (UPS-uri) pentru Centrul Republican de Diagnostică Veterinară precum şi 2 generatoare electrice 

mobile pentru laboratoarele regionale din or. Cahul şi or. Drochia. Generatoarele au fost instalate, testate şi 

transmise în folosinţă gratuită către CRDV. 

Adiţional au fost elaborate specificările tehnice pentru un automobil de transportare a probelor pentru 

CRDV şi laboratoarele regionale menţionate. Ulterior, după aprobarea specificaţiilor tehnice de către CRDV, 

a fost lansată licitaţia pentru procurarea automobilului. În urma evaluării ofertelor primite, câştigător al 

licitaţiei a fost desemnată compania „Protan Lux” SRL. Contractul de livrare în sumă de 42 mii Euro a fost 

semnat la 3 februarie 2011 între compania nominalizată şi UCIMPA. Automobilul a fost adus în ţară unde a 

fost reutilat şi livrat către CRDV.  

Totodată, în urma evaluării bugetului proiectului, în care s-a depistat economii de mijloace financiare, s-a 

luat decizia de a mai procura o unitate de transport specială pentru transportarea probelor. Contractul 

direct a fost aprobat de către Bancă în aceleaşi condiţii şi termeni de livrare în baza cărora a fost semnat şi 

contractul precedent între Protan Lux SRL şi UCIMPA. Astfel, la sfârșitul lunii martie automobilul a fost deja 

importat, iar în prezent se efectuează lucrările de reutilare. 

În data de 29 martie 2011 a avut loc seminarul de totalizare a Proiectului cu participarea reprezentanţilor 

Băncii Mondiale, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Sănătăţii, Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii, UCIMPA, beneficiari, consultanţi şi furnizori precum şi tuturor specialiştilor implicaţi în 

implementarea Proiectului. 

Totodată, Proiectul a fost extins cu 45 zile, astfel data finală de închidere al Proiectului este 15 mai 2011.  

Lecţiile învăţate 

Pentru atingerea scopului şi obiectivelor proiectului, a fost foarte important colaborarea dintre părţile 

interesate: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Sanitar Veterinară pentru Siguranţa 

Produselor de Origine Animală şi Centrul Republican de Diagnostic Veterinar. Un suport extrem de mare a 

fost primit de la BM şi  UCIMPA, care au fost destul de receptive la toate problemele apărute. 

Concluzii 

Obiectivele proiectului au fost atinse. Activităţile implementate au contribuit la reducerea riscului apariţiei 

cazurilor de gripă aviară şi altor boli atât la animale cât şi la oameni. 

Astfel în urma proiectului sa obţinut: 

 3 laboratoare reparate, dotate cu utilaj şi echipament performant. 

 Personal de laborator instruit 

 Specialişti veterinari de la  diferite nivele instruiţi 

 Fortificarea serviciului veterinar şi fortificare capacităţilor instituţionale de supraveghere şi 

diagnostic de laborator al G.A 

Pentru prima data în istoria serviciului veterinar acesta a avut parte de aşa suport major, care a fost 

îndreptat atât spre construcţii şi procurări de materiale cât şi la instruirea personalului.  

Recomandări 
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 Continuarea perfecţionării personalului veterinar (instruiri, seminare, deplasări după hotare). 

 Dotarea în continuare a laboratoarelor veterinare  cu echipament performant şi diagnosticanţi. 

 Identificare resurselor financiare pentru menţinerea funcţională a tuturor obiectivelor care au fost 

obţinute în cadrul proiectului. 

Componenta II   SĂNĂTATEA UMANĂ  

 

Suma bugetată 4 404 000 USD 

Absorbiţi până la 31 martie 2011 4 297 999 USD 

 
 

Indicatori intermediari de rezultate, analiza rezultatelor obţinute, fortificarea capacităţilor de orcotire a  
sănătăţii populaţiei,  depistarea GAEP la oameni, reacţia sistemului de ocrotire a sănătăţii populaţiei, 
lecţiile învăţate, concluziile, recomandările 

 
Indicatori intermediari de rezultate 
 
 

Referinţă 
La situaţia din 31 martie 
2011 
 

Comentarii 

Ghiduri aprobate şi distribuite: 

Multiplicarea şi distribuirea  „Ghidului de 
bio securitate” şi „Ghidului  de 
transportare a substanţelor infecţioase” 
elaborate  de partenerii naţionali in 
corespundere cu recomandările OMS  

Nu existau ghiduri de 
biosecuritate şi de 
transportare a 
substanţelor 
infecţioase. 

2 ghiduri aprobate de 
către Comisia metodică 
de probleme in patologia 
infecţioasă şi de 
Colegiului de experţi al 
Ministerului Sănătăţii 
Ghidurile au fost  
multiplicate şi distribuite 
in IMSP. 

Ghidurile sunt destinate 
personalului medical de 
laborator, epidemiologilor, 
rezidenţilor şi studenţilor de la 
Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” 

Soft automatizat pentru sistemul 
informaţional  

 

Nu exista un soft 
automatizat pentru 
sistemul informaţional  

 

Amendamentul 
contractului cu compania 
DAAC SYSTEM Integrator 
SRL a fost semnat în luna 
februarie 2011. 

Varianta perfectată a softului a 
fost  elaborată în corespunde 
cu cerinţele de bază ale 
caietului de sarcini aprobat de 
MS şi este în proces de testare 
activă în teritoriul pilot (raionul 
Calarasi) pentru depistarea 
eventualelor carenţe şi 
remedierea acestora. 

Calculatoare şi servere procurate şi 
conectarea  la internet a echipamentului 
pentru utilizarea softului pentru 
supravegherea epidemiologică a gripei 
aviare şi altor maladii infecţioase 

 

Procesul de procurare a 
fost finisat.  
Instalarea şi conectarea 
la internet a 
calculatoarelor CSP şi 
IMSP din teritoriile pilot 
a fost iniţiat la sfârșitul 
lunii martie.    

Conform contractului semnat 
cu compania câștigătoare 
calculatoarele şi serverele 
urmau a fi livrate la sfârșitul 
lunii februarie 2011. Însă din 
cauza unor reţineri în procesul 
de producere a echipamentului 
de către producător, compania 
a livrat echipamentul la 
sfârşitul lunii martie 2011. Din 
aceste considerente MS s-a 
adresat Ministerului de Finanţe 
cu rugămintea de a examina 
posibilitatea de extindere a 
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proiectului cu 45 zile pentru 
finisarea activităţilor 
preconizate. Conectarea la 
internet a echipamentului 
pentru utilizarea softului 
pentru supravegherea 
epidemiologică a gripei aviare 
şi altor maladii infecţioase este 
preconizată pentru luna aprilie 
2011. Activitatea implementată 
va contribui la fortificarea 
sistemului informaţional pentru 
supravegherea epidemiologică 
a gripei aviare şi altor maladii 
infecţioase şi extindere 
capacităţilor funcţionale ale 
sistemului; conectarea 
utilizatorilor noi. 

Persoane instruite prin instruire primară; 

Persoane instruite prin instruire avansată; 

Instruirea persoanelor în utilizarea softului 
pentru supravegherea epidemiologică a 
gripei aviare şi altor maladii infecţioase 

 

Cursuri de instruire 

preconizate, Instruire 

primară – 50 persoane; 

Instruire avansata – 200 

persoane. Vor fi instruiţi 

specialişti în asistenţă 

medicală primară, 

infecţionişti, 

epidemiologi. 

 

Instruirea persoanelor în 
utilizarea softului pentru 
supravegherea epidemiologică 
a gripei aviare şi altor maladii 
infecţioase era  preconizată 
pentru luna februarie. Din 
cauza reţinerii livrării 
echipamentului de calcul 
cursurile de instruire vor avea 
loc în perioada aprilie-mai 
2011. Activitatea implementată 
va contribui la fortificarea 
abilităţilor de utilizare primară 
a calculatorului şi utilizare a 
softului specializat. 

Modul nou pentru diagnosticul molecular 

al gripei aviare şi Laborator renovat pentru 

diagnosticul  Infecţii Respiratorii Virale. 

 

Nu existau capacităţi 
de diagnostic de 
laborator prin tehnici 
de biologie moleculară 

Laboratoarele 
efectuează diagnosticul 
virusului gripal prin 
tehnici clasice şi biologie 
moleculară. 

Activitatea implementată a 
contribuit la fortificarea 
capacităţilor de supraveghere şi 
diagnostic de laborator al gripei 
şi infecţiilor respiratorii virale. 

Unitate de terapie intensivă renovată 

Nu exista o secție de 
terapie intensivă 
pentru spitalizarea 
pacienţilor de gripă 
aviară 

Unitate de terapie 
intensivă renovată 
acordă asistenţă 
medicală calificată 
pacienţilor de gripă 

Activitatea implementată va 
contribui la fortificarea 
capacităţilor de management 
clinic al cazului de gripă aviară 
la om şi controlul infecţiei. 

Microbus pentru 18 persoane pentru 
trainerii care vor efectua instruirile in 
teren. 

MS nu dispunea de un 
microbus pentru 18 
persoane pentru 
trainerii care vor 
efectua instruirile in 
teren.  

Microbus pentru 18 
persoane livrat la CNSP 

Trainerii vor fi transportaţi în 
teritoriu RM pentru efectuarea 
instruirilor. 

 

În cadrul componentei „Sănătatea Umană ” conform planului de procurări au fost implementate 

următoarele activităţi: 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost multiplicate şi distribuite în IMSP „Ghidul de bio-securitate” şi 

„Ghidul de transportare a substanţelor infecţioase” care au elaborate de partenerii naţionali in 

corespundere cu recomandările OMS. Ghidurile practice sunt destinate personalului medical din cadrul 
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asistenţei medicale primare, infecţioniştilor, pediatrilor, personalului din laborator, epidemiologilor, 

rezidenţilor şi studenţilor de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 

studenţilor de la colegiile medicale, autorităţilor publice centrale şi locale.  

Adiţional în luna martie a fost procurat un microbus cu 18 locuri pentru specialiştii CNSP precum şi trainerii 

care vor efectua instruirile in teren.  

Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate mai multe şedinţe de lucru în cadrul cărora a 

participat grupul de lucru responsabil pentru fortificarea sistemului informaţional de supraveghere a 

maladiilor infecţioase, reprezentanţii companiei DAAC SYSTEM Integrator SRL şi UCIMPA. În cadrul 

şedinţelor a fost pregătit caietul de sarcini pentru organizarea cursurilor de instruire a specialiştilor în 

asistenţă medicală primară, infecţioniştilor, epidemiologilor. Instruirea persoanelor în utilizarea softului 

pentru supravegherea epidemiologică a gripei aviare şi altor maladii infecţioase (instruire primară – 50 

persoane; instruire avansata – 200 persoane) este preconizată pentru luna martie 2011. În ceea ce priveşte 

livrarea echipamentului IT (calculatoare şi servere), compania câștigătoare – Global Service SRL a livrat 

echipamentul menţionat la sfârşitul lunii martie 2011. 

Lecţiile învăţate 

Pentru atingerea scopului şi obiectivelor proiectului o importanţă majora a avut parteneriatul dintre MS, BM 

şi alte sectoare guvernamentale şi  de asemenea spiritul de echipă şi colaborarea intre reprezentanţii CNSP 

şi UCIMPA.  

Concluzii  

Obiectivele proiectului au fost atinse. Activităţile implementate au contribuit la reducerea riscului apariţiei 

cazurilor de gripă aviară la om şi  reducerii impactului pandemiei de gripă. 

 A fost perfecţionat cadrul legal de asigurare a  activităţilor de supraveghere şi control a gripei 

aviare şi pandemice.  

 Au fost  fortificate capacităţile instituţionale de supraveghere, diagnostic de laborator şi 

management clinic al cazurilor de gripă aviară şi pandemică. 

Recomandări 

 Extinderea funcţionalităţii sistemului  pentru supravegherea epidemiologică a gripei aviare şi altor 

maladii infecţioase prin instruirea personalului şi conectarea utilizatorilor noi.  

 Implementarea Planului National de Pregătire către Pandemie care va contribui la fortificarea 

activităţilor de cooperare întra şi extra sectoriale.  

 Experienţa implementării sistemului  pentru supravegherea epidemiologică a gripei aviare şi altor 

maladii infecţioase poate fi utilizată în elaborarea softului pentru supravegherea epidemiologică a 

maladiilor ne-infecţioase 

 Este necesară identificarea resurselor financiare pentru menţinerea şi extinderea capacităţilor 

fortificate. 

Componenta III: SENSIBILIZAREA OPINIEI PUBLICE ŞI INFORMARE 

 
Suma bugetată     950 000 USD 
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Absorbiţi până la 31 martie 2011 1 048 207 USD 

 

Indicatori intermediari de rezultate, rezultatele obţinute, lecţiile învăţate, concluzii, recomandări 

 
Indicatori intermediari de rezultate 
 

Referinţă 

La situaţia din 
31 martie 
2011 
 

Comentarii 

Elaborarea Studiului Cunoștințe Atitudini și 
Practici despre gripa aviară 

Studiul a fost 
elaborat în română și 
rusă pe un eșantion 
de 1738 de 
respondenți 

Realizat 

Un sumar al studiului a fost 
prezentat în cadrul 
conferinței de totalizare a 
proiectului 

Conferința de totalizare a proiectului 2007-
2011 

Conferința a avut loc 
la data de 28 martie 
2011 

Realizat 
Conferința a avut loc la 
hotelul Codru cu participarea 
actorilor implicați în proiect 

Componenta de sensibilizare a opiniei publice în 2011 a avut obiectivul de a realiza studiul de Cunoștințe, 

Atitudini și Practici în relație cu gripa aviară, pandemică și sezonieră pentru care a fost contractă prin 

concurs compania de cercetare „Magenta Consulting” SRL. Grupul țintă al studiului este populația generală, 

specialiștii din sănătate umană și animală și reprezentanți mass-media și academice. La studiu au participat 

1100 de respondenți din cadrul populației generale și 638 specialiști. Marja de eroare este de +/- 3%.  

Metodologia aplicată fiind conform studiu KAP, în care sunt analizate cunoştinţele, atitudinile şi practicile de 

comunicare. Abordarea oferă o diagnoză a comunităţii care include: cunoştinţele populaţiei, înţelegerea de 

către aceasta a subiectului în discuţie (tipurile de gripă cercetate); atitudinea – ţine de sentimentele 

populaţiei faţă de un fenomen sau un subiect, precum şi alte idei preconcepute, pe care oamenii le au faţă 

de aceasta; practicile – se referă la modalităţile în care populaţia își demonstrează cunoştinţele şi atitudinile 

prin intermediul acţiunilor lor. Studiul a fost bazat atât pe date primare, de natură cantitativă cât şi pe date 

calitative. Considerând scopul și obiectivele acestei cercetări, metodologia aplicată în acest proiect 

corespunde metodelor şi tehnicilor utilizate în lumea ştiinţifică şi serviciile de consultanţă, aceasta fiind 

adaptată la specificul pieţei locale.  

Prezentul studiu este bazat pe două cercetări distincte, realizate în mediul populației și a specialiștilor.  În 

rândul populației studiul a fost efectuat printre persoanele cu vârsta de peste 14 ani. Printre specialiști 

studiul a fost realizat cu angajați din domeniul educațional, jurnaliști, medici și medici veterinari. Datele 

cantitative au fost colectate prin intermediul a 1100 de interviuri în rândul populației, realizate pe întreg 

teritoriul republicii, exclusiv Transnistria (68 puncte de localităţi). Acest număr de interviuri asigură o marjă 

de eroare de ±3% la un interval de încredere de 95%. Metoda de eşantionare aplicată: probabilistică 

stratificată. Sursa datelor pentru eşantionare: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. 

Caracteristica eşantionului aplicat: probabilistic stratificat multistadial. La stabilirea eşantionului au fost 

considerate vârsta şi sexul respondenţilor. Interviurile au fost efectuate faţă în faţă, de către o echipă de 

operatori de interviuri, în baza unui chestionar structurat.  

Toţi operatorii de interviuri au fost instruiţi special pentru acest proiect, iar chestionarele au fost pre-

testate. Interviurile au fost efectuate în gospodării. Segmentarea eșantionului în funcție de mediul de 



 
 

UCIMPA | Raport de Progres, Trimestrul I 2011 
 

46 

 

reședință (rural/urban) s-a efectuat în conformitate cu Statistica Națională. Celelalte caracteristici ale 

eșantionului nu au fost prestabilite, astfel, în urma realizării interviurilor, la sondaj au participat 27% dintre 

locuitorii zonei Nord, 51% - din zona geografică Centru și 22% - din Sud. Conform criteriului sex, au fost 

intervievați 48% bărbați și, respectiv, 52% femei. Respondenţii cu vârsta de peste 14 ani au fost repartizaţi 

în șapte categorii de vârste.  

Un rezultant foarte important al proiectului este că populația cunoaște despre gripă aviară și pericolele pe 

care le reprezintă în proporție de 94%, informația cea mai veridică și corectă este obținută prin intermediul 

mass-media și specialiști. Astfel, pentru 86% TV este sursa cea mai importantă, iar în caz de îmbolnăvire sau 

apariția unor simptome 62% se vor adresa medicului sau autorităților competente. În urma realizării 

studiului cu specialiștii și populația Republicii Moldova a fost constatat un grad înalt de cunoaştere a 

noţiunilor de gripă aviară, pandemică şi sezonieră. Gradul înalt de cunoaştere a noţiunilor de gripă aviară, 

pandemică şi sezonieră poate fi explicat şi de cota înaltă a respondenţilor care au indicat că au văzut sau au 

auzit pe suporturile media informaţie cu privire la acest subiect. Cei mai mulţi dintre participanţii la studiu 

care au observat mesajele, au adoptat în urma cunoaşterii acestora, un comportament corect în ceea ce 

priveşte măsurile de protecţie faţă de aceste boli. În opinia profesioniştilor, persoana cea mai indicată 

pentru comunicarea cu populaţia în cazul apariţiei unor sau a mai multe cazuri de gripă este medicul de 

familie, în cazul gripei aviare, mai frecvent fiind numit şi veterinarul. Cei mai mulţi dintre specialişti au 

declarat că în cazul apariţiei în localitate a gripei aviare la păsări sau de tip nou la oameni ar acţiona în 

diferite moduri, în special, ar informa Centrele de Medicină Preventivă, Centrele Medicilor de Familie, 

Autoritățile Publice Locale și populaţia. Raportul complet în 85 de pagini în format electronic este disponibil 

la UCIMPA și CNSP.  

Un alt obiectiv al componentei a fost coordonarea organizării conferinței de totalizare a rezultatelor 

proiectului 2007-2011. Conferința a fost organizată la 28 martie 2011 în incinta sălii de conferințe a 

hotelului Codru pentru suportul logistic a fost contractată prin concurs compania de logistică „Tatrabis” SRL. 

La eveniment au fost invitați și au participat reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Ministerului Agriculturii 

și Industriei Alimentare, Băncii Mondiale, UCIMPA, Centrului Național de Sănătate Publică, Centrului 

Republican de Diagnostic Veterinar și alți beneficiari și parteneri ai proiectului. Participanții la conferință au 

menționat importanța eforturilor investite la toate nivelele și gradul de pregătire al țării pentru a face față 

eventualelor pericolelor expuse de gripă aviară, sezonieră și pandemică.  

Lecţiile învăţate 

 Beneficiarii și partenerii proiectului au menționat în cadrul conferinței de totalizare a proiectului că 

acesta a fost unul dintre cele mai reușite proiecte în sănătate realizate în Moldova și că fiecare 

proiect la etapa de planificare trebuie să aloce resurse suficiente pentru comunicare ca acesta să 

obțină impactul planificat, încrederea beneficiarilor și să fie cunoscut. 

Concluzii 

 Una din concluziile de bază a acestui proiect este că, componenta de comunicare până în prezent 

este cea mai vizibilă campanie realizată vreo dată, materialele de comunicare pot fi observate peste 

tot în țară, iar eforturile investite în informarea populației pentru prevenirea gripei aviare au fost 

răsplătite prin faptul că a fost posibil mobilizarea în timp record atât a specialiștilor cât și a 

populației pentru a adopta măsuri sigure pentru prevenirea gripei pandemice.  
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 Mesajele pentru gripa aviară au fost adaptate de urgență la situația pandemică și informarea 

corectă a populației, care deja era cunoscută cu mesaje comportamentale similare, iar specialiștii 

instruiți.  

Recomandări 

 La fel cum au menționat și participanții la conferința de totalizare – e nevoie ca fiecare proiect la 

etapa de planificare să aloce timp și resurse pentru campanii de comunicare pentru a obține 

rezultatele scontate. 

ANEXE 
Anexa 1 – Servicii şi forma de prestare în cadrul reţelei de extensiune rurală 

Anexa 2 – Forma de prestare li beneficiarii în cadrul reţelei de extensiune rurală  

Anexa 3 – Activităţi cu caracter demonstrativ în cadrul reţelei de extensiune rurală 

Anexa 4 – Baza de date a componentului de dezvoltare a afacerilor rurale 


