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PROIECTUL INVESTIŢII ŞI SERVICII RURALE II  

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. 

Componentul IV „Proiect-pilot de re-parcelare a terenurilor agricole” a fost implementat cu succes. 
Rezultatele au fost raportate la finele anului 2010. 

Notă: Proiectul Investiții și Servicii Rurale II a fost extins până la 30 iunie 2013.  

Indicatorii de dezvoltare a proiectului 

Indicatorul ODP Actual Obiectivul pentru data 
finală a proiectului 

Comentarii 

Creşterea creditării 
sectorului agricol şi 
rural  

50% (6/2010) 30% 
 

% de beneficiari ai 
căror venituri au 
crescut  

76% (6/2010)1 80% 
 

                                                           
1
 Indicatorii ODP au fost calculați în cadrul Studiului de Impact realizat de ONG AGREX în anul 2010. Un nou studiu 

de impact al RISP II va fi realizat în prima parte a anului 2013.  
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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 ANUL 2012 

Componenta I: SERVICII DE CONSULTANŢĂ RURALĂ 

Consultanţii reţelei ACSA au prestat în anul de referință 197,3 mii servicii consultative din care: 2585 

consultaţii în scris, 3259 seminare, 3373 mese rotunde, 13795 întruniri și discuții, 20 mii vizite în teren şi 

154,2 mii consultaţii verbale. Beneficiari ai serviciilor consultative în anul 2012 au fost cca. 382,5 mii de 

producători agricoli și antreprenori rurali, din care clienți repetați cca.19,4 mii de persoane. Aproximativ 

62% din clienți (cca. 236,2 mii de persoane) au beneficiat de servicii consultative oferite în grup (mese 

rotunde, seminare, întruniri și discuții, vizite în teren), iar 38% de beneficiari le revin serviciile oferite în mod 

individual. În structura serviciilor de consultanţă prestate predomină serviciile de ordin tehnologic (53,3%), 

urmate de cele ce ţin de marketing agricol (17,7%), economice (15,9%) și juridice (13,1%). 

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. De asistenţa oferită a consultanților specializați în marketing agricol au beneficiat peste 5500 
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clienți, căror le-au fost prestate peste 2150 de servicii consultative, iar de informaţiile operative au 

beneficiat toţi 425 consultanţi SER și cei peste 38,8 mii unici vizitatori înregistraţi la Sistemul Informaţional 

de Marketing Agricol integrat cu Platforma de Avertizare și Comunicare Timpurie (SIMA – PACT: 

www.acsa.md ). 

La solicitarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA), Agenţia Naţională de Dezvoltare 

Rurală (ACSA) s-a implicat activ în realizarea implementării Regulamentului de subvenţionare a sectorului 

agricol, stipulat în Legea bugetului de stat pentru anul 2012. Activităţile ACSA-ei au fost focusate în trei 

direcţii prioritare: a) activităţi de informare şi instruire la nivel național, regional și local, b) editarea și 

distribuirea materialelor informative și c) asistenţa la elaborarea planurilor de afaceri şi perfectarea seturilor 

de aplicaţii la depunere pentru AIPA. 

În anul de referinţă au parvenit pentru implementare 121 propuneri de creare a afacerilor cu caracter 

demonstrativ, din care prin decizia Comisiei de selectare au fost aprobate și implementate 39 propuneri de 

afaceri cu caracter demonstrativ. Afacerile implementate au reflectat următoarele sectoare de producere: 26 

în fitotehnie (66,7%), 11 în zootehnie (28,2%), şi 2 în sectorul non-agricol în spaţiul rural (5,1%). Toate afacerile 

au fost fondate cu succes conform condiţiilor şi în termenii stipulaţi în contract cu executarea instruirilor și 

promovarea activităților demonstrative. 

Pentru a asigura efectuarea sarcinilor contractuale a celor 39 proiecte, beneficiarii au pus la dispoziţia PS: 5 

ha plante de câmp, 10,2 ha legume în câmp deschis şi 3050 m2 în teren protejat, 5,6 ha livezi şi pomuşoare, 

33100 m2 plante ornamentale, producere de ciuperci cu suprafaţa de 400 m2, 8 ferme la care se întreţin 

peste 1944 capete bovine, ovine, porcine, păsări, nutrii şi iepuri, 3 stupine cu 69 stupi, 3 frigidere şi un lac de 

acumulare a apelor din precipitaţii atmosferice cu suprafaţa de 400 m2. 

În perioada de referinţă ACSA și reţeaua SER au organizat 550 activităţi de promovare, din care: 324 la nivel 

local şi 226 la nivel naţional. Membrii direcției executive ACSA și consultanții SER au participat cu standuri 

specializate şi prezentări la „Festivalul mărului‟ ediția a II-a (30 septembrie 2012, or. Soroca), expoziția 

specializată "Farmer 2012" (24-27 octombrie 2012, or. Chișinău), expoziţiile raionale în cadrul „Zilei roadei”, 

„Sărbătoarea Vinului” şi „Ziua Agricultorului”, hramurilor localităţilor rurale şi orăşelelor. 

Prin intermediul SIMA-PACT și celor 5 consultanți regionali specializați în marketing agricol s-a asigurat 

suportul informațional pentru cca. 38,8 mii de clienţi înregistraţi şi cca. 1000 de utilizatori abonaţi la SIMA-

PACT, la dispoziția căror funcționează o bază de date On Line cu cca. 6500 de agenţi economici, sau elaborat 

şi plasat 37 studii bisăptămânale și săptămânale de piaţă agricolă pentru 6 piețe de referință din țară. 

Rulajul total al ofertelor și cererilor plasate prin intermediul SIMA-PACT și medierii vânzărilor-procurărilor 

de consultanții specializați în marketing agricol în perioada ianuarie – decembrie 2012 a fost de cca. 177 

mln. lei, din care: comercializarea și medierii a vânzărilor de produse agricole în sumă de 123,7 mln. lei și 

solicitări și medierii a procurărilor de inputuri agricole în sumă de 53,3 mln. lei, plasarea pe pagina web şi 

expedierea SMS a informaţiei privind 265 prognozele meteorologice zilnice și 175 avertizări hidrometeorologice 

despre hazardele naturale. 

Componenta II: DEZVOLTAREA AFACERILOR RURALE   

Activitățile în cadrul acestei componente s-au încheiat la 30 iunie 2012. La data de referință, cele 4 AD au 

realizat activităţi de promovare în 951 sate cu implicarea a 22825 de persoane. În conformitate cu 

http://www.acsa.md/
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prevederile proiectului, organizarea campaniei de promovare era preconizată în 900 sate ale Republicii 

Moldova, astfel a fost realizat obiectivul de 100% localităţi vizitate.  

Cumulativ la 30 iunie 2012 cele 4 AD au oferit asistenţă la elaborarea a 1337 afaceri cu planuri de afaceri 

elaborate.  

1036 afaceri create cu suportul AD au început implementarea planului investiţional la data de 30 iunie 2012. 

Din numărul total de afaceri care au fost creditate, și-au început activitatea operațională până la finele lunii 

iunie 2012 - 1036 afaceri, 695 afaceri au fost creditate de Instituțiile participante în cadrul proiectului cu 

sursele RISP II, 343 au primit credite din alte surse de finanțare, iar 22 au început activitatea operaţională 

din surse proprii.   

Investiţia totală efectuată în 1038 afaceri care au început implementarea planului operațional constituie 

aproximativ 31,988 469 mil. dolari SUA. Astfel, media unei investiţii efectuate de către afacerile 

operaţionale este de circa 30,980 mii dolari SUA. În acelaşi timp, dacă ne referim la valoarea totală a 

creditelor acordate celor 1038 afaceri rurale, acestea reprezintă un total de aproximativ 21,050 milioane 

dolari SUA, care au fost suplimentate de contribuţia proprie a beneficiarilor în valoare totală de aproximativ 

10,937 milioane dolari SUA. Astfel, media creditelor acordate afacerilor rurale reprezintă circa 20 280 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 50% a afacerilor din domeniul agricol, şi 50% 

cele ne-agricole, ceea ce a depășit unul din obiectivele proiectului - cel puţin o treime din afaceri să fie ne-

agricole.  

Cifra cumulativă de contracte semnate este de 1409. Până în prezent au fost depuse 1247 cereri de 

creditare către instituţiile financiare, 1038 credite fiind deja debursate.  

Aşa cum s-a mai menţionat, 1036 beneficiari din numărul total de contracte semnate cu AD au început 

implementarea planurilor de afaceri, elaborate cu suportul ofiţerilor de dezvoltare (OD).  

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, 257 AR, sau 

fiecare a 4-a 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 6,8 

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

Este de menţionat faptul că 971 din 1036 afaceri care au început implementarea planului investițional au 

început deja generarea veniturilor, ultimele creând 2645 locuri noi de muncă la lansare (252 noi locuri de 

muncă de la începutul anului 2012), ceea ce reprezintă o medie de 3 locuri noi de muncă create per afacere. 

Cotă angajării în câmpul muncii a femeilor şi bărbaţilor reprezintă 35% şi respectiv 65%. Taxele colectate de 

la afacerilor monitorizate pe parcursul a 12 luni constituie  11.758 mln lei.    

 

Componenta III:  FINANŢARE RURALĂ 

În cadrul primelor 2 componente ale RISP II, cumulativ, începând din august 2006,  din resursele RISP II, 

excluzând componenta III de Adaptare la Secetă, au fost aprobate 417 sub-proiecte eligibile în sumă totală 
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de 224,94 mln. MDL şi 6,43 mln. dolari SUA.  Conform condiţiilor proiectului, 20 la sută din suma sub-

împrumutului se finanţează de către IFP şi 80 la sută - din Linia de Credit. Au fost decontate 178,97 mln. 

MDL şi 5,14 mln. dolari SUA pentru finanţarea a 417 de sub-împrumuturi.  

Inclusiv, de la începutul derulării componentei II - Finanţării Adiţionale au fost aprobate 128 sub-proiecte în 

suma totală de 81,21 mln. MDL şi 4,17 mln. dolari SUA, fiind decontate 128 sub-proiecte în suma totală de 

63,98 mln. MDL şi 3,14 mii dolari SUA.   

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

constituie circa 321,54 mln. MDL sau 44% 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 734,76 mln. MDL, suma 

include şi echivalentul in MDL al sub-împrumuturilor decontate în dolari SUA. 

Suma principala rambursată de către IFP – 86.14  mln. MDL şi 1.04 mln. dolari SUA, ceea ce constituie 

respectiv 48,13% şi 20.30% din suma decontată.  Aceste mijloace sunt îndreptate la formarea fondului DLC 

circulant de recreditare. 

Unul din obiectivele Proiectului este sporirea 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 

întreprinderilor noi. Conform datelor IFP, la moment 39,3% 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 2736 locuri de muncă noi. De menţionat, că participarea femeilor în dezvoltarea 

businessului în sectorul rural constituie circa 24,5%, manageri  a companiilor sub-proiectelor finanţate fiind 

femei 

În anul 2012 rata medie la împrumuturile acordate în MDL de către IFP a constituit 13.81% pentru MDL şi 

6.02% pentru dolari SUA.  Conform rapoartelor BNM, ratele medii de piaţă la creditele acordate de băncile 

locale întreprinderilor pentru aceiaşi perioada constituie 11.24% pentru MDL şi 7.87% pentru valuta străina, 

ratele medii pe piaţa fiind mai joase decât ratele RISP II cu circa 2.57 p.p. pentru MDL şi mai înalte cu 1.85 

p.p. pentru dolari SUA. 

Începând cu 27 februarie 2009/ din cadrul Componentei Adiționale de Adaptare La Secetă au fost aprobate 

53 sub-împrumuturi în suma de 28 027,84 mii MDL şi 3 768,90 mii dolari SUA, suma împrumuturilor 

decontate constituie 20 453,82 mii MDL şi 2 729,65 mii dolari SUA, suma grantului 1964,45 mii MDL şi 

285,46 mii dolari SUA.   

Din 53 de sub-împrumuturi 26 sub-împrumuturi  au  fost aprobate pentru sisteme de irigare în suma de 12 

528.84 mii MDL şi 1784.12 mii dolari SUA, suma împrumuturilor decontate constituie 8097.82 mii MDL şi 

1141.84 mii dolari SUA, suma grantului 1964.45 mii MDL şi 285.50 mii dolari SUA. 

Graţie sub-proiectelor finanţate se preconizează a fi irigate circa 2979.93 ha cultivate. 

 



 
 

UCIMPA | Raport de progres  - anul 2012 
 

8 

 

Termenul mediu al împrumuturilor acordate este de 60 luni. Rata medie de refinanţare pentru beneficiarul 

final, aplicată de către IFP pentru sub-împrumutul în MDL constituie 10,31% si pentru sub-împrumuturile in 

dolari SUA 5,77%, care include marjă comercială a băncii.   

Începând cu 26 octombrie 2007 din mijloacele de recreditare revolving au fost aprobate 185 sub-proiecte în 

sumă de 106 221.79 mii MDL, 5 579.25 mii dolari SUA şi 689.64 mii Euro şi finanţate împrumuturi în sumă 

de 105 696.69 mii MDL, 5 474.26 mii dolari SUA si 689.64 mii Euro. 

Termenul mediu a acestor împrumuturi acordate este de 61 luni.  Rata medie de refinanţare a beneficiarilor 

finali, aplicată de către IFP in 2012 pentru sub-împrumuturile în MDL constituie 9.27%, pentru sub-

împrumuturile in valuta străina  6.2% , care include marja adăugată a MF şi marja comercială a băncii pentru 

riscurile de credit. 

Componenta I: SERVICII DE CONSULTANŢĂ RURALĂ 

Indicatori de rezultate, analiza rezultatelor obţinute, servicii oferite, studii, câmpuri demonstraţionale, 
marketing agricol, M&E, lecţiile învăţate, concluzii, recomandări 

 

Suma bugetată  8 176 800 USD 

Absorbiţi la 31 decembrie 2012 10 686 527 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 în perioada ianuarie – 

decembrie 2012. 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, 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 
decembrie 2012 

Comentarii 

Numărul beneficiarilor de servicii: 
inclusiv clienţi repetaţi 

350 000 382 500  

Unitatea de dezvoltare rurală, responsabilă 

de gestionarea programului de consultanţă 

rurală, creată în cadrul MAIA, personalul 

angajat şi instruit în cadrul proiectului  

- 
Unitatea Servicii de 

Extensiune Rurală 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% 43,5% (30/06/12) 

Acest indicator va fi colectat în 
cadrul studiului de impact al 

proiectului RISP II, ce va fi realizat 
in Tr. I-II, 2013  

Numărul şi tipul serviciilor prestate de SP:  

- inclusiv tehnologice 
- inclusiv de marketing agricol 

 

 
Total:  197 300 

53,3% 
17,7% 
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- inclusiv economice 
- inclusiv juridice 

15,9% 
 13,1% 

Numărul de grupuri de fermieri şi comitete 

de utilizatori locali printre clienţii SCR  
98 grupuri informale 

sezoniere 
 

Numărul de persoane juridice (SP) 

acreditate şi numărul de consultanţi care au 

fost atestaţi de Comisie în baza criteriilor de 

eligibilitate şi evaluare (ex. Cel puţin 70% 

din PS şi consultanţi acreditaţi/atestaţi până 

la sfârşitul fazei II) 

  

În fiecare 2 ani Prestatorii de Servicii 
sunt selectați de Comisia de Selectare 

formată din reprezentanții MAIA, 
MEC, ACSA și UCIMPA 

Servicii oferite beneficiarilor și marketing agricol 

Consultanții serviciului de extensiune rurală 

prestează serviciile consultative în conformitate cu 

setul minim de servicii stipulat în contractul 

standard, care include domeniile tehnologice, 

economice, juridice şi de marketing agricol. 

Tematica serviciilor consultative și planificarea 

realizării lor este identificată de către consultanţi în 

baza solicitărilor producătorilor agricoli şi 

antreprenorilor rurali, iar la indicația Consiliului de 

Observatori au fost incluse și serviciile de pre și post 

creare a afacerilor prin asistența solicitanților 

subvențiilor acordate de stat pentru sectorul agricol. 

Consultanţii reţelei ACSA au prestat în anul de referință 197,3 mii servicii consultative din care 2585 

consultaţii în scris, 3259 seminare, 3373 mese 

rotunde, 13795 întruniri și discuții, 20 mii vizite în 

teren şi 154,2 mii consultaţii verbale. Un Prestator 

de Servicii a oferit, în medie, cca. 5637 servicii 

consultative, numărul maximal fiind înregistrat de 

Prestatorul de Servicii din Anenii Noi – 8762 servicii 

(13 consultanți), iar cel minimal de Prestatorul de 

servicii din Basarabeasca (PS în componenţa de 7 

consultanţi) – 2285 servicii. 

În structura serviciilor de consultanţă prestate 

predomină serviciile de ordin tehnologic (53,3%), 

urmate de cele ce ţin de marketing agricol (17,7%), 

economice (15,9%) și juridice (13,1%). Prestațiile după tipurile de servicii de către consultanții în extensiune 

sunt în conformitate cu solicitările beneficiarilor cu predominarea aspectelor sezoniere, spre exemplu: 

economice la elaborarea de planuri de afaceri și identificarea surselor de creditare în ianuarie – martie, de 

identificare a livratorilor de mijloace de producție în februarie – aprilie, și cele tehnologice de creștere a 

culturilor agricole cu preponderență în martie – octombrie. Serviciile de ordin juridic predomină în perioada 



 
 

UCIMPA | Raport de progres  - anul 2012 
 

10 

 

repausului agricol (noiembrie – martie) și se micșorează esențial în perioada sezonului agricol (aprilie – 

octombrie). Se observă o semnificativă creștere sezonieră a serviciilor de ordin economic și marketing agricol 

din contul celor tehnologice. 

Beneficiari ai serviciilor consultative în anul 2012 au fost cca. 382,5 mii de producători agricoli și 

antreprenori rurali dintre care clienți repetați cca. 5,1%, sau cca.19,4 mii de persoane. Analiza numărului 

clienților după modul de prestare a serviciilor relevă faptul că 61,7% (cca. 236,2 mii de persoane) dintre ei 

au beneficiat de servicii consultative oferite în grup: 7% la mese rotunde, 15,4% în cadrul seminarelor, 

17,2% întrunirilor și discuțiilor și 22,1% în cadrul vizitelor în teren, iar 38,3% de beneficiari le revine serviciile 

oferite în mod individual (consultații verbale și în scris). 

Numărul maximal de clienţi a fost înregistrat la Prestatorii de Servicii din Orhei (PS în componenţa de 14 

consultanţi) – 16797 persoane, iar numărul minimal de clienţi a fost înregistrat la Prestatorul de Servicii din 

Basarabeasca – 4839 persoane. Un Prestator de 

Servicii a deservit în medie 10928 clienţi - beneficiari 

de servicii consultative. Numărul de clienți deserviți 

este în proporție directă de numărul de consultanți în 

componența prestatorului de servicii, precum și de 

numărul de localități dintr-o comună (primărie) în 

care activează centrele locale de extensiune rurală. 

Marea majoritatea a consultanților deservesc o 

localitate, centrul local de extensiune fiind amplasat, 

de regulă, în incinta primăriei, unii consultanți însă au 

în deservire și  câte 2-3 localități și mai mult, serviciile 

consultative fiind oferite în conformitate cu un grafic 
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de vizite în teren și la afacerea beneficiarilor. 

Suportul SER în domeniul marketingului agricol este fortificat de activitatea a 5 Consultanţi Regionali specializaţi 

în Marketing agricol (CRMA), care activează în cadrul PS Edineţ, Şoldăneşti, Bălţi, Cahul şi Căuşeni. Pe parcursul 

perioadei de raportare de serviciile consultative specializate în marketingul agricol, precum și de informații 

operative în domeniu, au beneficiat 5540 de producătorii agricoli şi antreprenori rurali, iar de informaţiile 

operative au beneficiat toţi consultanţii SER şi cei peste 38,8 mii unici vizitatori înregistraţi la Sistemul 

Informaţional de Marketing Agricol (SIMA).  

În perioada respectivă au fost prestate 2152 de servicii consultative, dintre care: 44 seminare, 66 mese 

rotunde, 190 întruniri şi discuţii, 204 vizite în teren, 1344 consultaţii verbale şi 304 consultaţii în scris. În 

baza lucrului întreprins de consultanţii specializaţi în domeniul marketingului agricol în perioada de 

raportare au fost realizate următoarele activităţi: 

- au fost create 98 grupe informale sezoniere de marketing agricol; 

- au fost mediate contracte de comercializare a producţiei agricole în valoare de cca. 

68 056,4 mii lei (producţie fitotehnică, animale şi produse animaliere); 

- au fost mediate contracte de procurare a mijloacelor de producţie în valoare de cca. 40 876 mii lei 

(echipament agricol și alte mijloace de producţie, etc.); 

- se execută monitorizarea săptămânală a prețurilor de referință en detail și angro la 98 produse 

agricole pe 6 piețe de referință din țară (Chișinău, Edineţ, Şoldăneşti, Bălţi, Cahul şi Căuşeni);  

- au fost elaborate şi plasate 37 studii bisăptămânale și săptămânale de piaţă agricolă. 

Informaţii detaliate referitor la numărul serviciilor prestate de către Reţeaua SER-ACSA şi numărul 

beneficiarilor consultați în anului 2012 este prezentată în Anexele 1 şi 2. 

Impactul și performanțele serviciilor oferite 

Serviciile de consultanţă şi şcolarizare acordate de consultanţii Reţelei SER-ACSA în perioada de activitate au 

fost orientate şi au contribuit în mare măsură la soluţionarea problemelor cu care s-au confruntat 

producătorii agricoli şi alte categorii de beneficiari. Sfaturile şi recomandările primite de la consultanţi le-au 

ajutat producătorilor agricoli să-şi amelioreze indicii cantitativi şi calitativi de producere, să beneficieze de 

credite, să-şi comercializeze producţia şi să procure inputurile necesare, să iniţieze şi să desfăşoare noi 

afaceri, atât în agricultură, cât şi în sfera neagricolă, pentru  a-și spori veniturile din activitatea economică. 

Ca rezultat, producătorii agricoli apelează la serviciile consultantului nu numai în cazuri critice, dar şi pentru 

a primi unele sfaturi şi recomandări pentru activităţile cotidiene şi de perspectivă, sau de atragere a 

investițiilor. 

Impactul activităţilor serviciului de consultanţă este relevant prin rezultatele obţinute de producătorii 

agricoli care au apelat şi au beneficiat de aceste servicii, iar aspectele cantitative şi calitative pun în evidență 

lucrul efectuat  zi de zi de consultanţi şi grija pe care o poartă aceștia faţă de clienţii. 

Totalizând activităţile consultanţilor ACSA pe parcursul anului 2012, se constată că beneficiarii au realizat 

următoarele rezultate: 
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(i) La cultura plantelor de câmp. S-au cultivat plante cerealiere, tehnice şi furajere pe o suprafaţă de aproape 

313,3 mii ha, inclusiv: grâu 86,5 mii ha, orz 27,0 mii ha, porumb 90,6  mii, soia 13,4 mii ha, mazăre 2,8  mii ha, 

floarea soarelui 73,9  mii ha, sfeclă de zahăr 6,4 mii ha, tutun 

0, 57 mii ha, lucernă 9,5 mii ha, fasole 722 ha. 

Productivitatea culturilor agricole a variat în funcție de 

soiuri-hibrizi, zona geografică, tehnologia de creştere 

aplicată, dar de şi condiţiile meteo din acest an şi a 

constituit în medie (t/ha): la grâu – 1,85, orz – 1,65, 

porumb – 1,82, soia – 1,0, mazăre – 1,1, floarea soarelui 

– 1,27, sfeclă de zahăr – 21,7 lucernă fân – 5,87, fasole – 

0,77. 

(ii) La culturile horticole. Au îngrijit plantaţii multianuale 

în rod a căror suprafaţă totală a constituit 45,7 mii ha, 

inclusiv: măr 10,3 mii ha, prun 2,6 mii ha, cireş 330 ha, vişin 169 ha, păr 360 ha, nuc 776 ha, piersic 1548 ha, 

cais 259 ha şi peste 26,6 mii ha de viţa de vie, culturi 

bacifere a căror suprafaţa totală a constituit peste 218 

ha, inclusiv coacăz 34,1 ha, zmeur 57,0 ha şi căpşun 97,7 

ha, alte specii 30,5 ha. 

(III) La culturile legumicole. Serviciul de extensiune 

rurală a acordat asistenţă beneficiarilor ce au cultivat 

legume pe o suprafaţă de cca. 12,3 mii ha, inclusiv: roşii 

1,3 mii ha, ardei 638 ha, vinete 264 ha, varză 1339 ha, 

castraveţi 426 ha, pepene verde 1,7 mii ha, pepene 

galben 267 ha, dovleac 427 ha, cartof 4,6 mii ha, alte 

specii de legume 1,3 ha. Au fost cultivate legume în 

spaţiu protejat (sere şi solarii) pe o suprafaţă de peste 293 ha, inclusiv: roşii 164 ha, ardei 27,6 ha, vinete 1,6 

ha, varză 36,3 ha, castraveţi 42,9 ha etc. S-au mărit 

suprafeţele culturilor legumicole de primăvară devreme 

temporar protejate (agryl şi peliculă) asistate de 

serviciul de consultanţă, atingând suprafaţa de cca. 

263,5 ha, inclusiv: roşii peste 47,4 ha, ardei 14 ha, vinete 

0,2 ha, varză peste 41 ha, castraveţi 4,8, pepene verde 

39,4 ha, pepene galben 4,0 ha, dovleac 10,9 ha, cartof 

84 ha, alte specii 17,3 ha.  

(IV) În sectorul zootehnic. Datorită asistenţei şi 

serviciilor de consultantă prestate producătorilor 

agricoli autohtoni au fost exploatate 625 ferme de tip 

familial: inclusiv: 84 mini-ferme de taurine, 69 de suine, 

120 de ovine, 86 de iepuri, 188 de păsări. 

 (V) Crearea grupurilor de marketing şi comercializarea producţiei. Prin intermediul celor 452 grupuri formale 

şi neformale de marketing create cu suportul consultanţilor serviciului de extensiune au fost comercializate 
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45,5 mii t de grâu, 10,8 mii t de orz, 21,3 mii t boabe porumb, 30,6 mii t seminţe floarea soarelui, 62.9 mii t 

rădăcini de sfeclă pentru zahăr, 160 t frunze tutun, 210 t fasole, 53,2 mii t mere, 8,8 mii t prune, 555 t cireşe, 

391 t pere, 376 t nuci, 2712 t piersic, 245 t vişină, şi 175 t caise. 

(VI) Medierea procurării mijloacelor de producere. Consultanţii locali şi regionali au mediat procurarea de 

mijloace de producere pentru agricultură în sumă de peste 526 mil. lei. Cu resursele financiare menţionate 

au fost procurate 13,2 mii t de îngrăşăminte minerale, 

2.04 mii t produse fitosanitare, 19,6  mii t de seminţe, 

1,17 mil. viţe altoite, cca 991 mii puieţi de pomi 

fructiferi, mai mult de 117 mii puieţi de arbuşti 

fructiferi, 1109 animale de prăsilă, peste 2,3 mil. 

capete de păsări, circa 25 mii t de carburanţi. A fost 

procurată tehnică agricolă în sumă de cca. 273 mil lei, 

inclusiv: 483 tractoare, 236 semănători, 305 

cultivatoare, 308 pluguri şi 190 sisteme pentru irigare. 

 (VII) Crearea asociaţiilor profesionale, accesarea 

creditelor şi subvenţiilor de stat. Cu suportul 

consultativ al consultanţilor locali şi regionali au fost 

create 53 asociaţii profesioniste de nivel local şi regional. Mai mult de 22,8 mii producători agricoli şi 

antreprenori rurali au beneficiat de credite, inclusiv de la AEÎC, peste 21,2 mii producători au obţinut credite 

în valoare de 324 mil. lei, bănci comerciale circa 1589 beneficiari obținând credite în sumă de peste 180,8 

mil. lei, proiectul RISP - 31 beneficiari cu suma de 8,22 mil. lei. Cu concursul consultanţilor locali şi regionali 

au fost întocmite 600 planuri de afaceri, inclusiv 

circa 546 în sectorul agrar şi 54 în sectorul 

neagricol. Consultanţii ACSA au acordat asistenţă 

la 1489 persoane pentru elaborarea şi perfectarea 

seturilor de documente pentru accesarea 

subvenţiilor de stat în sumă de cca 159,3 mil. lei. În 

aria de deservire a serviciului de extensiune au fost 

create 424 de afaceri în agricultură şi 139 

neagricole, care au generat 1941 locuri de muncă. 

Prezenţa serviciilor de extensiune rurală în 

localităţile săteşti are o importanţă deosebită nu 

numai pentru producătorii agricoli şi antreprenorii 

rurali, dar şi pentru dezvoltarea economico-socială a comunităţilor. Pe parcursul perioadei de raportare 

consultanţii ACSA au implementat peste 94 activităţi cu caracter socio-economic. 

(VIII) Asistenţă la realizarea tranzacţiilor funciare. Consultanţii reţelei ACSA au participat la dezvoltarea 

pieţei funciare şi soluţionarea problemelor legate de legislaţia agricolă. Ei au acordat asistenţă la efectuarea 

a peste 6027 acte de vânzare - cumpărare a terenurilor agricole cu suprafaţa totală de peste 6,2 mii ha a 

peste 1600 acte de donare cu suprafaţa de 2,24 mii ha, 2340 acte de moştenire cu suprafaţa de 3,62 mii ha, 

acte de ipotecă cu o suprafaţă de 21 ha şi circa 1465 acte de schimb cu suprafaţa de peste 2,04 mii ha. Prin 

intermediul consultanţilor locali au fost întocmite cca 41,5 mii contracte de arendă a pământului cu 



 
 

UCIMPA | Raport de progres  - anul 2012 
 

14 

 

suprafaţa de peste 63,7 mii ha. Pe parcursul perioadei de raportare, consultanţii serviciului de extensiune au 

asistat la iniţierea a 8,15 mii proiecte de consolidare a terenurilor agricole ce cuprind  suprafaţa de peste 

14,1 mii ha. Pe lângă aceasta, consultanţii locali şi regionali au contribuit la soluţionarea a cca 1470 litigii 

funciare cu o suprafaţă de circa 1670 ha. 

De menţionat faptul că lucrul consultanţilor este tot mai mult apreciat de către producători şi locuitorii 

comunelor. Autorităţile locale susţin şi încurajează activităţile ce se organizează, ca fiind un sprijin util 

pentru cei interesaţi în problemele dezvoltării sectorului rural. În rapoartele PS este expus în detalii impactul 

serviciilor prestate. Relaţiile dintre consultanţi şi beneficiari se conturează în baza rezultatelor primite în 

cadrul colaborării şi acordării serviciilor respective. 

Programe de Instruire 

Pregătirea profesională a consultanţilor locali şi regionali în această perioadă a fost focusată pe pregătirea 

consultanţilor nou selectaţi pentru implementarea cerinţelor contractuale. Pentru consultanţii care 

activează de mai mult timp au fost organizate cursuri de perfecţionare a cunoştinţelor în implementarea 

tehnologiilor sau a elementelor tehnologice contemporane la cultivarea plantelor cu valoare adăugată cum 

ar fi legumele, fructele, pomuşoarele şi strugurii. Pe parcursul primului semestru au fost organizate şi 

desfăşurate următoarele programele de instruire: 

1. Modulul „Conceptul ACSA şi aranjamente contractuale pentru anul 2012”  

A fost organizat un seminar cu durata de o zi pentru 

toţi coordonatorii de proiect ACSA (35  persoane). 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 

2012 conform contractului. La acest seminar au fost 

semnate contractele de prestare a serviciilor între 35 

prestatori de servicii şi Direcţia Executivă ACSA 

pentru anul 2012 în limbile română şi engleză. La lucrările seminarului au participat reprezentanţi ai 

UCIMPA şi USER. 

2. Modulul instruirilor specializate “Producerea culturilor cu valoarea adăugată – legume, struguri, fructe 

şi pomuşoare”. Acest modul a fost realizat la solicitarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei (MAIA) ca 

rezultat al multiplelor solicitări din teritoriu. Instruirile au  avut loc în centrele raionale. ACSA, împreună cu 

Direcţia Politici de Piaţă pentru produsele de origine vegetală din cadrul MAIA, a elaborat un grafic de 

desfăşurare a instruirilor, care cuprinde toate unităţile teritorial-administrative ale ţării. Au fost selectaţi 

specialişti notorii în materie cu care s-a organizat o întrunire de lucru, unde s-au discutat toate aspectele ce 

ţin de organizarea şi desfăşurarea seminarelor. La nivel de raion responsabili de organizarea şi desfăşurarea 

seminarelor au fost prestatorii de servicii ACSA şi direcţiile agricultură şi alimentaţie ale consiliilor raionale. 

Seminarele au fost organizate separat pentru fiecare ramură de producere.  
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2.1. Instruiri la domeniul „Producerea legumelor”. Seminare 

la tema dată au fost desfăşurate în 30 raioane, la care au 

participat 1145 legumicultori. Agenda seminarelor 

cuprindea 2 compartimente – teoretic şi practic. În 

compartimentul teoretic au fost prezentate materiale ce 

ţin de: (i) sursele de finanţare a agriculturii – subvenţiile de  

stat, proiectele RISP II, IFAD, PARE 1+1, PNAET etc.; (ii) 

particularităţile producerii legumelor în condiţiile anului 

2012, inclusiv producerea răsadurilor; (iii) particularităţile 

producerii legumelor pe teren protejat. Compartimentul 

practic a inclus vizită la obiecte cu caracter demonstrativ, 

amplasate în raza raionului. Acest compartiment a cuprins în special chestiuni practice ca: (i) pregătirea 

serelor şi solariilor pentru noul sezon; (ii) componenţa substraturilor şi pregătirea lor pentru producerea 

răsadurilor, (iii) termenele optimale de creştere a răsadurilor de diferite specii, (iv) producerea legumelor 

timpurii pe teren protejat. S-a făcut schimb de experienţă şi opinii.  

La nivel de localităţi, cu concursul consultanţilor regionali şi locali ACSA, la această temă au fost desfăşurate 

75 de seminare, mese rotunde etc., la care au participat 1129 legumicultori. 

2.2 Instruiri în domeniul „Producerea fructelor şi 

pomuşoarelor”. Seminare la tema dată au fost desfăşurate 

în 32 raioane, la care au participat 1593 persoane. Agenda 

seminarelor includea 2 compartimente – teoretic şi practic. 

În compartimentul teoretic au fost prezentate materiale ce 

ţin de: (i) sursele de finanţare a agriculturii, inclusiv a 

sectorului dat – subvenţiile de stat, proiectele RISP II, IFAD, 

PARE 1+1, PNAET etc.; (ii) influenţa condiţiilor 

meteorologice asupra stării culturilor pomicole şi bacifere 

de diferite specii; (iii) aspecte teoretice referitoare la 

tăierea în uscat a culturilor pomicole şi bacifere în funcție 

de specie, vârstă şi soi; (iv) înfiinţarea plantaţiilor pomicole 

noi. Compartimentul practic a inclus vizite la obiecte cu caracter demonstrativ – livezi de diferite specii şi 

,vârste, unde s-au făcut aplicări practice la: (i) formarea coroanelor la pomii din plantaţiile tinere; (ii) tăiatul 

în uscat la diferite soiuri în condiţiile anului 2012. A avut loc schimb de experienţă şi opinii. La necesitate au 

fost întreprinse vizite în diferite livezi. 

La nivel de localităţi, cu concursul consultanţilor regionali şi locali ACSA, la această temă au fost desfăşurate 

101 seminare, mese rotunde etc., la care au participat 1986  persoane.  

2.3 Instruiri la domeniul „Producerea strugurilor”. Seminare la tema dată au fost desfăşurate în 19 raioane, 

la care au participat 1015 viticultori. Agenda seminarelor cuprindea 2 compartimente – teoretic şi practic. În 

compartimentul teoretic au fost prezentate materiale ce ţin de: (i) sursele de finanţare a agriculturii, inclusiv 

a sectorului respectiv – subvenţiile de  stat, proiectele RISP II, IFAD, PARE 1+1, PNAET etc. ; (ii) influenţa 

condiţiilor meteorologice asupra stării culturilor viticole; (iii) aspecte teoretice referitoare la tăierea în uscat 

a culturilor viticole în funcție de vârstă şi soi, expoziţie şi nivelul de afectare a mugurilor după iernatul din 
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sezonul 2011-2012; (iv) înfiinţarea plantaţiilor pomicole noi. Compartimentul practic a inclus vizite la obiecte 

cu caracter de producere – plantaţii viticole de vârstă diferită unde s-au făcut aplicații practice la: (i) 

formarea butucilor din plantaţiile tinere, (ii) tăiatul în uscat la diferite soiuri în condiţiile anului 2012. S-a 

făcut schimb de experienţă şi opinii. La necesitate au fost organizate vizite la diferite plantaţii. În cadrul 

seminarelor s-a accentuat necesitatea strictă de a efectua controlul stării mugurilor înainte de începutul 

tăiatului în uscat pentru fiecare câmp. Au fost date recomandări referitor la acțiunile care urmează a fi 

întreprinse în caz de afectare de diferită intensitate a butucilor. 

La nivel de localităţi, cu concursul consultanţilor regionali şi locali ACSA, la această temă au fost desfăşurate 

67 seminare, mese rotunde etc., la care au participat 1201 viticultori. La solicitarea beneficiarilor, au fost 

făcute vizite în teren pentru soluţionarea problemelor apărute.  

3. Modulul instruirii specializate “Securitatea şi sănătatea în muncă (SSM)” 

Instruirea s-a desfăşurat în perioada 28-29 martie cu concursul specialiştilor de la Institutul Muncii şi 

Universităţii Tehnice din Moldova. La instruire au participat 36 persoane – coordonatorii de proiect ACSA şi 

un reprezentant din oficiul central. Instruirea a inclus următoarele compartimente şi întrebări.  

Compartimentul 1 Cadrul juridic general al activităţii de 

securitate şi sănătate în muncă. Acest modul a avut durata 

de 2 ore şi a inclus următoarele întrebări: (i) Noile 

reglementări.(ii) Cerinţe legale minime în domeniul SSM. 

Compartimentul 2. Concepte de baza referitoare la 

securitatea şi sănătatea în muncă (SSM). Managementul 

activităţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Acest 

modul a avut durata de 4 ore şi a inclus următoarele 

întrebări: (i) Politicile statului în domeniul SSM. Organizarea 

şi desfăşurarea activităţilor de protecţie a lucrătorilor la 

locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale. (ii) 

Obligaţiile angajatorilor şi lucrătorilor privind asigurarea SSM. (iii) Personalul cu atribuţii şi responsabilităţii 

în domeniul SSM. ( iv) Responsabilităţile personalului implicat în activităţi SSM. 

Compartimentul 3. Factorii de risc profesional şi evaluarea riscurilor profesionale în unitate. Durata acestui 

compartiment - 1 oră şi a inclus următoarele întrebări: (i) Noţiuni generale despre factorii de risc 

profesional. (ii) Identificarea riscurilor profesionale. (iii) Evaluarea riscurilor profesionale. 

Compartimentul 4. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Durata acestui 

compartiment - 1 oră şi a inclus următoarele întrebări: (i) Fazele instruii. (ii)Cerinţele minime de pregătire în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Compartimentul 5. Răspunderea pentru încălcarea actelor normative SSM. Durata acestui compartiment - 1 oră şi 

a inclus următoarele întrebări: (i)Răspunderea disciplinară, contravenţională, penală şi civilă. (ii) Cercetarea 

accidentelor de muncă. (iii) Comunicarea accidentelor de muncă. (iv) Modul de cercetare a accidentelor de 

muncă. 

Compartimentul 6. Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor la activităţile privind SSM. Acest 

modul a avut durata de 2 ore şi a inclus următoarele întrebări: (i) Instrumente privind informarea, 
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consultarea şi participarea lucrătorilor. (ii)Organizarea şi funcţionarea Comitetelor  pentru SSM. (iii) Rolul şi 

sarcinile sindicatului în domeniul SSM. (iv) Activităţi de sensibilizare a salariaţilor în probleme de SSM. 

La sfârșitul instruirii  a fost organizată testarea. Participanţii la instruire au primit un set de materiale 

didactice. La conferinţa de totalizare au fost puse în discuţie chtstiuni practice  referitoare la  tema 

respectivă, particularităţile  respectării cerințelor SSM în ONG-uri, documentele obligatorii în SSM, de care 

au nevoie ONG-urile. Participanţilor le-au fost înmânate certificate. 

4. Modulul instruirilor specializate “Realizarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile agricole 

şi a dreptului de proprietate asupra cotei-părţi valorice”.  

Acest modul a fost realizat la solicitarea Ministerului 

Agriculturii şi Alimentaţiei (MAIA) ca urmare a multiplilor 

adresări din teritoriu. Seminarul s-a desfăşurat în două 

etape: (I) la nivel naţional şi (ii) la nivel regional. ACSA, 

împreună cu Direcţia îmbunătăţiri funciare şi fond 

funciar din cadrul MAIA, a elaborat agenda acestui 

seminar. Au fost selectaţi specialişti notorii în materie cu 

care s-au organizat mai multe întruniri de lucru, unde s-

au discutat toate aspectele ce ţin de organizarea şi 

desfăşurarea seminarelor, precum şi de suportul 

informaţional şi didactic care urma sa fie distribuit 

participanţilor. Pentru elaborarea suportului 

informaţional şi didactic  a fost selectat un grup de 

specialişti în materie, care a elaborat structura şi întrebările ce urmau sa fie prezentate. Ca rezultat, a fost 

elaborat materialul didactic în forma de broşură cu denumirea „Îndrumări practice privind realizarea 

dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile agricole şi a dreptului de proprietate asupra cotei-părţi 

valorice distribuite”, care a fost multiplicat  într-un  tiraj de 1600 exemplare. 

4.1 Seminarul naţional s-a desfăşurat la 20 iulie în incinta MAIA, la care au participat reprezentanți din toate 

unităţile teritorial-administrative. La lucrările seminarului a luat parte ministrul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare dl Vasile Bumacov, care a avut un discurs de salut, subliniind importanţa întrebărilor abordate. 

Dna Angela Dogotaru, şefa Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar a menţionat ca vor fi organizate şi 

trei seminare zonale cu acest generic pentru a familiariza persoanele cointeresate. La seminarul naţional au 

participat 49 persoane. 

4.2 Seminarele regionale. Pe parcursul lunilor iulie-august au fost organizate trei seminare zonale – în zona 

de Nord la Bălţi, în zona Centrală la Chişinău şi în zona de Sud la Cantemir. La aceste seminare au fost 

invitați primarii şi secretarii primăriilor precum şi reprezentanţi ai OCT din regiunile date. În total, la 

seminariale regionale au participat 223 persoane. 

La seminarul naţional şi la cele zonale au fost puse în discuție următoarele întrebări: (i) Prezentarea 

îndrumarului practic privind realizarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile agricole şi a 

dreptului de proprietate asupra cotei-părţi valorice. (ii) Arenda cotelor-valorice atribuite în urma privatizării 

fostelor gospodării agricole. (iii) Moştenirea, înstrăinarea cotelor-valorice atribuite în urma privatizării 

fostelor gospodării agricole. (iv) Înregistrarea cotelor-părţi deţinute în bunurile imobile atribuite în contul 
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cotelor-valorice. (v) Scenariul înregistrării cotelor-părţi valorice deţinute în bunurile imobile în conformitate 

cu Hotărârea Guvernului nr.93 din 5 februarie 2009.  

5. Suport la desfăşurarea Seminarului naţional “Producerea eficientă a culturilor agricole prin 

implementarea tehnologiilor cu consum redus de energie”, ediţia a doua. 

La solicitarea companiei WETRADE SRL și MAIA, ACSA s-a 

inclus în compania de informare a prestatorilor de servicii 

despre acest seminar şi întrebările care urmau sa fie 

abordate A fost întocmită  și transmisă organizatorilor 

lista producătorilor agricoli, care  intenţionau să participe 

la seminar. În lista s-au regăsit 75 persoane. Seminarul s-a 

desfăşurat la 14 septembrie 2012 în satul Ţarigrad raionul 

Drochia. În agenda seminarului au fost incluse 

următoarele întrebări:  

1.1. Partea teoretică 

 Tehnologii cu consum redus de energie - situaţia 

pe glob şi în special în zonele cu cantităţi 

insuficiente de precipitaţii.  

 Argumentele economice ale utilizării tehnologiilor mini till, no till, strip till, tradiţional. 

 Schimbările climatice şi influenţa acestora asupra agriculturii. Prognoza pe viitor; 

 Experienţa gospodăriilor agricole din Moldova în implementarea sistemului conservativ în 

agricultură. 

1.2. Partea practică 

 Prezentarea gamei de maşini pentru cultivarea culturilor după tehnologia mini till în gospodăriile 

agricole de diferite dimensiuni şi asolamente.  

 Prezentarea gamei de maşini pentru cultivarea culturilor după tehnologia srip till – o soluţie de 

compromise pentru obţinerea recoltelor stabile, indiferent de condiţiile climatice. 

 Prezentarea gamei de maşini pentru cultivarea culturilor după tehnologia no till - soluţia obţinerii 

unei rentabilităţi maxime în condiţii de secetă. 

 Sistemul GPS navigaţie şi controlling în serviciul producătorilor agricolii un nou pas în 

implementarea realizărilor ştiinţei în agricultura modernă. 

 Prezentarea soiurilor şi hibrizilor culturilor de câmp de pe lotul demonstrativ al companiei 

WETRADE. 

 Deplasare pe câmpurile companiei WETRADE Agro pentru familiarizarea cu rezultatele cultivării 

culturilor agricole în baza tehnologiilor cu consum redus de energie. 

La seminar au participat peste 250 persoane din toate zonele Moldovei. 

6. Instruirea specializată „Producerea culturilor cu valoare înaltă – plante bacifere” Instruire destinată 

producătorilor agricoli. Durata instruirii – 3 zile.  S-a desfăşurat in perioada 18-27 octombrie. La seminar au 

participat 97 producători, divizați în 3 grupuri de lucru. Acest modul a fost realizat la solicitarea Ministerului 
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Agriculturii şi Alimentaţiei (MAIA) ca rezultat al multiplelor solicitări din teritoriu. Modulul de instruire a 

inclus următoarele compartimente: 

6.1. Baza juridică a dezvoltării sectorului pomicol. Compartimentul a inclus următoarele întrebări : (i) 

Politicile statului pentru sectorul pomicol al Republicii Moldova. (ii) Acte legislative ce reglementează 

dezvoltarea sectorului pomicol. (iii) Tendinţele dezvoltării sectorului pomicol în UE şi ţările vecine. Durata de 

timp – 2 ore. 

6.2. Cultura căpşunului. Compartimentul a inclus 

următoarele întrebări: (i) Particularităţile biologice şi 

cerinţele ecologice. (ii) Caracteristica pomologică şi de 

producţie a soiurilor de căpşun omologate şi de perspectivă. 

(iii) Producerea materialului săditor. (iv) Alegerea terenului 

şi elaborarea proiectului. (v) Pregătirea solului şi plantarea 

căpşunului. (vi) Exploatarea plantaţiilor de căpşun. (vii) 

Particularităţile cultivării căpşunului în spaţiu protejat. (viii) 

Protecţia integrată a plantaţiilor de căpşun. (ix) Experienţa 

producerii şi comercializării fructelor de căpşun în 

exploataţia agricolă „Salvi” Italia. 

6.3. Cultura coacăzului şi ioştei. Compartimentul a inclus următoarele întrebări: (i) Particularităţile biologice 

şi cerinţele ecologice. (ii) Caracteristica pomologică şi de producţie a soiurilor de coacăz omologate şi de 

perspectivă. (iii) Producerea materialului săditor. (iv) Alegerea terenului şi elaborarea proiectului. (v) 

Pregătirea solului şi plantarea coacăzului.(vi)Exploatarea plantaţiilor de coacăz. (vii) Protecţia integrată a 

plantaţiilor de coacăz. (viii) Experienţa producerii 

coacăzului şi agrişului în exploataţia agricolă „Apostol 

Zinaida” s. Căzăneşti Teleneşti. 

6.4. Cultura zmeurului. Compartimentul a inclus 

următoarele întrebări: (i) Particularităţile biologice şi 

cerinţele ecologice. (ii) Caracteristica pomologică şi de 

producţie a soiurilor de zmeur şi agriş omologate şi de 

perspectivă. (iii) Producerea materialului săditor. (iv) 

Alegerea terenului şi elaborarea proiectului. (v) Pregătirea 

solului şi plantarea zmeurului. (vi) Exploatarea plantaţiilor 

de zmeur. (vii) Protecţia integrată a plantaţiilor de zmeur. 

(viii) Experienţa producerii zmeurului în exploataţia agricolă „Spânu Lilia”, s. Chişcăreni, r. Sângerei. 

6.5. Cultura murului şi agrişului. Compartimentul a inclus următoarele întrebări: (i) Particularităţile biologice 

şi cerinţele ecologice. (ii) Caracteristica pomologică şi de producţie a soiurilor de mur şi de agriş omologate 

şi de perspectivă. (iii) Producerea materialului săditor. (iv) Alegerea terenului şi elaborarea proiectului. (v) 

Pregătirea solului şi plantarea murului şi agrişului. (vi) Exploatarea plantaţiilor de mur şi agriş. (vii) Protecţia 

integrată a plantaţiilor de mur şi agriş. (viii) Experienţa producerii murului în exploataţia agricolă „Raisa 

Ghimp”, s. Ţâpala, r. Ialoveni. 
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6.5. Valorificarea producţiei. Compartimentul a inclus  elucidarea temei: Indicii de calitate, standardele 

naţionale şi internaţionale faţă de fructele plantelor bacifere. 

La sfârșitul instruirii participanții au îndeplinit un chestionar de evaluare. Analiza chestionarelor demonstrează că 

toţi participanții au fost satisfăcuţi de condiţiile în care s-a desfăşurat instruirea,de temele şi întrebările abordate, 

de materialele didactice şi informative distribuite. Participanţilor la instruire li s-au înmânat certificate de 

participare. La instruire au participat 97 cultivatori de culturi bacifere din toate zonele ţării. 

7. Instruirea specializată „Producerea culturilor cu valoare înaltă – legume”. Durata instruirii – 5 zile .  S-a 

desfăşurat în perioada 05-30 noiembrie. Au fost instruiți 108 participanţi, divizaţi în patru grupuri de lucru. 

Acest modul a fost destinat cultivatorilor de legume şi iniţiat la multiplele solicitări din teritoriu. Modulul de 

instruire a inclus următoarele compartimente:  

7.1. Construcţii şi tipuri de teren protejat. Compartimentul a inclus următoarele întrebări: (i) Alegerea 

terenului pentru sere. (ii)Tipurile de construcţii, folosite în legumicultură - sere, solarii, tuneluri etc.. (iii) 

Materiale pentru acoperirea serelor şi solariilor. Protejarea culturilor legumicole în teren deschis. 

7.2. Producerea răsadurilor. Compartimentul a inclus următoarele întrebări: (i) Pregătirea solului şi stratului 

nutritiv utilizat în teren protejat. (ii) Substraturi/composturi folosiţi în teren protejat. (iii) Pregătirea, 

fertilizarea şi dezinfectarea composturilor/substraturilor. (iv) Pregătirea seminţelor şi verificarea calităţii lor. 

(v) Termenele optime de semănat. (vi) Cerinţele standardelor la calitatea răsadurilor. (vii) Producerea 

răsadului de varză, tomate, ardei, vinete şi de alte specii de legume. (viii) Regimul hidric, termic, de 

iluminare şi de nutriţie a răsadurilor în funcție de specie. (ix) Producerea răsadurilor altoite. 

7.3. Tehnologia de cultivare a tomatelor prin răsad şi semănate direct în câmp. Compartimentul a inclus 

următoarele întrebări: (i) Cerinţe agroecologice. (ii) Sistemul pregătirii de bază a solului şi înainte de 

semănat/plantat. (iii) Fertilizarea de bază a solului. (iv) Pregătirea seminţelor (umectarea, încolţirea forţată, 

granularea, dezinfectarea etc.) şi semănatul/ plantarea. (v) Termenele optime de semănat/plantat. (vi) 

Particularităţile cultivării tomatelor timpurii şi medii prin răsad. (vii) Cultura tomatelor semănate direct în 

câmp. (viii) Sistemul de întreţinere a plantaţiei - regimul hidric, de nutriţie. (ix) Particularităţile cultivării 

tomatelor în teren protejat (sere, solarii, etc.). (x) Vizită la serele SRL „Ecoplantera”. 

7.4. Tehnologia de cultivare a ardeiului gras, gogoşarilor, ardeiului iute şi vinetelor. Compartimentul a inclus 

următoarele întrebări: (i) Cerinţe agroecologice. Sistemul pregătirii de bază a solului şi înainte de plantat. 

Fertilizarea de bază a solului.(ii) Pregătirea răsadului şi plantarea. Termenele optime de plantat. (iii) Sistemul 

de întreţinere a plantaţiei - regimul hidric, de nutriţie, (iv) Particularităţile cultivării ardeiului gras, 

gogoşarilor şi vinetelor în teren protejat (sere, solarii, etc.). 

7.5. Tehnologia de cultivare a verzei timpurii, medii şi târzii, verzei  roșii, conopidei şi brocoli. 

Compartimentul a inclus următoarele întrebări: (i) Cerinţe agro-ecologice. Sistemul pregătirii de bază a 

solului şi înainte de plantat. Fertilizarea de bază a solului. (ii) Pregătirea răsadului şi plantarea. Termenele 

optime de plantat, semănat. (iii) Sistemul de întreţinere a plantaţiei - regimul hidric, de nutriţie. (iv) 

Combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor. (v)Particularităţile cultivării verzei timpurii în teren protejat 

(sere, solarii, etc.). 

7.6. Tehnologia de cultivare a castraveţilor, dovleacului, pepenilor verde şi galben, dovlecelului. 

Compartimentul a inclus următoarele întrebări: (i) Cerinţe agroecologice. Sistemul pregătirii de bază a 

solului şi înainte de plantat. Fertilizarea de bază a solului. (ii) Pregătirea seminţelor şi semănatul. Termenele 
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optime de semănat. (iii) Sistemul de întreţinere a plantaţiei - regimul hidric, de nutriţie. (iv) Particularităţile 

cultivării în teren protejat.  

7.7. Tehnologia de cultivare a morcovului, sfeclei  roşii, ridichii de toamnă şi ridichii de lună. Compartimentul 

a inclus următoarele întrebări: (i) Cerințele agroecologice. Sistemul pregătirii de bază a solului şi înainte de 

plantat. Fertilizarea de bază a solului, (ii) Pregătirea seminţelor şi semănatul. Termenele optime de 

semănat.(iii) Sistemul de întreţinere a plantaţiei - regimul hidric, de nutriţie. (iv) Particularităţile cultivării 

ridichii de lună în teren protejat. 

7.8. Tehnologia de cultivare a cepei, usturoiului din seminţe şi din răsad. Compartimentul a inclus 

următoarele întrebări: (i) Cerinţe agroecologice. Sistemul pregătirii de bază a solului şi înainte de plantat. 

Fertilizarea de bază a solului. (ii) Pregătirea seminţelor/răsadului şi semănatul/plantarea. Termenele optime 

de semănat/plantat, (iii) Sistemul de întreţinere a plantaţiei -  regimul hidric, de nutriţie.  

7.9. Tehnologia de cultivare a salatei, prajului, ţelinei, pătrunjelului, păstârnacului şi mărarului. 

Compartimentul a inclus următoarele întrebări: (i) Cerinţe agroecologice. Sistemul pregătirii de bază a 

solului şi înainte de plantat. Fertilizarea de bază a solului.(ii) Pregătirea seminţelor/răsadului şi 

semănatul/plantarea. Termenele optime de semănat/plantat. (iii) Sistemul de întreţinere a plantaţiei - 

regimul hidric, de nutriţie. 

7.10. Protecţia integrată a culturilor legumicole. Compartimentul a inclus următoarele întrebări: (i) 

Aprecierea pragului economic de dăunare a organismelor nocive la plantele legumicole. (ii) Metode 

agrotehnice de combatere a organismelor nocive din plantaţiile legumicole. (iii) Metode biologice de 

combatere a buruienilor din plantaţiile legumicole şi bostănoase. (iv) Metode chimice de combatere a 

buruienilor din plantaţiile legumicole şi bostănoase. 

7.11. Organizarea evidenţei contabile în exploatațiile agricole. Compartimentul a inclus următoarele 

întrebări: (i) Necesitatea evidenţei contabile în afaceri. (ii)Criterii de alegere a sistemului contabil. (iii) 

Formele de evidenţă contabilă şi registrele contabile. (iv) Elaborarea şi aprobarea politicii de contabilitate. 

(v) Componenţa şi caracteristica rapoartelor. 

7.12. Taxe şi impozite. Contribuţii de asigurare. Compartimentul a inclus următoarele întrebări: (i) Impozitele 

şi taxele generale de stat.(ii)Impozite şi taxe locale. (iii) Facilităţi fiscale. (iv) Responsabilitatea contribuabililor 

pentru încălcarea cerinţelor achitării taxelor şi impozitelor stabilite. 

7.13. Planificarea afacerii. Metodologia elaborării business planului. Compartimentul a inclus următoarele 

întrebări: (i) Introducere în planificarea de business. 

Definirea și necesitatea planului de afaceri. (ii) Avantajele, 

utilitatea și scopurile elaborării planului de afaceri. 

Procesul de elaborare al planului de afaceri. Conținutul 

planului de afaceri. (iii) Alegerea şi argumentarea ideii, 

formularea scopului şi obiectivelor. (iv) Descrierea 

afacerii. Analiza SWOT. (v) Planul operațional. Planificarea 

necesităţilor de fonduri şi materiale. (vi) Organizarea şi 

managementul afacerii. (vii) Piața de desfacere, preț și 

clientelă.(viii) Riscuri prevăzute și metode de minimizare a 

lor. (ix) Resurse financiare necesare şi disponibile. 
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Prognoza cheltuielilor şi veniturilor. Fluxul de numerar. (x) Analiza economică şi rezultatul financiar la 

implementarea proiectului. 

7.14. Valorificarea producţiei legumicole. Compartimentul a inclus următoarele întrebări: (i) Indicii de 

calitate, standardele naţionale şi internaţionale faţă de legumele proaspete. (ii) Recoltarea, prelucrarea post 

recoltare, ambalarea şi comercializarea legumelor. 

Masă rotundă. La masa rotundă s-au discutat următoarele întrebări: (i) Politici ale Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare în dezvoltarea legumiculturii. (II) Asigurarea sectorului agricol cu mijloace circulante. 

(iii) Surse de finanțare a sectorului agricol. La mesele rotunde au participat reprezentanți ai companiilor 

„Sanin”, „Strimedit”, „Irigata Crop Service”, „Agrofermoteh”, institutului „Mecagro”, Centrului de pedologie 

aplicată. 

Pe parcursul instruirii au fost organizate două vizite în teren – (i) la compania, specializată in producerea 

răsadurilor „Ecoplantera” şi (ii) la „Agrofermoteh”, companie specializată în asigurarea sectorului agrar cu 

tehnică şi echipament agricol.  

Implementarea măsurilor de subvenționare a sectorului agricol în anul 2012 

La solicitarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) Agenţia Naţională de Dezvoltare 

Rurală (ACSA) s-a implicat activ în implementarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova privind modul de 

utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli în anul 2012. În acest context, 

activităţile agenţiei au fost orientate în trei direcţii: (i) Activităţi de informare şi instruire (ii) Editarea şi 

distribuirea materialelor informative și (iii) Asistenţa la elaborarea planurilor de afaceri la depunere pentru 

AIPA. 

5.1. Activităţi de informare şi instruire 

La nivel naţional 

A fost elaborat un modul de informare - instruire privind Regulamentul despre modul de utilizare a 

mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor 

agricoli în anul 2012 destinat consultanţilor SER, FNFM, 

UAPA şi specialiştilor Direcţiilor Raionale de Agricultură şi 

Alimentaţie. În baza acestui modul, în colaborare cu MAIA şi 

AIPA, la 17 februarie, a fost organizat şi desfăşurat un 

seminar naţional cu tema: "Forme de sprijin şi înlesniri 

acordate producătorilor agricoli pentru anul 2012" , la care 

au participat cca. 100 reprezentanţi ai Direcţiilor şi 

subdiviziunilor MAIA, Direcţiilor Raionale de Agricultură şi 

Alimentaţie, Reţelei de Extensiune Rurală ACSA, FNFM, 

Agroinform şi UAPA. Seminarul a fost deschis cu un cuvânt 

de salut de către ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare dl. Vasile Bumacov, care a reiterat direcţiile 

prioritare de subvenţionare a sectorului agricol şi a delimitat responsabilităţile MAIA, AIPA, DRAA şi SER în 

implementarea măsurilor de subvenţionare. În calitate de formator a fost dl. Petru Maleru, directorul 

general AIPA. Materialul a fost prezentat în PowerPoint cu explicarea detaliată a tuturor măsurilor stipulate 

în Regulament. S-a răspuns la toate întrebările parvenite de la participanţi. 
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La nivel raional 

În perioada 21.02 – 01.03.12 coordonatorii de proiect 

ACSA, împreună cu DRAA, au organizat şi desfăşurat 

seminare cu tema "Forme de sprijin şi înlesniri acordate 

producătorilor agricoli pentru anul 2012" în centrele 

raionale. La aceste seminare au fost invitaţi primarii 

localităţilor, colaboratorii Direcţiilor Agricultură şi 

Alimentaţie, inspectoratelor protecţiei plantelor si 

semincer, colaboratorii organelor de poliţie, serviciului 

silvic, inginerii cadastrali şi producători agricoli. Prezentările 

la aceste seminare au fost făcute de reprezentanţii oficiului 

central al AIPA. La toate seminarele raionale au participat reprezentanţi ai conducerii MAIA – ministrul dl. 

Vasile Bumacov, vice-miniştrii d-nii Viorel Guţu, Dumitru Hodoroja, Ştefan Chitoroagă, şefi de direcţii. În 

total au fost organizate 36 seminare raionale inclusiv în UTA Găgăuzia – Comrat şi Ceadâr Lunga. La 

seminarele raionale au participat 2485 persoane. 

La nivel local 

Pe parcursul lunilor februarie-martie cu concursul coordonatorilor de proiect, consultanţilor regionali şi 

locali ACSA au fost desfăşurate 344 seminare (în localităţile în care activează consultanţi locali ACSA) de 

informare a potenţialilor beneficiari pentru accesarea subvenţiilor, la care au participat cca. 6953 persoane. 

În cadrul acestor seminare participanţii au primit materiale informative referitoare la Regulamentul privind 

modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru 

subvenţionarea producătorilor agricoli în anul 

2012, precum şi alte informaţii utile şi necesare 

pentru perfectarea propunerilor de solicitanţi 

de subvenţii. Au fost întreprinse primele 

încercări de  identificare a potenţialilor 

beneficiari de aplicaţii la accesarea subvenţiilor 

și prezentate  informaţi despre suportul 

consultativ oferit de consultanţii reţelei ACSA la 

elaborarea planurilor de afaceri şi perfectarea 

aplicaţiilor.  

Editarea şi distribuirea materialelor informative 

La solicitarea MAIA şi AIPA, în scopul asigurării 

suportului informativ - instructiv la 

implementarea măsurilor de subvenţionare în 

sectorul agricol pentru anul 2012, ACSA a 

elaborat şi editat 2 broşuri informative „Forme 

de sprijin şi înlesniri acordate producătorilor 

agricoli pentru anul 2012” (3000 ex.), „Формы 

поддержки и льготы предоставленные 
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сельскохозяйственным производителям на 2012” (1000 ex.) şi un poster "Subvenţii în sectorul agricol 

2012" (1000 ex.) şi opt pliante (câte o mie pentru fiecare măsură).  

Broşurile, posterul şi pliantele editate la tematica acordării subvenţiilor de stat au fost distribuite gratis în scop 

de informare şi promovare precum urmează: pentru înzestrarea APL şi consultanţilor SER la seminarele 

raionale şi locale, pentru direcţiile şi subdiviziunile MAIA şi AIPA, pentru oficiile ACSA şi structurilor federative 

ca UAPA, FNFM şi Federaţia Agroinform. 

La nivel de localităţi şi primării broşurile, posterele şi pliantele au fost distribuite proporţional conform 

Clasificatorului Unităţilor Teritorial Administrative din Republica Moldova. Broşurile la nivel de raion au fost 

distribuite în cadrul Seminarelor Raionale, după cum urmează: 3 broşuri Consiliilor Raionale, 1 broşura - 

fiecărei primarii, 5 broşuri Direcţiei Raionale de Agricultura, 12 broşuri Centrelor ACSA, restul - 

participanţilor la seminare. 

Asistenţa la elaborarea planurilor de afaceri şi perfectarea seturilor de aplicaţii la depunere pentru AIPA 

Paralel cu campania de informare şi instruire consultanţii reţelei ACSA au început lucrul asupra elaborării 

planurilor de afacere şi perfectării setului de documente necesare pentru a fi depuse la AIPA.  

În perioada de raportate consultanţii ACSA au prestat serviciile la elaborarea a 175 planuri de afaceri, 

inclusiv şaizeci şi unu la măsura 4, douăzeci şi nouă la măsura 6 si optzeci şi cinci la măsura 8. Valoarea 

investiţiilor conform planurilor de afaceri este de 156 939 858 lei. Valoarea sprijinului solicitat constituie 

26 966 688 lei. 

Consultanții în extensiune rurală, concomitent cu acordarea asistenţei beneficiarilor de subvenții la elaborarea 

planurilor de afaceri şi perfectarea dosarelor, le acordă solicitanților și un set de servicii consultative pre și post 

creare a afacerilor, înregistrarea lor ca entități organizatorico-juridice, instalarea evidenței contabile, suportul 

tehnic şi metodologic. Astfel fiind asigurată dezvoltarea durabilă a entităților fizice și juridice, iar implicit prin 

aceasta majorarea numărului de clienți și de servicii acordate de Serviciul de Extensiune Rurală. 

NOTĂ: Raport detaliat la activitatea ACSA-ei și SER privitor la implementarea măsurilor de subvenționare 

în sectorul agricol pentru anul 2012 a fost prezentat suplimentar în atenția MAIA, iar listele participanților 

la seminare și ale solicitanților de subvenții asistați de centrele de extensiune rurală sunt disponibile la 

Direcţia executivă ACSA, oficiile Prestatorilor de Servicii şi la AIPA. 

Afaceri cu caracter demonstrativ 

În baza identificării necesităţilor şi intereselor producătorilor agricoli pe parcursul perioadei de raportare 

Prestatorii de Servicii ACSA din teritoriu au elaborat şi înaintat spre concurs propuneri de afaceri cu caracter 

demonstrativ (mini-proiecte) care cuprind un spectru larg de domenii agricole şi non-agricole specifice 

ariilor rurale. 

Propunerile de proiecte înaintate sunt o urmare a colaborării consecvente a consultanţilor cu experţi în 

domeniu şi colaboratorii instituţiilor de cercetări şi învăţământ agricol, departamentelor MAIA, serviciilor 

statale de protecţie a plantelor, veterinare, control semincer, instituţii financiare, companii comerciale şi cu 

producătorii agricoli ca beneficiari ai serviciilor prestate.  

Prestatorul de servicii din Făleşti a prezentat la concurs 9 propuneri de proiect. Câte 7 propuneri de mini-

proiecte au depus PS Ştefan Vodă, Floreşti şi Cantemir. De la 1 până la 5 propuneri au înaintat majoritatea 
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PS şi numai echipa din Comrat  nu a avut astfel de mini-proiecte. Propunerile depuse la oficiul central ACSA 

au fost înregistrate, examinate şi prezentate spre evaluare.  

Ca urmare a examinării de către Comisia de evaluare a 121 

proiecte parvenite la concurs şi a vizitelor la faţa locului de 

recunoaştere a capacităţilor de realizare a propunerilor 

menţionate, pentru anul 2012 au fost aprobate spre finanţare 

39 propuneri de afaceri cu caracter demonstrativ. Acestea s-au 

evidenţiat prin elemente inovative, importanţa asigurării 

demonstrării în aria respectivă a soiurilor, hibrizilor şi chiar 

speciilor noi de plante, metode de întreţinere şi reproducere a 

animalelor, etc. Ca urmare, în perioada de raportare s-a 

organizat lucrul de implementare a 26 afaceri cu caracter 

demonstrativ ce reflectă sectorul de fitotehnie, 11 – cel al 

zootehniei şi două contracte sunt destinate sectorului non-

agricol. După tematica afacerilor cu caracter demonstrativ, 

cele din sectorul fitotehniei, 17, sunt destinate promovării 

elementelor sau tehnologiilor avansate de creştere a 

legumelor, fructelor, pomuşoarelor, năutului ca cultură 

rezistentă la secetă şi respectiv a câte 3 şi 1 la creşterea 

florilor şi ciupercilor. De asemenea câte 2 şi 3 contracte 

sunt destinate implementării mijloacelor şi procedeelor de 

producere şi utilizare a surselor regenerabile de energie 

precum şi diferitor elemente tehnologice şi activităţi de 

marketing, precum păstrarea, sortarea şi condiţionarea 

fructelor şi legumelor orientate la avansarea durabilităţii 

economiei rurale. Afacerile cu caracter demonstrativ din sectorul zootehnic cuprind activităţi de 

demonstrare a tehnologiilor de creştere, întreţinere şi reproducere a taurinelor (2 contracte), a ovinelor (1 

contract), iepurilor de casă şi nutriilor (3 contracte), albinelor (3 contracte), prepeliţelor (1 contract).  

Preponderent obiectivele afacerilor cu caracter demonstrativ menţionate sau orientat 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.  

Direcţia executivă ACSA, în colaborare cu coordonatorii de 

proiect din centrele raionale de extensiune şi consultanţii 

din localităţi, au întreprins măsurile respective pentru a 

asigura implementarea cu succes a afacerilor cu caracter 

demonstrativ. În baza vizitelor la faţa locului cu participarea 

consultanţilor din exterior au fost elaborate planuri de 

activitate pentru fiecare sector în parte. S-a concretizat 

volumul de lucru, necesitatea de materiale, bunuri, servicii şi 

responsabilii pentru efectuarea activităţilor 



 
 

UCIMPA | Raport de progres  - anul 2012 
 

26 

 

corespunzătoare. S-au stabilit relaţii cu potenţialii furnizori de material genetic, echipament şi alte mijloace 

prevăzute spre procurare din sursele contractului şi contribuţia beneficiarilor de proiecte. Ulterior s-a 

organizat procurarea celor menţionate şi punerea lor în funcţiune.  

Pentru a asigura efectuarea sarcinilor contractuale 

beneficiarii proiectelor au pus la dispoziţia PS 5 ha plante 

de câmp, 10,2 ha legume în câmp deschis şi 3050 m2 în 

teren protejat, 5,6 ha livezi şi pomuşoare, 33100 m2 plante 

ornamentale, producere de ciuperci cu suprafaţa de 400 

m2, 8 ferme la care se întreţin peste 1944 capete bovine, 

ovine, porcine, păsări, nutrii şi iepuri. La dispoziţia 

serviciilor de consultanţă au fost la fel 3 stupine cu 69 

stupi, 3 frigidere şi un lac de acumulare a apelor din 

precipitaţii atmosferice cu suprafaţa de 400 m2. 

De menţionat că propunerile de afaceri cu caracter 

demonstrativ prezentate se orientează mai mult la 

obținerea producţiei cu valoare adăugată, ce se cere 

atât pe piaţa internă cât şi la export. A avansat numărul 

propunerilor ce ţin de cultivarea legumelor în sol 

protejat, creşterea ciupercilor în condiţii adaptate, 

întreţinerea iepurilor în condiţii de casă, fondarea 

stupinelor apicole.  

În total, la 282 seminare, zile ale câmpului, vizite pe 

teren şi alte activităţi organizate la sectoarele 

demonstrative fondate în perioada de raportare, au 

participat 2752 producători agricoli, locuitori din aria de deservire a PS. Pentru asigurarea calităţii afacerilor 

cu caracter demonstrativ la nivel de implementare, au fost contractaţi temporar cca. 50 experţi din exterior, 

reprezentanţi ai Instituţiilor de cercetări şi învăţământ agricol, departamentelor Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, Inspectoratului Fiscal, Inspectoratelor de Stat. De asemenea la aceste activităţi au 

participat furnizori ai diferitor mijloace pentru agricultură, reprezentanţi ai proiectelor internaţionale şi 

organizaţiilor neguvernamentale.  

Sectoarele demonstrative şi alte obiecte utilizate în 

scopul răspândirii cunoştinţelor în spaţiul rural au 

asigurat obţinerea unor rezultate convingătoare 

privitor la importanţa soiurilor şi hibrizilor noi şi de 

perspectivă, raselor de animale, procedeelor şi 

tehnologiilor complexe, etc.  

Consultanţii din teritoriu, acordând o atenţie 

deosebită metodei demonstrative în procesul de 

informare-instruire în activităţile pe care le dezvoltă 

de rând cu afacerile cu caracter demonstrativ în curs 
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de implementare în anul de raportare, au utilizat 1230 de sectoare demonstrative parvenite din experienţa 

sătenilor-beneficiari ai serviciilor lor la etapa anterioară şi curentă. Acestea au inclus cca. 1,9 mii ha culturi 

de câmp, 480 ha culturi legumicole şi cartofi, peste 2,1 mii ha vii, livezi, culturi bacifere şi plante 

ornamentale, 9,3 mii bovine, ovine , porcine, 67 mii păsări, 32 mini-ferme de iepuri de casă cu un șeptel de 

5,1 mii capete, 16 lacuri cu o suprafaţă totală de 102 ha, 62 stupine cu peste 3,4 mii stupi de albine, 12 

ateliere de confecţionare a diferitor obiecte din lemn, metal, producere a materialelor de construcţie şi 

meşteşugărit. 

Informaţia despre lucrările desfăşurate la sectoarele demonstrative şi activităţile instructiv-informative în 

perioada de raport a fost elucidată prin intermediul a 56 articole în ziare republicane, regionale şi locale, în 

13 emisiuni radio la nivel naţional şi regional, 10 emisiuni la TV naţională şi regională în cadrul programelor 

Baştina, Mesager şi Curier. 

Impactul implementării afacerilor cu caracter demonstrativ 

Activităţile implementate în cadrul creării afacerilor cu caracter demonstrativ au favorizat avansarea 

nivelului tehnologic urmat de sporirea productivităţii culturilor cultivate, la întreţinerea unor animale şi au 

contribuit la diversificarea activităţilor în spaţiul rural. Sectoarele şi unităţile economice de demonstrare au 

servit drept model în procesul de transfer de cunoştinţe noi şi a experienţei avansate pentru producătorii 

agricoli, antreprenorii rurali şi în genere pentru locuitorii de la sate. 

Direcţia executivă ACSA şi PS din teritoriu şi în a doua jumătate al anului au continuat să acorde asistenţa 

necesară părţilor implicate în dezvoltarea afacerilor cu caracter demonstrativ şi diseminarea experienţei 

acestora. Ele au servit şi în continuare pentru convingerea beneficiarilor de proiecte şi participanților la 

activităţile instructiv-informative în aplicarea noilor mijloace de producere, tehnologiilor şi elementelor 

tehnologice întru a asigura sporirea productivităţii şi eficienţei gospodăririi în agricultură, precum şi 

diversificarea activităţilor în spaţiul rural. Pe baza obiectelor implicate beneficiarii serviciilor de consultanţă 

şi şcolarizare au putut să se convingă de importanţa aplicării noilor soiuri şi hibrizi de plante, noilor 

fertilizanţi, mijloacelor de protecţie, utilajelor şi mecanismelor în fitotehnie şi zootehnie, păstrarea 

produselor agricole, cultivarea florilor şi producerea ciupercilor. 

La general, se poate menţiona că implementarea celor 39 de afaceri cu caracter demonstrativ s-a soldat cu 

dotarea a 8 mini-ferme de întreţinere şi reproducere a bovinelor, ovinelor şi caprinelor, iepurilor de casă şi 

nutriilor, păsărilor, cu avansarea nivelului tehnologic la 3 stupine. Şi-au extins activitatea 4 afaceri la 

creşterea plantelor ornamentale şi producerea ciupercilor în condiţii adaptate, iar la 2 gospodării ţărăneşti 

s-a efectuat implementarea sistemelor de încălzire pe 

biomasă şi energia solară la cultivarea legumelor în teren 

protejat. S-au efectuat lucrări de construcţie a unui frigider, 

dotarea producerii nutrețurilor combinate, construcţia unui 

bazin de acumulare a apelor din precipitaţii atmosferice în 

gospodăria casnică. 

De notat că pentru obţinerea rezultatelor expunerea cărora 

va urma de rând cu cheltuielile proiectului pentru instruire-

informare şi celor de producere efectuate de către 

beneficiari s-au investit respectiv din ambele resurse 838946 
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lei şi 1508 800 lei, care s-au utilizat la procurarea echipamentului, materialului genetic şi altor bunuri 

necesare pentru asigurarea nivelului demonstrativ cuvenit. 

În baza analizei rapoartelor PS s-a stabilit că la implementarea afacerilor menţionate volumul producţiei a 

crescut cu cca 1 mil. lei, costurile de producţie s-au redus cu 43 mii lei şi au fost create 58 noi locuri de 

muncă. Din numărul total de participanţi la prezentările în cadrul obiectelor respective 159 persoane au 

preluat ori vor prelua experienţa la cultivarea legumelor, pomuşoarelor, creşterea florilor, producerea 

ciupercilor, întreţinerea iepurilor şi bovinelor de rasă, păsărilor după tehnologiile recomandate şi aplicând 

mijloacele de producere demonstrate. De asemenea au fost fondate 16 asociaţii teritoriale ale 

producătorilor de pomuşoare, legume, crescători de animale şi grupuri de marketing. 

Graţie investiţiilor alocate şi instruirii-informării beneficiarilor serviciilor de consultanţă s-au comercializat 

legume, pomuşoare, miere de albine, carne şi şeptel de iepuri ,ciuperci în sumă de cca 3461,4 mii lei, au fost 

încheiate 25 contracte de comercializare a producţiei de acelaşi sortiment pentru mai mult de 694,8 mii lei. 

Astfel, valoarea producţiei obţinute este cu cca. 2932.9 mii lei mai mare decât investiţia alocată din proiect 

de 528446 lei pentru fondarea afacerilor în cauză.  

În continuare se expun unele realizări concrete obţinute 

în urma implementării contractelor speciale ce au avut 

un impact impunător şi vor avea o replicare: 

 Implementarea soiurilor şi hibrizilor înalt productivi 

de legume în îmbinare cu aplicarea fertilizanţilor, 

irigării prin picurare şi mijloacelor eficiente de 

protecţie a plantelor în cadrul a 11 sectoare 

demonstrative 5 cu suprafaţa de 13,5 ha în câmp 

deschis şi 6 în spaţiu protejat cu o suprafaţă totală 

de 5678 m2, a permis beneficiarilor de proiect să 

obţină venituri din vânzări de cca 2 mil. lei, ceea ce 

este de 8.5 ori mai mult decât suma investiţională alocată de proiect (232686 lei). 

 Acumulând experienţa şi abilităţi practice la cultivarea legumelor în teren protejat, la irigarea prin 

picurare, fermierul Mazur Maria (PS Ocniţa), datorită suportului oferit din sursele proiectului (16,0 mii 

lei) şi prin contribuţia proprie (8.0 mii lei), de pe suprafaţa de 400 m² spaţiu protejat a recoltat 8,4 

tone de producţie sau 27 kg/ m², obţinând din vânzări cca. 50 mii lei. Rezultate îmbucurătoare la 

producerea legumelor în sere au căpătat şi Simion 

Vrabie (Baimaclia, Căuşeni), Vasile Bozbei 

(Vulcăneşti) Cărpineanu Ion (Cărpineni, Hânceşti). 

 Gospodăria ţărănească „Radu Agapie” din Buda, 

Călăraşi, implementând metoda de încălzire a 

serelor în baza utilizării energiei solare, irigarea 

prin picurare, tratarea plantelor cu produse 

eficiente şi fertilizarea cu microelemente, de pe o 

suprafaţă de 3650 m2 a comercializat producţie 

legumicolă de cca 450 mii lei ori 123 lei per m2. 
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 La PS Anenii Noi (s. Gura Bâcului), Sârbu Gheorghe, cultivând pe o suprafaţă de 4,5 ha soiuri 

performante de tomate, ardei, alte legume şi aplicând în termenele şi concentraţiile recomandate de 

către consultanţii din teritoriu fertilizanţii radiculari şi foliari, preparatele de tratare a plantelor, 

precum şi irigarea prin picurare, a obţinut o roadă de 232 tone de legume şi un venit de la 

comercializarea producţiei în valoare de cca 900 mii lei. De notat că această sumă a fost de10,5 ori mai 

mare decât cea alocată din proiect şi contribuţia proprie(86 mii lei). 

 Implementarea tehnologiei de cultivare din răsad a soiurilor noi de tomate pe suprafaţa de 4,5 ha în 

îmbinare cu irigarea prin picurare i-a asigurat beneficiarului (Buruşciuc Tudor din satul Rădulenii Vechi, 

Floreşti) acumularea din vânzări a cca 120 mii lei venit net. Convingându-se în eficienţa aplicării celor 

menționate, dânsul planifică extinderea suprafeţei culturii în cauză. Din cele peste 60 persoane 

participante la 2 seminare şi la vizitele ce au avut loc la sector 5 fermieri (Maxian Ion, Guţu Maria, 

Maxian Oleg, Mogâldea Anatolie, Florea Angela, Fidico Igor) s-au decis să preia tehnologia 

demonstrată.  
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 Aplicarea irigării prin picurare în livada de 6 ani cu suprafața de 2 ha de către beneficiarul Popa Vasile 

din satul Pârâta, raionul Dubăsari, în care se cultivă soiurile Florina, Renet Simirenco, Golden Delicious, 

a asigurat dublarea recoltei (în comparaţie cu plantaţiile fără irigare), care în condiţii extrem de 

secetoase a constituit circa 14 t/ha. Sistemul de formare a coroanei propus de consultantul din 

exterior a contribuit la dezvoltarea viguroasă a ramurilor de schelet pentru fructificare permanentă pe 

parcursul anilor de exploatare a plantaţiei. Tehnologia aplicată de către beneficiar a fost preluată spre 

implementare de GŢ,,Papuc Simion” din Pârâta, GŢ ,,Cibuc Vladimir” din Coşniţa, GŢ ,,Leahu 

Ghenadie” din Pârâta, GŢ ,,Solomon Mihail” din Maşcăuţi. 

 Livada super-intensivă cu aplicarea irigării prin picurare pe o suprafaţă de 1,64 ha fondată în 

gospodăria familiei lui Mocanu Maxim din Cahul a permis obţinerea unei recolte de10-15 q/ha deja în 

anul doi de vegetaţie, care va asigura membrii familiei cu fructe proaspete în perioada rece a anului. În 

anul trei de la plantare beneficiarul preconizează să 

obţină 10-15 t/ha iar în anul patru de fructificare să 

ajungă la nivelul maxim 40 - 60 tone la hectar. Producţia 

de fructe se va remarca prin calitate deosebită şi deja în 

anul cinci după plantarea livezii investiţia se va 

recupera. Producţia obţinută va putea fi comercializată 

pe piaţa din or. Cahul. Trei participanţi la activităţile de 

instruire din s. Roşu, Cucoara şi din Cahul (SRL „Famir-

Com”, Dimov Iacob şi Vitalie Cozman) doresc să preia 

experienţa şi să înfiinţeze asemenea plantaţii.  

 În cadrul a 4 afaceri privind demonstrarea sortimentului 

nou de coacăz, zmeur şi căpşun, cultivate în spaţiu protejat şi câmp deschis cu aplicarea irigării prin 

picurare, de pe o suprafaţă totală de 2,35 ha (peste 60% în primul an de vegetaţie) s-au comercializat 9,6 

tone producţie în sumă de 304 mii lei, pe când suma investită din proiect şi contribuţia beneficiarilor de 

proiect a constituit 202 mii lei. Deci, la un leu investit s-a comercializat producţie de 1,50 lei. Totodată, 

24 din 291 participanţi la activităţile de instruire şi demonstrare au declarat că se vor ocupa cu 

producerea pomuşoarelor în baza recomandărilor propuse. 

  GŢ ”Nasu Vasile” din Şoldăneşti a fost dotată din 

resursele proiectului (32000 lei) cu stoloni de căpsun 

(711,000 buc.) iar din contribuţia proprie s-a procurat 

sistemul de irigare prin picurare în sumă de 50000 lei. 

Ca urmare a fondat o plantaţie de capşun cu suprafaţa 

de 0,5 ha. Aplicând sistemul de irigare prin picurare, a 

oținut în primul an 5,7 tone producţie, pe care a 

comercializat-o pe piaţa locală cu 200 mii lei. Totodată 

în gospodărie au fost create 4 locuri noi de muncă. 

Rezultatele obţinute l-au convins pe beneficiarul 

afacerii în necesitatea dublării terenului ocupat cu 

cultura în cauză. Cele văzute şi audiate la seminare i-a orientat pe fermieri să desfăşoare astfel de afaceri 

(O. Chirtoacă - 0,5 ha, C. Nasu – 0,5 ha, V.Păsărari - 0,30 ha şi alţii). În raion, pe baza gospodăriilor, 
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menţionate a fost creată asociaţia producătorilor de capşune, care în curând se va înregistra ca grup de 

producători. 

 GŢ «Dan Ciocan» din satul Pănăşeşti, Străşeni cultivând un ha de zmeur (0,5 ha în primul an de vegetaţie) 

în condiții de  irigare prin picurare a comercializat 1,8 tone de producţie pe piaţa din Chişinău obţinând 

din vânzării 45 mii lei. Experienţa demonstrată la sectorul în cauză în cadrul a 2 seminare convocate de 

către PS Străşeni a fost preluată de 6 persoane: din s. Tătăreşti Cheptene Pavel şi Chieptene Marcel, 

Vrânceanu Natalia din satul Sireţi, Cioara Sergei din or. Bucovăţ; Calmâş Constantin, Ghindă Dumitru din 

Pănăşesti, care preconizeaza în primavara anului 2013 pe suprfeţele ocupate cu pomuşoare înfiinţate în 

anul 2012 să instaleze sisteme de irigare prin picurare. 

 Familia tânără a Victorinei  Bârnaz-Porcescu din satul Chetrosu (Drochia) fondând în anul 2012 afacera 

privind cultivarea căpşunului de soiuri performante în spaţiu protejat ( 500 m2) la irigarea prin picurare a 

realizat fructe de căpşun în sumă de 3000 lei şi material săditor de 2500 lei. Trei persoane - Beiu 

Veaceslav din or. Drochia, Botjnari Alexandru din Chetrosu şi Bugai Mihail din satul Şuri, vizitând sectorul 

demonstrativ şi participând la seminarele ce au avut loc în  această gospodărie, au hotarât să iniţieze în 

anul viitor cultivarea căpşunului în teren protejat la irigarea prin picurare şi mulcire.  

 La cultivarea plantelor ornamentale în spaţiu protejat şi teren deschis cu o suprafaţă totală de 10000 m2 

inclusiv, 0,65 ha teren deschis în cadrul a 3 afaceri cu caracter demonstrativ, s-au crescut trandafir, 

crizanteme, lalele, gladiole, material săditor şi plante ornamentale în ghiveci. Comercializarea producţiei 

numite a asigurat obţinerea a peste 90 mii lei venit, suma totală a investiţilor din proiect fiind de 67 mii 

lei. Investiţia  îi va asigura eficienţa şi în continuare, chiar cu rezultate mai valoroase. Este important 

faptul că din 210 participanţi la activităţile instructiv-informative, convocate de către serviciile de 

consultanţă din teritoriu pe baza acestor sectoare demonstrative, 14 persoane s-au decis să se ocupe cu 

acest business în localităţile lor, contribuind astfel la avansarea durabilităţii economice a familiilor lor şi 

la ameliorarea estetică a localităţilor rurale. 

 Ca urmare a dotării cu echipament pentru irigarea prin 

picurare, alte mijloace de producere şi asistenţei 

consultative acordate gospodăriilor ţărăneşti ”Dudnic 

Grigore” (Fundurii Vechi, Glodeni) şi „Duda Valentina” 

(Slobozia Duşca, Criuleni) la cultivarea în spaţiu protejat pe 

o suprafaţă totală de 3,7 mii m2 (respectiv 3000 m2 şi 700 

m2) au produs peste 12,5 mii flori tăiate de trandafir, lalele, 

crizanteme şi gladiole, un spectru larg de flori în ghivece. 

Gospodăriile în cauză au devenit centre de instruire în 

domeniu şi de amenajare a gospodăriilor rurale după 

modelul european. Acelaşi scop va fi atins şi de către 

gospodăria S.R.L. TERRA ARB GRUP S.C., gestionată de Ion 

Roşca (satul Pănăşeşti, raionul Străşeni), care pe o suprafaţa de 0,65 ha a plantat în pepinieră cca. 5000 

plante decorative lemnoase, conifere şi foioase.  

 GŢ „Zabrian Igor” (Cureşniţa, Soroca), căreia din proiect i s-au procurat 400 de saci cu substrat inoculat 

cu miceliu (20 mii lei), iar din contribuţia sa de cca 57 mii lei s-au efectuat lucrările de reparaţie, 

pregătire şi utilare a spaţiului, procurarea ambalajului, a recoltat 4800 kg de ciuperci păstrăv de calitate. 
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Producţia a fost comercializată în flux cu cca 96 mii lei, astfel investiţia  răscumpărându-se pe deplin în 

primul an. De rând cu aceasta , beneficiarul a încheiat contracte de comercializare a producţiei în anul 

2013 în volum de 3,6 tone ciuperci în valoare de 140 mii lei. 

 Despre atenţia majoră faţă de sectorul zootehnic vorbesc cele peste 28 la sută din numărul total de 

afaceri cu caracter demonstrativ realizate în anul de raportare şi comercializarea producţiei în valoare 

de 645,6 mii lei (investiţia din proiect fiind de 218,8 mii lei). Participarea a 880 persoane la activităţile 

informativ-instructive la fel denotă interesul sporit faţă de fermele model completate din contul 

proiectului cu material genetic nou, mijloace de producere (aparate mecanice de muls, analizator). S-au 

manifestat în aplicarea recomandărilor formatorilor privind creşterea şi reproducerea taurinelor, 

ovinelor, iepurilor de casă şi nutriilor, păsărilor şi albinelor.  

 Asigurarea asistenţei consultative şi dotarea din contul proiectului GŢ ”Cojuhari Dumitru” din 

Teţcani,Briceni (17 mii lei) şi GŢ „Smântână Gheorghe” din Prepeliţa Sângerei (17 mii lei) cu aparat de 

muls mecanizat, premixuri şi alte mijloace de producere a contribuit la sporirea productivităţii de la o 

vacă în medie pe lactaţie până la 5400 litri de lapte. În primul caz se preconizează ca de la şase vaci 

mulgătoare sa se obţină 32400 litri lapte la comercializarea căruia se va căpăta un profit brut din 

vânzări de cca. 30,3 mii lei. În al doilea – de la 4 vaci se vor comercializa 14,4 mii litri de lapte şi 1620 

kg brânzeturi. Gospodăria va acumula peste 107 mii lei. Fermierii planifică pe viitor dublarea 

producerii de lapte şi desfăşurarea procesării acestuia în condiţiile gospodăriei  lor.  

 Gospodăria Ţărănească „Botezatu Vasile” din satul Rotunda, Edineţ, datorită suportului investiţional 

alocat pentru completarea fondului genetic al turmei de ovine de care dispune cu masculi şi mioare 

procurate de la Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară şi 

aplicării unei tehnologii ameliorate de întreţinere a 300 ovine, în anul de raportare a obţinut de la 

comercializarea brânzei, pielicelelor şi cărnii de miel un venit în sumă de 163 mii lei,  care este de 8 ori 

mai mare decât investiţia din proiect (20 mii lei). Folosirea celor expuse va contribui şi în continuare la 

ameliorarea ovinelor de la fermă, va favoriza avansarea cantităţii şi calităţii laptelui şi a pielicelelor. 

 Pentru avansarea tehnologică a fermei de întreţinere şi reproducere a prepeliţelor în cadrul afacerii lui 

Babii Veaceslav din Baroncea, Drochia din sursele proiectului (24 mii lei) şi contribuţia beneficiarului 

(21 mii lei) s-a efectuat construcţia cuştilor multietajate cu adăpătoare şi hrănitoare automate, 

instalarea sistemului de încălzire pe baza cazanului pe peleţi şi a sistemului de aerisire, s-au inclus 

premixuri în raţia de nutriţie a prepeliţelor. Ca urmare, s-au comercializat ouă şi carne de prepeliţă în 

sumă de 33,7 mii lei. Patru persoane - Bugai Mihail din satul Şuri, Berzedeanu Alexei din Chetrosu, 

Cereteu Andrei din Drochia, r-l Drochia, Brânză Andrei din satul Corlăteni,  Râşcani, vizitând sectorul 

demonstrativ şi participând la seminarele ce au avut loc în cadrul acestuia au hotărât să inițieze afaceri 

de creştere a prepeliţelor în gospodăriile sale. 

 În gospodăria casnică a doamnei Stamati Zinaida, Bălăneşti, Nisporeni, din sursele proiectului în 

valoare de 16 mii lei  a fost adaptată încăperea de întreţinere a raţelor, fiind dotată cu hrănitoare, 

adăpătoare, lămpi cu raze infraroşii, plasă metalică, plasă din fibre de sticlă şi populată ferma cu 240 

boboci de raţă de rasă Pekin. Din contribuţia beneficiarului (17980 lei) s-au procurat materiale pentru 

reconstrucţia şi adaptarea încăperii - foi de ardezie, ciment, pietriş, nutreţuri, premixuri şi 

medicamentele necesare pentru creşterea bobocilor. Ca urmare, în total de la comercializarea 

păsărilor mature s-au obținut 25190 lei cea ce a depăşit de 1,57 ori alocaţia depusă din proiect. 
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 Ca rezultat al completării mini-fermei GŢ ,,Talchiv Mihial” din Olăneşti, Ştefan Vodă cu 15 capete iepuri 

de prăsilă (14 femele şi 1 mascul) s-a ameliorat rasa de iepuri întreţinuţi. Acest factor  și întreţinerea 

conformă au asigurat obţinerea pentru comercializare până la 200 de iepuri pentru carne cu greutatea 

corporală medie de circa 2,5 kg. Volumul vânzărilor va constitui 30 mii lei, asigurând răscumpărarea 

deplină a sumei investite din proiect. Totodată, 4 fermieri (Antoneşti-2, Olăneşti-1, Purcari-1) au decis 

să fondeze ferme de iepuri ce ar servi ca venit adăugător şi ar diversifica alimentaţia familiei. 

 Rabacu Nicolae din satul Bumbăta,Ungheni a obţinut susţinere financiară (24910 lei) pentru extinderea 

afacerii privind întreţinerea şi reproducerea iepurilor de casă. Din sursele alocate şi contribuţia proprie 

(174,9 mii lei) a reparat încăperea arendată a fostei ferme a gospodăriei colective cu suprafaţa de 400 

m². Corespunzător a reutilat-o, a instalat utilajul pentru pregătirea furajelor şi a completat încăperea 

cu cuști pentru popularea cu iepuri. Deja a populat primul rând de cuști cu 400 de iepuri, urmează 

până la sfârșit de an să termine şi al doilea rând, celelalte două vor fi completate în anul 2013. La 

completarea finală a fermei efectivul de iepuri crescuţi pentru sacrificare va atinge cifra de 1500-1600 

capete şi 100-120 de femele şi masculi pentru reproducere. Cele întreprinse au contribuit deja în 

primul an de investiţie să obţină producţie în valoare de 42 mii lei, cea ce creează premise de a 

cointeresa alţi doritori  să desfăşoare astfel de afaceri cu şeptel de calitate. 

 Cu suportul proiectului şi contribuţia proprie (în sumă de 40050 lei) G.Ţ. ,,Ciobanu Mihail Vadim” din satul 

Buşăuca, Rezina a îmbunătăţit condiţiile de întreținere şi reproducere a nutriilor până la 300 de capete, 

pentru satisfacerea cerinţelor contractuale cu reţeaua de comerţ. În urma comercializării a peste 250 

capete, câte 2,5-3 kg de carne in carcasă la preţul real de 100 lei/kg şi a blănurilor la un preţ de 60-80 lei 

bucata, va avea un venit brut de 85-90 mii lei anual. Participanţii la seminarele convocate în cadrul 

fermei - 2 persoane (Nica Andrei din Ghiduleni şi Bodiu Vasile din Ţareuca) au procurat câte două familii 

de nutrii, ca material reproductiv calitativ pentru a desfăşura afaceri în creşterea nutriilor.  

 Ca şi anterior, în anul de raportare s-a acordat asistenţă dezvoltării apiculturii prin fondarea a 3 stupine 

în cadrul gospodăriilor ţărăneşti din Centul şi Sudul ţării. De la întreţinerea în primul an a 73 familii de 

albine s-au vândut 840 kg miere cu cca 36,8 mii lei, astfel nu numai asigurându-și familiile cu acest 

produs valoros dar şi creând premise pentru avansarea durabilităţii economice a acestora pentru viitor. 

 GŢ “Bălănel Dumitru” din satul Cucoara, Cahul care are o stupină model cu 8 stupi întreţinuți în grădina 

de lângă casă, în condiţiile secetoase ale anului 2012, a obţinut de la o familie de albine (2 culesuri) câte 

30 kg miere. Asigurându-și alimentarea familiei cu trei copii, a acumulat din comercializarea producţiei 

apicole 10,8 mii lei.  Ca urmare a activităţilor de transfer al cunoştinţelor 7 participanţi ai acestora, din 

sat şi localităţile vecine, au decis să-şi diversifice activităţile prin implementarea tehnologiei 

recomandate de întreţinere şi reproducere a albinelor.  

 GŢ „Roman Vetrov” din Dobrogea Veche, Sângerei folosea ca sursă energetică combustibili fosili (lemne, 

cărbune, gaz natural) pentru încălzirea celor 600 m2 de  seră, in care cultiva flori de trandafir. Costurile 

înalte la acestea l-au impus să caute noi surse de energie, mai ieftine si accesibile. Cu suportul 

consultativ, iar mai apoi si financiar al agenției ACSA, a reușit să deschidă în localitate o secție de 

producere a peleților. Investiţia totală pentru înfiinţarea secţiei de producere a peleţilor constituie 120 

mii lei, inclusiv 89 mii lei  utilajul de producere. Contribuția beneficiarului de 65 mii lei a fost folosită la 

procurarea granulatorului (peletizatorul) Din sursele proiectului în valoare de 24 mii lei a fost procurat 

tocătorul universal pentru mărunţirea materiei prime (rumeguş, resturi vegetale) Ca rezultat s-a asigurat 
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obținerea unui venit de 200 mii lei din comercializarea peletilor ceea ce va spori esențial bugetul familiei 

si va permite extinderea afacerii.  

 Dotarea serelor gospodăriei lui Vasile Bozbei, Vulcăneşti 

cu un cazan pe biomasă cu capacitatea de 80 kw şi a lui 

Valeriu Agapi din Buda, Călăraşi cu staţie de încălzire a apei 

cu energia solară va asigura extinderea perioadei de 

producere şi comercializare a legumelor, astfel contribuind 

şi la avansarea durabilităţii economice a familiei. De 

asemenea dotarea camerei frigorifice şi crearea condiţiilor 

de valorificare au avansat durabilitatea economică,fiind 

înființate şi 2 locuri noi de muncă în cadrul Cooperativei de 

Întreprinzător, reprezentată prin Maria Jitaru din 

Carahasani, Ştefan Vodă. Deja în acest an în frigider s-au 

depozitat 50 tone de producţie: 20 ale membrilor CÎ şi 30 tone pe contract de prestare a serviciilor unui 

agent economic din localitate. De la comercializare în extrasezon beneficiarul va căpăta în  anul 2012 un 

beneficiu în sumă de 80 mii lei, astfel investiţia se va răscumpăra în 2 sezoane. 

Din cele expuse se poate concluziona că sectoarele demonstrative ce se organizează în baza contractelor 

de prestare a serviciilor speciale servesc ca metodă eficientă de convingere în cea ce priveşte promovarea 

tehnologiilor avansate şi orientarea beneficiarilor serviciilor de consultanţă la dezvoltarea afacerilor noi 

în localităţile rurale. O descriere mai detaliată a afacerilor cu caracter demonstrativ este prezentată în 

(Anexa 3). 

Activităţi de promovare 

Promovarea ASCA-ei, rețelei de extensiune rurală și diseminarea activităților realizate în dezvoltarea 

agricolă şi rurală este executată în mod continuu prin intermediul mass-mediei naționale, regionale și locale. 

Activităţile de promovare reflectă serviciile şi activităţile desfăşurate, componenţele echipei, realizările şi 

performanţele atinse de beneficiarii serviciului de extensiune rurală, facilitățile oferite de stat la 

subvenționarea sectoarelor agricole, etc. La nivel naţional, regional şi local ACSA şi PS folosesc orice prilej 

pentru a familiariza beneficiarii, APL şi 

societatea civilă cu activităţile curente şi 

suportul pe care îl pot obţine la 

implementarea businessului agricol şi 

dezvoltării rurale. Prin intermediul 

paginii web și Sistemului Informațional 

de Marketing Agricol (www.acsa.md) 

zilnic sunt transmise şi vizualizate oferte, 

cereri, anunțuri, studii de piaţă și alte 

informații solicitate de beneficiari. Pe 

parcursul perioadei de referinţă, de către 

reţeaua ACSA au fost implementate 

următoarele activităţi de promovare:  
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- la nivel local sau realizat 324 activităţi, prin: publicarea a 182 articole în presa locală; difuzarea a 41 

secvențe la TV regională; 29 reportaje la radioul regional, elaborarea și implementarea a 72 diverse 

alte activități de promovare (pliante, buletine, broșuri, etc.); 

-  la nivel naţional ACSA a organizat 226 activităţi cu caracter promoţional, dintre care: 34 secvenţe 

TV la programele „Curier”, „Baştina” și „Știri"; 145 reportaje radiofonice la Radioul Naţional 47 

articole în presa naţională „Curierul agricol”, „Bussines Info", „Farul Nistrean", etc.); 

- Centrul PS Soroca, în conlucrare cu Consiliul Raional Soroca, a organizat „Festivalul mărului‟ ediția a 

II-a (30 septembrie 2012), în cadrul căruia a fost organizat un stand și o expoziție tematică, un 

seminar tematic cu privire la recoltarea și valorificarea producției de mere, precum s-a prezentat și 

Platforma de Avertizare și Comunicare Timpurie integrată cu Sistemul Informațional de Marketing 

Agricol (PACT-SIMA). Standul tematic și prezentarea PACT-SIMA a fost vizitată de Prim Ministrul 

Republicii Moldova dl. Vlad Filat, Excelența Sa Ambasadorul României în Republica Moldova dl. 

Marius Lazurcă, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare dl. Vasile Bumacov, Preşedintele 

Consiliului regional Viniţa și Preşedinte al Euroregiunii Nistru dl. Serghei Tatuseac și Președintele 

Consiliului Raional Soroca dl. Victor Său, numeroși producători și antreprenori rurali; 

- majoritatea PS, în conlucrare cu Administraţia Publică Locală şi Direcţiile Raionale de Agricultură, a 

participat activ la organizarea expoziţiilor şi concursurilor raionale în cadrul „Ziua  Roadei” şi „Ziua 

Câmpului”, hramurilor localităţilor rurale şi orăşelelor. Aceste activităţi le-au permis să-și prezinte 

realizările şi să-și încurajeze beneficiarii să urmeze exemplul celor mai performante exploataţii 

agricole patronate de ei; 

- participarea cu standuri specializate şi prezentări cu privire la suportul oferit de serviciul de 

extensiune rurală sectorului agricol și dezvoltării rurale din țară în cadrul expoziţiei specializate 

"Farmer 2012" (24-27 octombrie 2012). 

Elaborarea şi publicarea materialelor informative 

Materialele informative elaborate si publicate de ACSA asigură suportul informaţional şi consultativ 

producătorilor şi antreprenorilor agricoli, şi au ca scop facilitarea accesului la informaţie, experienţa 

avansată şi cunoştinţe noi pentru mediul rural.  

Condiţiile agrometeorologice create în 

urma secetei şi starea vulnerabilă a 

semănăturilor cerealelor de toamnă la 

sfârșitul anului 2011 și începutul lui 2012, 

au determinat implicarea MAIA, 

Instituțiilor de Cercetări Științifice și ACSA  

în activități de informare a producătorilor 

agricoli despre consecinţele nefaste ale 

influenței  mediului asupra acestor culturi 

şi propunerea unui set de măsuri 

necesare pentru diminuarea riscurilor de 

pierdere a producției. Astfel, la solicitarea 

MAIA a fost editată broșura 
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"Recomandări privind analiza stării cerealelor de toamnă și lucrările de îngrijire în condiții extremale" cu un 

tiraj de 1000 exemplare, care a servit ca suport pentru seminare și informarea administrației publice locale, 

consultanților în extensiune, producătorilor agricoli și antreprenorilor rurali care cultivă și dezvoltă afaceri în 

sectorul culturilor cerealiere de toamnă. 

La solicitarea consultanţilor Reţelei ACSA şi beneficiarilor săi, în perioada de referință s-a  efectuat actualizarea 

informaţiei factologice și introducerea de noi compartimente specializate  în lucrarea: „Afaceri în cultura 

legumelor în teren protejat (ediţia II)”. Noul ghid cuprinde descrierea compartimentelor investiționale la 

implementarea de afaceri în teren protejat prin dotarea serelor și solariilor cu echipamente și sisteme de încălzire 

bazate pe arderea biomasei (paie), lemnului și fără încălzire în termen de sezon. Au fost incluse compartimente 

ce țin de sursele de energie, utilizarea de macro- și microelemente, actualizarea informației ce ține de cheltuielile 

și veniturile obținute la cultivarea legumelor extratimpurii și timpurii în teren protejat a speciilor de: tomate, 

ardei dulci, vinete, varza, conopidă, salată, castraveți, pepene galben, dovlecel și ceapă la cozi. A fost actualizat 

materialul demonstrativ prin introducerea de figuri cu descrierea elementelor sistemelor de încălzire bazate de 

arderea cărbunelui, biomasei (paie), lemnului și peleților. 

Distribuirea materialelor informative editate la finele anului 2011 și începutul anului 2012 

Pe parcursul semestrului I,  au fost repartizate gratis, pentru înzestrarea a 35 PS, colegiilor agricole, Direcţiilor şi 

subdiviziunilor MAIA, administrației publice locale, în cadrul activităţilor de promovare şi seminarelor tematice 1489 

exemplare ale broșurii "Recomandări privind analiza stării cerealelor de toamnă și lucrările de îngrijire în condiții 

extremale" (1000 ex.) și ale  ghidului „Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantațiile legumicole” (489 ex.). 

Grație suportului acordat de Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante au fost obținute și distribuite 

gratis în scop de echipare 400 exemplare ale Registrului soiurilor de plante omologate în cultură pentru 

Republica Moldova în anul 2012. 

PS pentru comercializare le-au fost eliberate 1145 de exemplare ale ghidului „Combaterea bolilor și 

dăunătorilor în plantațiile legumicole”, publicat la finele anului 2011, veniturile de la comercializarea căruia 

vor forma fondul renovabil al ACSA-ei - sursă financiară ce este utilizată exclusiv pentru elaborarea şi 

editarea noilor materiale informative şi desfăşurarea activităţilor de promovare ACSA. 

Accesul consultanţilor ACSA la noile realizări în ştiinţă şi agricultură 

În scop de asigurare şi familiarizare cu noile realizări în ştiinţă, agricultură, elemente şi mijloace de producţie 

performante, s-au elaborat şi au fost transmise prin intermediul poştei electronice şi Sistemului 

Informaţional de Marketing Agricol (SIMA) note informative şi oferte privind: subvenţionarea şi creditarea 

agriculturii (fonduri asigurate de stat, instituţii bancare şi proiecte naţionale şi internaţionale); procedee şi 

elemente tehnologice avansate de cultivare a culturilor agricole şi întreţinere a plantaţiilor multianuale, noi 

soiuri şi hibrizi performanţi de culturi de câmp, legumicole, horticole şi viticole. 

 

SISTEMUL INFORMAŢIONAL DE MARKETING AGRICOL 
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Suportul informaţional pentru SER, producătorii agricoli 

şi antreprenorii rurali în domeniul marketingului agricol 

este susţinut prin implementarea şi dezvoltarea 

Sistemului Informaţional de Marketing Agricol (SIMA). 

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 disponibile de desfacere a produselor agricole.  

Grație suportului Proiectului Managementului 

Dezastrelor și Riscurilor Climaterice, în anul de referință 

a fost realizată integrarea SIMA cu Platforma de 

Avertizare și Comunicare Timpurie (PACT), care a fost 

lansată oficial la 13 noiembrie 2012, prin organizarea unei Conferințe de presă cu participarea ministrului 

Agriculturii și Industriei Alimentare dl. Vasile Bumacov, a reprezentanților Direcțiilor MAIA, Direcțiilor 

Raionale de Agricultură și Alimentație, mass-mediei naționale -  posturi TV, radio și presa scrisă -  cca. 70 de 

persoane.  

Astfel, PACT-SIMA reprezintă o platforma 

integrată de comunicare şi are ca scop 

informarea timpurie, minimalizarea riscurilor şi 

gradului de vulnerabilitate a sectorului 

agroalimentar şi populaţiei rurale din Republica 

Moldova, prin furnizarea informaţiei operative 

în formate: SMS (mesaje scurte prin telefonie 

mobilă), IVR (mesagerie vocală prin telefonie 

mobilă), e-mail (RSS) şi accesului public la 5 

Interfeţe ale portalul specializat www.acsa.md: 

Prognoze Meteo, Producerea Agricolă, Studii 

Agricole, Export Moldova și Prognoze Boli şi 

Dăunători, în termene de  alertă, prognoze şi 

măsuri pre şi post afectare de hazardele naturale localizate în timp util și informații din domeniul 

agromarketingului. 

Conferinţa de lansare PACT – SIMA pe data de 13 noiembrie 2012, a fost mediatizată prin publicarea de 

comunicate de presă, articole, reportaje radiofonice şi TV la următoarele surse mediatice: revistele şi ziarele 

– Lider, Economist, Curierul Agricol şi Businessul Agricol, Agenţiile de Presă: Moldpresa, Infotag, Infoprim 

Neo, posturi TV – Publica TV, Aici TV, Alt TV, TV 7, Euro TV, portalurile de ştiri: www.pressactors.com, 

www.stirilocale.md, www.itmoldova.com, www. news.click.md, www.eco.md, www.privesc.eu, 

www.maia.gov.md, www. portal.moldpres.md, www.news.yam.md, Posturile de Radio – Radio Actualităţi şi 

Vocea Basarabiei. 

Pe parcursul anului 2012, prin intermediul SIMA-PACT au fost realizate următoarele activităţi: 
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- suportul informaţional reţelei de extensiune, celor peste 38,8 mii unici vizitatori înregistraţi la SIMA-PACT 

şi cca. 1000 de utilizatori abonaţi (SER, MAIA cu instituţiile şi subdiviziunile subordonate, furnizori de 

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

- au fost transmise 320 oferte de comercializare a producţiei agricole, mijloacelor de producţie şi 

serviciilor cu un rulaj de cca. 55 608 mii lei; 

- s-a asigurat plasarea şi transmiterea a 41 de diverse oferte informative de transfer tehnologic şi 

prestări servicii de la agenţii economici și Instituţiile de Cercetări Ştiinţifice din cadrul AȘM;  

- s-a asigurat livrarea şi plasarea pe pagina web şi expedierea informaţiei privind 265 prognozele 

meteorologice zilnice și 175 avertizări hidrometeorologice despre hazardele naturale şi prognoza 

timpului pe decadele lunare; 

- au fost plasate 40 cereri de procurarea a mijloacelor de producţie şi a produselor agricole cu un rulaj 

de cca. 12 458 mii lei; 

Sistemul Informaţional de Marketing 

Agricol (SIMA) integrat cu Platforma de 

Avertizare și Comunicare Timpurie (PACT) 

în perioada menţionată a fost accesat de 

peste 38,8 mii unici vizitatori cu un număr 

total de 207,4 mii accesări unice, sau în 

medie cu 570 accesări pe zi de utilizatorii 

din Republica Moldova, România, Ucraina, 

Rusia şi UE. Rata cea mai mare de loialitate 

după numărul de vizitări o dețin utilizatorii 

SIMA-PACT din Republica Moldova cca 

61,5% vizitatori, urmați de cei din România 

27,2% de vizitatori, din Italia 3,5% 

vizitatori, Ucraina 1,8% de vizitatori, 1,5% de vizitatori din Rusia și alte țări cca. 4,5%. Peste 2010 de vizitatori sunt 

clienți fideli care accesează cel puțin de peste 250 de ori această sursă informațională pe an. Contorizarea și 

statistica SIMA este interdependentă și inopinată, asigurată prin sistemul operațional Google analytics.  

 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Monitorizarea şi evaluarea este un instrument important şi eficient în atingerea scopului şi obiectivelor 

proiectului, asigurarea comunicării şi dezvoltarea relaţiilor constructive şi lucrative între ACSA şi PS, 

consultanţii în extensiune, APL şi producătorii agricoli. Monitorizarea şi evaluarea PS se efectuează într-un 

mod continuu şi aleatoriu cu concursul colaboratorilor Direcţiei executive ACSA, colaboratorilor USER-MAIA 

şi membrilor Comisiei de Selectare a PS SER. În anul 2012, Direcţia Executivă ACSA, Unitatea Serviciului de 

Extensiune Rurală MAIA (USER-MAIA) şi membrii Comisiei de Selectare ACSA i-au monitorizat pe toţi cei 35 

Prestatori de Servicii şi cca. 40% din numărul consultanţilor locali.  

În perioada de raportare monitorizarea a fost divizată în: (i) Monitorizarea şi evaluarea internă, (ii) 

Monitorizarea şi evaluarea externă şi (iii) Monitorizarea activităţii financiare. 
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Scopul monitorizării şi evaluării a fost analiza: 

- asigurării condiţiilor rezonabile de activitate a consultanţilor locali şi regionali; 

- respectării programului de lucru de către consultanţii locali şi regionali; 

- evidenţei şi calităţii serviciilor prestate; 

- planificării activităţilor la nivel local şi regional; 

- raportării activităţilor la nivel local şi regional; 

- conlucrării cu APL şi alte organizaţii din teritoriu; 

- asistării consultanţilor locali şi regionali în soluţionarea şi depăşirea unor probleme cu care se 

confruntă producătorii agricoli; 

- utilizării timpului de lucru, mijloacelor financiare alocate şi surselor informaţionale eliberate pentru 

echipare; 

- nivelului de acoperire a domeniilor de prestare a serviciilor; 

- activităţii financiare şi corectitudinii utilizării mijloacelor băneşti de către prestatorii de servicii. 

Monitorizarea şi evaluarea internă 

Monitorizarea internă a reţelei ACSA se face la două nivele: 

- Monitorizarea lunară a consultanţilor locali de către coordonatorul de proiect şi consultantul regional, 

cu utilizarea fişei de monitorizare şi evaluare unice pentru toate centrele. Cu rezultatele acestor 

monitorizări sunt familiarizaţi toţi consultanţii locali în timpul întrunirilor lunare şi trimestriale din 

cadrul PS. PS-urile prezintă la ACSA trimestrial rezultatele monitorizării în compartimentul 

„Monitorizare şi evaluare” a raportului narativ.  

- Monitorizarea activităţii centrelor regionale şi parţial a consultanţilor locali de către colaboratorii Direcţiei 

executive ACSA se face aleatoriu şi inopinat. Pentru această monitorizare se utilizează aceeaşi metodologie 

şi fişă de evaluare. Rezultatele monitorizării şi evaluării Prestatorilor de Servicii şi consultanţilor locali sunt 

colectate aparte pentru fiecare PS într-o mapă specială. Direcţia executivă ACSA prezintă informaţia la acest 

capitol în rapoartele trimestriale şi anuale conform cerinţelor.  

În perioada de raportare membrii direcţiei executive şi echipei USER au vizitat toți prestatorii de servicii. În 

cadrul vizitelor de monitorizare s-a atras atenţia la anumite întrebări din activitatea PS, cum ar fi: 

managementul general al PS, planificarea lunară la nivel regional şi local, evidenţa şi calitatea serviciilor 

prestate, organizarea şi implementarea loturilor cu caracter demonstrativ, evidenţa, transparenţa şi 

gestiunea financiară. Obiecţiile evidenţiate privitor la activitatea centrelor de consultanţă şi eventualele 

probleme cu care se confruntă consultanţii au fost soluţionate în cel mai scurt timp, fără a perturba 

activităţile implementării proiectului. Despre rezultatele monitorizării se discută cu coordonatorii de proiect 

la întrunirile trimestriale. Spre exemplu, rezultatele vizitelor inopinate în teren pentru monitorizarea 

activităţilor PS-urilor şi consultanţilor locali din Orhei, Criuleni, Anenii Noi, Nisporeni, Leova, Ungheni, Cahul, 

Glodeni,  Râşcani, Bălţi, Drochia etc., s-au discutat nu numai cu consultanţii locali, regionali, coordonatorii 

de proiect, dar şi cu reprezentanţii APL – primarii din Jora de Mijloc dl Savin, Slobozia Duşca dl Istrati, 

Grozeşti dna Dobzeu. Au avut loc întâlniri cu beneficiarii, care au menţionat cu satisfacţie activităţile 
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promovate de consultanţii ACSA. Spre exemplu, în s. Roşcana din Raionul Anenii Noi beneficiarii participanţi 

la cursurile de instruire in tehnologia de cultivare a legumelor au apreciat mult instruirile desfăşurate pentru 

producătorii agricoli şi au solicitat instruiri similare la cultivarea culturilor pomicole şi bacifere. S-a confirmat 

încă odată că consultanţii locali şi regionali, coordonatorii de proiect conlucrează cu  producătorii agricoli, 

primarii localităţilor, consiliile raionale, direcţiile agricultură şi alimentaţie din cadrul consiliilor raionale, 

serviciile descentralizate din raioane. La nivel de localităţi consultanţii ACSA sunt apreciaţi mult pentru 

activitatea lor ca consultanţi, dar şi pentru implicarea în soluţionarea unor probleme de ordin economic şi 

social din localitate, cum ar fi scrierea proiectelor de asistenţă tehnică pentru comunitate, atragerea 

investiţiilor şi subvenţiilor de stat în crearea noilor afaceri şi deschiderea noilor locuri de muncă, 

soluţionarea problemelor sociale, etc. 

Monitorizarea şi evaluarea externă  

Activităţile SER, implementate de ACSA, sunt în vizorul Consiliului de Observatori, UCIMPA, donatorilor şi al 

presei. Pe parcursul perioadei de raportare evaluarea şi monitorizarea externă a ACSA şi SER, dar şi a activităţilor 

conexe a fost realizată de reprezentanţii MAIA, UCIMPA, Reprezentanţa Băncii Mondiale din Moldova, FIDA 

(IFAD), FAO, corpuri diplomatice, acreditate în Moldova etc. Mai jos sunt prezentate câteva exemple la 

compartimentul dat. 

La 15 mai curent la Brăviceni, Orhei şi-a ținut lucrările forumul internaţional „Dezvoltarea economică a 

localităţilor rurale” convocat cu susținerea fundaţiei poloneze „Vschod”. La lucrările forumului au participat 

ministrul Mediului. Gheorghe Şalaru, vice-ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare Ştefan Chitoroagă, 

vice-ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor Veaceslav Guţuţui, Ambasadorul României în Republica 

Moldova Marius Lazurcă. În discursul sau dl Chitoroagă a menţionat importanţa perspectivei dezvoltării 

spaţiul rural prin atragerea finanțării din resursele programelor internaţionale de subvenţionare. 

Responsabilii de protecţia mediului şi dezvoltării regionale au menţionat detaliat problemele cu care se 

confruntă locuitorii de la sate – asigurarea cu apă potabilă, infrastructura drumurilor, canalizarea. Prezenţa 

persoanelor de rang ministerial a asigurat forumului statut de activitate de talie naţională. În 

implementarea activităților prevăzute de contract au fost implicaţi consultanţii locali şi regionali, 

coordonatorii de proiect ACSA. 

La 5 octombrie 2012 la Căzăneşti, Teleneşti a fost 

convocat un seminar al beneficiarilor direcţi ai 

proiectului „Avansarea competitivităţii şi eficienţei 

întreprinderilor mici şi mijlocii din Moldova prin 

orientarea la producerea producţiei cu valoare 

adăugată înaltă de către grupurile ţintă selectate în 

localităţile raioanelor Anenii Noi, Sângerei şi 

Teleneşti”, finanţat de guvernul Republicii Chehe. 

Seminarul a avut un caracter instructiv-informativ, 

dar şi au fost înmânate bunurile procurate pentru 

grupul de producători de pomuşoare din localitate. La 

eveniment  a participat excelenţa sa Dl Jaromir Kvapil, 

ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova. Participanţii şi oaspeţii au manifestat interes faţă de 

dezvoltarea afacerilor de tip familial dar şi faţă de crearea grupurilor de producători, precum şi de 
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tehnologiile de cultivare a culturilor bacifere – culturi cu valoare înaltă, producţia cărora este mult solicitată 

pe piaţa internă şi externă. Beneficiarii de bunuri au mulţumit oficialilor din delegaţia cehă pentru sprijinul 

acordat. Membrii delegaţiei cehe au mulţumit gazdele pentru  discuţiile sincere şi le-au dorit succes. 

La 18 octombrie 2012 a avut loc seminarul cu genericul: „Dezvoltarea durabilă a satelor în baza 

antreprenoriatului, inovaţiilor, cooperării şi consultării” convocat cu susţinerea financiară a Fundaţiei 

poloneze „Vschod”. Seminarul a fost destinat potenţialilor beneficiari ai proiectului din localităţile care 

urmează să iniţieze afaceri în spaţiul rural – fermă de prăsilă la Brăviceni Orhei, secţie de producere a 

mezelurilor în Ratuş Teleneşti, construcţia frigiderului pentru păstrarea legumelor în Mitoc Orhei, 

deschiderea unei secţii de colectare şi prelucrare primară a laptelui în s. Vatici Orhei. Primari, membrii 

consiliilor locale, prezenţi la seminar, au menţionat importanţa diversificării activităţilor in spaţiul rural, care 

dă posibilitatea deschiderii a noi locuri de lucru şi creşterii veniturilor locuitorilor de la sate. La lucrările 

seminarului au luat parte Excelenţele Lor ambasadorii  Poloniei şi Lituaniei în Republica Moldova. 

Monitorizarea financiară 

În perioada de raportare contabilitatea ACSA-ei a efectuat monitorizarea stării financiare şi corectitudinii 

evidenţei personalului în toți 35 PS. Au fost supuse analizei şi verificării rapoartele financiare, ținerea 

evidenţei contabile şi lucrul cu cadrele conform cerinţelor Legii contabilităţii, Legii protecţiei muncii, 

relaţiilor cu bugetul de stat și contractuale cu ACSA. 

Consultanţii regionali nou selectaţi, responsabili de ținerea contabilităţii, au avut nevoie de ajutor 

suplimentar în vederea organizării şi respectării cerinţelor Legii contabilităţii și Legii protecţiei muncii. Lucrul 

de pregătire profesională cu aceste persoane s-a efectuat şi pe parcursul prezentării rapoartelor financiare 

lunare şi trimestriale, iar în regim de rutină prin intermediul poştei electronice şi telefon.  

Activitățile întreprinse de direcția executivă ACSA au dat un rezultat pozitiv. Rezultatele vizitelor de 

monitorizare a PS și rapoartele financiare prezentate au demonstrat că lucrul în această direcţie corespunde 

cerinţelor și legislației în vigoare. 

Informaţia detaliată şi documentele primare justificative (rapoarte narative şi financiare ale centrelor regionale 

ACSA) cu privire la serviciile consultative prestate de reţeaua de extensiune rurală sunt disponibile la centrele 

regionale şi oficiul central ACSA. 

Componenta II: DEZVOLTAREA AFACERILOR RURALE   

 

Suma bugetată  1 098 100 USD 

Absorbiţi la 31 decembrie 2012    962 322 USD 

 

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

 

Componenta de Dezvoltare a Afacerilor Rurale a finanțat asistența tehnică în domeniul afacerilor pentru 

antreprenorii din mediul rural. Patru Agenții de Dezvoltare responsabile pentru prestarea de servicii de 

lansare și dezvoltare a afacerilor în zonele rurale, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți, au fost contractate în 

vederea realizării acestei componente. Sarcinile Agențiilor de Dezvoltare au cuprins următoarele activități: 

 Activități de promovare pentru populația rurală privind conceptul de dezvoltare a afacerilor rurale; 
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 Difuzarea de materiale promoționale privind avantaje potențiale de lansare și dezvoltare a 

afacerilor atât individuale cât și de grup; 

 Identificarea și selectarea persoanelor fizice care doresc să înceapă o nouă afacere, precum și 

grupuri care doresc să înceapă afaceri împreuna (afacerilor din mediul rural); 

 Asistență în evaluarea propunerilor de afaceri elaborate de persoane fizice și grupuri și identificarea 

oportunităților de afaceri potențiale; 

 Furnizarea de servicii de consultanță, formare, îndrumare și asistență în vederea elaborării 

planurilor de afaceri; 

 Asistență în pregătirea cererilor pentru creditare; 

 Asistenta în dezvoltarea activităților operaționale - adică marketing, contabilitate, dezvoltare / 

creștere, finanțe, aspecte legale, etc. 

 Elaborarea rapoartelor statistice privind dezvoltarea afacerilor din mediul rural (în funcție de planul 

de monitorizare / evaluare), și altor rapoarte solicitate; 

Ca urmare a realizării tuturor obiectivelor preconizate, această componentă a fost închisă la 30 iunie 

2012. Mai jos este prezentat progresul realizat în perioada August 2006 – Iunie 2012:  

Indicatori de rezultate 
 Referinţă La situaţia din 30 iunie 2012 Comentarii 

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

0 1038  

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

0 2645  

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

0 50 % afaceri ne agricole  

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

0 
4 agenţii de dezvoltare  

cu 7 echipe mobile 
 

Tabel RBD 1 Indicatorii componentei dezvoltarea afacerilor 

Indicator Valoare 

Agenţii de Dezvoltare 4 

Numărul de sate în care au avut loc promovări 951 

Numărul de participanţi la promovări 22825 

Numărul de cereri de participare la proiect  1489 

Contracte de prestare a serviciilor 1409 

Numărul de planuri de afacere elaborate 1337 

Afaceri care au început implementarea planului investiţional 1036 
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La data de 30 iunie 2012 cele 4 AD au realizat activităţile de promovare în 951 sate cu implicarea a 22825 de 

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

în 900 sate ale Republicii Moldova, astfel a fost realizat obiectivul de 100% localităţi vizitate.  

Cumulativ la 30 iunie 2012 cele 4 AD au oferit asistenţă la elaborarea a 1337 afaceri cu planuri de afaceri 

elaborate.  

1036 afaceri create cu suportul AD au început implementarea planului investiţional la data de 30 iunie 2012. 

Din numărul total de afaceri care au fost creditate, și-au început activitatea operațională până la finele lunii 

iunie 2012 - 1036 afaceri, 695 afaceri au fost creditate de Instituțiile participante în cadrul proiectului cu 

sursele RISP II, 343 au primit credite din alte surse de finanțare, iar 22 au început activitatea operaţională 

din surse proprii.   

Investiţia totală efectuată în 1038 afaceri care au început implementarea planului operațional constituie 

aproximativ 31,988 469 mil. dolari SUA. Astfel, media unei investiţii efectuate de către afacerile 

operaţionale este de circa 30,980 mii dolari SUA. În acelaşi timp, dacă ne referim la valoarea totală a 

creditelor acordate celor 1038 afaceri rurale, acestea reprezintă un total de aproximativ 21,050 milioane 

dolari SUA, care au fost suplimentate de contribuţia proprie a beneficiarilor în valoare totală de aproximativ 

10,937 milioane dolari SUA. Astfel, media creditelor acordate afacerilor rurale reprezintă circa 20 280 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 50% a afacerilor din domeniul agricol, şi 50% 

cele ne-agricole, ceea ce a depășit unul din obiectivele proiectului - cel puţin o treime din afaceri să fie ne-

agricole.  

Cifra cumulativă de contracte semnate este de 1409. Până în prezent au fost depuse 1247 cereri de 

creditare către instituţiile financiare, 1038 credite fiind deja debursate.  

Aşa cum s-a mai menţionat, 1036 beneficiari din numărul total de contracte semnate cu AD au început 

implementarea planurilor de afaceri, elaborate cu suportul ofiţerilor de dezvoltare (OD).  

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 

din ele:  

Agricole (50%)  523 

Non - agricole (50%)  513 

Afaceri  înregistrate cu suportul AD 61 

Cereri de creditare depuse 1247 

Credite debursate pentru afacerile rurale 1038 

Credite aprobate, dar ne-debursate încă 20 

Cereri de creditare în proces de examinare de IFP 56 

Numărul de afaceri ce au beneficiat de asistenţă post-creare 933 
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de dezvoltare în cadrul vizitelor de monitorizare efectuate la AR create cu suportul acestora, 257 AR, sau 

fiecare a 4-a 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 6,8 

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

Este de menţionat faptul că 971 din 1036 afaceri care au început implementarea planului investițional au 

început deja generarea veniturilor, ultimele creând 2645 locuri noi de muncă la lansare (252 noi locuri de 

muncă de la începutul anului 2012), ceea ce reprezintă o medie de 3 locuri noi de muncă create per afacere. 

Cotă angajării în câmpul muncii a femeilor şi bărbaţilor reprezintă 35% şi respectiv 65%. Taxele colectate de 

la afacerilor monitorizate pe parcursul a 12 luni constituie  11.758 mln lei.    

Tabel RBD 2.  Structura AR după domeniul de activitate 

Tipul afacerii Numărul afacerilor 

operaţionale operational 

businesses No. % 

Agricultura    

Servicii agricole 41 4.0 

Cultura vegetală 425 41.0 

Creşterea animalelor 55 5.3 

Cultura vegetală asociată cu creșterea animalelor 1 0.1 

Silvicultură, exploatări forestiere și servicii conexte 1 0.1 

Sub-total Agricultură 523 50.5 

Non-Agriculture   

Piscicultura 4 0.4 

Alte ramuri ale industriei extractive 1 0.1 

Industria  alimentară şi a băuturilor 65 6.3 

Fabricarea produselor textile 1 0.1 

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte 5 0.5 

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

Prelucrarea lemnului si fabricare articolelor din lemn 39 3.8 

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative  3 0.3 

Cocsificarea cărbunelui 1 0.1 

Fabricarea cauciucului şi a produselor din plastic 8 0.8 

Prelucrarea altor minerale non-metalice 28 2.7 

Fabricarea produselor finite din metal, excepţie maşini şi utilaje 11 1.1 

Producţia de maşini si aparate electrice 2 0.2 

Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile 1 0.1 

Producţia de mobilier 19 1.8 

Reciclare 2 0.2 

Construcţii 2 0.2 

Reparaţia articolelor de uz casnic 1 0.1 

Comerţ cu amănuntul  98 9.5 

Vânzarea, întreţinerea si repararea autovehiculelor 34 3.3 

Comerţul cu ridicata si intermedieri 16 1.5 
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(Anexa 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. În cazul afacerilor rurale care au 

început generarea veniturilor, consultanţii AD colectează următorii indicatori financiari: Vânzări, Profit brut, 

Costul vânzărilor, Capital propriu şi Total active, precum şi indicatori despre taxe achitate: TVA, taxe pe 

venit, fondul social, etc.   

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. 

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 

Hoteluri şi restaurante 37 3.6 

Transporturi terestre 65 6.3 

Poştă şi telecomunicaţii 7 0.7 

Activităţi anexe si auxiliare de transport 5 0.5 

Închirierea maşinilor şi echipamentelor fără operator, bunuri personale  1 0.1 

Alte tipuri de servicii (în special pentru întreprinderi) 5 0.5 

Tranzacţii imobiliare 2 0.2 

Servicii în domeniul sănătăţii şi asitenţă socială 8 0.8 

Activităţi  de servicii particulare 27 2.6 

Activităţi de recreare, culturale şi sportive 14 1.4 

Sub-total afaceri non-agricole 513 49.5 

Total 1036 100.0 



 
 

UCIMPA | Raport de progres  - anul 2012 
 

46 

 

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.  

Componenta III:  FINANŢARE RURALĂ 

 

Suma bugetată  25 736 600 USD 

Absorbiţi la situaţia din 31 
decembrie 2012 

26 527 808 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 
decembrie 2012 

Comentarii 

Circa 350 împrumuturi acordate de 
instituţiile financiare, inclusiv 

0 
470 

 

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 

39.3% 

 

Calitate bună a portofoliului AEÎ conform 
PAR 30 5% 

2.61% (SCAs A+B) 
30/09/12 

Datele pe întreg sector al 
AEIC vor fi disponibile la 31 
martie 2013 

 

LINIA DE CREDITARE RURALĂ 

I. Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale, Împrumutul Asociaţiei Internaţionale de Dezvoltare (AID) nr. 

4157 MD din 13 aprilie 2006, Împrumutul de 10 400 000 DST, Linia de Credit – 7 904 000 DST – 

decontat 99.99%, finanţate 289 sub-proiecte. 

II. Finanţare Adiţionala, Împrumutul AID nr. 4563 MD  din 11 iunie 2009, Finanţarea de 6 800 000 DST, 

Linia de Credit  - 5 420 000 DST – decontat 99.99% - 128 sub-proiecte.  

Total decontate in primele 2 componente 178,97 mln. MDL şi 5,14 mln. dolari SUA pentru 417 sub-proiecte. 

III. Adaptare la Secetă, AID nr. 4416 MD din 2 iunie, 2008. Împrumutul de 3700000 DST, Linia de Credit 

- 3 200 000 DST. Decontat 97% - 49 sub-proiecte. 

  Data de închidere a Proiectului 30 iunie 2013. 

Nr. Nr. Acordului de 
Împrumut de Stat 

Linia de 
Credit, 
mln 
DST 

Decontat 
, % din 
Linia de 
Credit 

Numărul 
de Sub-
proiecte 

Decontat, mln  Rambursat, mln  Locuri de 
munca  noi, 
comunicate MDL USD Euro MDL USD Euro 

I 4157 RISP II, iniţial 7.9 100 289 114.99 2.00   54.03 0.89   1875 
II 4563 Finanţare 

Adiţională 
5.42 100 128 63.98 3.14   32.11 0.15   861 

III 4416 , Irigare 3.2 100 53 22.03 3.01   0.67 0.01   296 
 Sub -Total 16.52   470 201.00 8.15 0 86.81 1.05 0 3034 
IV RISP2 refinanțare     185 105.70 5.47 0.69 25.17 0.44 0.04 952 
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V PASET 2     70 6.57     5.35 0.00   129 

 Sub -Total     255 112.27 5.47 0.69 30.52 0.44 0.04 1081 

În cadrul primelor 2 componente ale RISP II, cumulativ, începând din august 2006,  din resursele RISP II, 

excluzând componenta III de Adaptare la Secetă, au fost aprobate 417 sub-proiecte eligibile în sumă totală 

de 224,94 mln. MDL şi 6,43 mln. dolari SUA.  Conform condiţiilor proiectului, 20 la sută din suma sub-

împrumutului se finanţează de către IFP şi 80 la sută - din Linia de Credit. Au fost decontate 178,97 mln. 

MDL şi 5,14 mln. dolari SUA pentru finanţarea a 417 de sub-împrumuturi.  

Inclusiv, de la începutul derulării componentei II - Finanţării Adiţionale au fost aprobate 128 sub-proiecte în 

suma totală de 81,21 mln. MDL şi 4,17 mln. dolari SUA, fiind decontate 128 sub-proiecte în suma totală de 

63,98 mln. MDL şi 3,14 mii dolari SUA.   

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

constituie circa 321,54 mln. MDL sau 44% 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 734,76 mln. MDL, suma 

include şi echivalentul in MDL al sub-împrumuturilor decontate în dolari SUA. 

Suma principala rambursată de către IFP – 86.14  mln. MDL şi 1.04 mln. dolari SUA, ceea ce constituie 

respectiv 48,13% şi 20.30% din suma decontată.  Aceste mijloace sunt îndreptate la formarea fondului DLC 

circulant de recreditare. 

Unul din obiectivele Proiectului este sporirea 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 

întreprinderilor noi.  

Conform datelor IFP, la moment 39,3% 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 2736 locuri de muncă noi. De menţionat, că participarea femeilor în dezvoltarea 

businessului în sectorul rural constituie circa 24,5%, manageri  a companiilor sub-proiectelor finanţate fiind 

femei.  

Ratele de recreditare a fondurilor pentru IFP.   

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 MDL 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 12,45 %  
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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 
01.08.11 – 31.01.12 
31.01.12 – 31.08.12 
31.08.12 – 31.01.13 

11,00 % 
14,05 % 
11,77 % 
13,55 % 
11.80 % 
10.65 % 
 8.14 % 
 4.70 % 
10.10 % 
 9.68 % 
 9.70 % 
10.24% 
  8.35% 
  5.87% 

6,55 % 
6,37 % 
6,38 % 
4,15 % 
4.12 % 
2.69 % 
1.97 % 
1.39 % 
2.00 % 
2.00 % 
1.46 % 
1.43 % 
1.79 % 
1.73% 

Pentru transparenţa costurilor resurselor, informaţia referitor la ratele dobânzilor la împrumuturile 

acordate de DLC Instituţiilor Financiare Participante se publica periodic pe pagina web al Ministerului 

Finanţelor (http://www.mf.gov.md/ro/istitutii/DLC/RateRecredit ). 

Concomitent cu creşterea 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 din proiect, 

include marja Ministerului Finanţelor pentru acoperirea cheltuielilor operaţionale, legate de gestiunea 

Împrumutului şi Împrumuturilor Subsidiare şi acoperirea riscurilor de credit şi de schimb valutar şi  marjă 

comercială a băncilor pentru riscurile de credit.   

În anul 2012 rata medie la împrumuturile acordate în MDL de către IFP a constituit 13.81% pentru MDL şi 

6.02% pentru dolari SUA.  Conform rapoartelor BNM, ratele medii de piaţă la creditele acordate de băncile 

locale întreprinderilor pentru aceiaşi perioada constituie 11.24% pentru MDL şi 7.87% pentru valuta străina, 

ratele medii pe piaţa fiind mai joase decât ratele RISP II cu circa 2.57 p.p. pentru MDL şi mai înalte cu 1.85 

p.p. pentru dolari SUA. 

Tabel 2. Numărul de sub-proiecte aprobate, decontări efectuate (exclusiv Componenta Adiţională de 

Adaptare la Secetă)   

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

Banca de Economii 27 15,051,437.60 6.25% 

Banca Socială 4 3,732,800.00 1.55% 

Fincombank 91 56,499,813.52 23.44% 

MoldovaAgroindbank 21 12,394,675.60 5.14% 

Mobiasbancă 74 45,979,675.82 19.08% 

Moldindconbank 148 65,049,036.39 26.99% 

Victoriabank 52 42,294,882.24 17.55% 

Total 417 241,002,321.17* 100% 

* suma include şi echivalentul in MDL al sub-împrumuturilor decontate în dolari SUA 

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

aprobând 148 sub-împrumuturi, fiind urmată de către Fincombank (FCB) cu 91 sub-împrumuturi aprobate si 

Moldindconbank (MICB) cu 74 de sub-împrumuturi.   

http://www.mf.gov.md/ro/istitutii/DLC/RateRecredit
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MoldovaAgroindbank are cota cea mai înaltă de resurse decontate în sumă totală de 65,05 mln. MDL 

(echivalentul a 5.392 mln. dolari SUA) sau 27 la suta, urmată de Fincombank în sumă totală de 56,50 mln. 

MDL (4.68 mln. dolari SUA) sau 23,4 la suta si Moldindconbank in suma de 46.00 mln. MDL (3.81 mln. dolari 

SUA) sau  19 la suta.  Rata de schimb la 31.12.2012 dolari SUA / leu fiind 12.0634. 

Din numărul total de 417 de sub-împrumuturi aprobate, 365 au fost alocate în MDL şi doar 52 proiecte - în 

dolari SUA sau 26% din suma decontata, 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 din exporturi. 

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 7 266,640.00 0.11 

 2.   50.001 - 250.000 lei 120 18,679,385.20 7.75 

 3.   250.001 - 500.000 lei 108 39,225,277.64 16.28 

 4.   500.001 - 1.000.000 lei 117 88,372,287.70 36.67 

 5.   > 1.000.000 lei 65 94,458,730.63 39.19 

 T O T A L 417 241,002,321.17* 100 

Valoarea medie a sub-împrumuturilor decontate constituie circa 578 mii MDL (sau echivalentul a 48 mii 

dolari SUA).  

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 82 36.52 15.15 
Servicii 126 73.17 30.36 
Agricultura 104 68.24 28.32 
Industria alimentară şi prelucrarea produselor agricole 35 23.89 9.91 
Producerea materialelor de construcţie 27 17.04 7.07 
Producerea şi prelucrarea lemnului 18 7.23 3.00 
Altele 25 14.91 6.19 

Total 417 241.00* 100.00 

Tabel 5. Maturitatea sub-împrumuturilor acordate beneficiarilor: 

Maturitatea  sub-
împrumutului 

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

≤ 1an 66 19,826,751.40 8.23 

1 – 3 ani 244 129,728,123.30 53.83 

3 – 5 ani 85 78,909,234.47 32.74 

5 – 7 ani 22 12,538,212.00 5.2 

≥ 7 ani 417 241,002,321.17* 100 

Partea preponderentă a sub-împrumuturilor – 53,83% sunt acordate de IFP pe termen mediu (TM) de 3 - 5 

ani; 32,74% de sub-împrumuturi pe termen lung (TL) cu o maturitatea între 5 - 7 ani; 8,2% de sub-

                                                           
2
 Rata de schimb dolari SUA / leu 12.0634  la cursul oficial al BNM la 31.12.12 
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împrumuturi sunt pe termen scurt (TS) de pana la 1 -  3 ani.  Doar 5,2%  din sub-împrumuturile acordate au 

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

Distribuirea sub-proiectelor pe regiuni ale ţarii3.  

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 35% (84.20 mln. 

MDL) din numărul total al sub-împrumuturilor. Partea de centru a ţării acoperă 36% din total sub-

împrumuturi (86.82 mln. MDL), şi 29% din sub-împrumuturi sânt finanţate în regiunea de sud a ţării (71.63 

mln. MDL).  

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 4.86 
2 Briceni 5 4.56 
3 Cahul 13 6.66 
4 Calarasi 7 4.35 
5 Cantemir 2 0.83 
6 Causeni 3 2.14 
7 Mun. Chisinau 25 26.34 
8 Cimislia 5 2.08 
9 Criuleni 6 7.32 

10 Donduseni 8 5.76 
11 Drochia 18 10.67 
12 Dubasari 3 1.63 
13 Edinet 13 6.50 
14 Falesti 14 5.82 
15 Floresti 12 7.33 
16 Glodeni 4 1.12 
17 Hincesti 5 2.25 
18 Ialoveni 20 16.83 
19 Leova 5 2.42 
20 Nisporeni 5 1.99 
21 Ocnita 12 7.70 

                                                           
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 

Nord
83.84 mln. lei

35%

Centru
85.87 mln. lei

36%

Sud
71.29 mln. lei

29%
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22 Orhei 14 9.73 
23 Rezina 11 6.36 
24 Riscani 23 7.66 
25 Singerei 11 4.74 
26 Soldanesti 16 5.10 
27 Soroca 8 8.90 
28 Stefan-Voda 5 2.01 
29 Straseni 16 9.06 
30 Taraclia 19 8.85 
31 Telenesti 7 3.14 
32 UTA Gagauzia 62 29.28 
33 Ungheni 29 17.02 

 Total 417 241.00 
* 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 31.12.12. Resursele 

directe din Împrumutul Proiectului. 

BANCA VAL Suma aprobata Împrumut 
decontat 

Împrumut 
rambursat 

Cota 
ramburs. 
împrumut 

Sold împrumut 

Banca de Economii MDL 16,341,300.00 13,073,040.00 9,278,388.00 70.97 3,794,652.00 
Banca Sociala MDL 205,000.00 164,000.00 58,141.00 35.45 105,859.00 

USD 4,666,000.00 3,732,800.00 640,000.00 17.15 3,092,800.00 
FinComBank MDL 56,738,889.00 45,391,111.00 30,204,405.93 66.54 15,186,705.07 

USD 1,151,075.00 920,860.00 703,444.09 76.39 217,415.91 
MoldovaAgroindbank MDL 14,528,773.00 11,622,618.00 6,969,096.22 59.96 4,653,521.78 

USD 80,000.00 64,000.00 64,000.00 100.00 0.00 
Mobiasbanca MDL 41,053,384.00 32,742,507.00 18,226,583.60 55.67 14,515,923.40 

USD 1,371,625.00 1,097,300.00 92,659.00 8.44 1,004,641.00 
Moldindconbank MDL 63,788,831.00 51,031,064.00 7,485,823.00 14.67 43,545,241.00 

USD 1,452,531.00 1,162,025.00 0.00 0.00 1,162,025.00 
Victoriabank MDL 27,827,215.00 21,381,772.00 13,338,216.26 62.38 8,043,555.74 

USD 2,167,000.00 1,733,600.00 125,400.59 7.23 1,608,199.41 
Total MDL 224,944,392.00 178,974,912.00 86,142,513.01 48.13 92,832,398.99 

USD 6,427,231.00 5,141,785.00 1,043,644.68 20.30 4,098,140.32 

Componentul Adiţional de Adaptare la Secetă 

Din 2 iunie 2008 a intrat în vigoare Componenta Adiţională 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 MDL pentru finanţarea a 53 sub-proiecte 

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

mica.  In urma modificărilor efectuate la 11 octombrie 2011 se prevede finanţarea investiţiilor in 

echipamente pentru agricultura conservativa minimum-till, cu menţinerea componentei de grant.  De 

asemenea, mijloacele componentei Adiţionale de Adaptare la Secetă pot fi utilizate si la alte scopuri eligibile 

pentru componenta II Finanţarea Adiţionala cu excluderea porţiunii de grant, data de închidere a Proiectului 

fiind 30.06.13.   

Începând cu 27 februarie 2009 au fost aprobate 53 sub-împrumuturi în suma de 28 027,84 mii MDL şi 3 

768,90 mii dolari SUA, suma împrumuturilor decontate constituie 20 453,82 mii MDL şi 2 729,65 mii dolari 

SUA, suma grantului 1964,45 mii MDL şi 285,46 mii dolari SUA.   
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Din 53 de sub-împrumuturi 26 sub-împrumuturi  au  fost aprobate pentru sisteme de irigare în suma de 12 

528.84 mii MDL şi 1784.12 mii dolari SUA, suma împrumuturilor decontate constituie 8097.82 mii MDL şi 

1141.84 mii dolari SUA, suma grantului 1964.45 mii MDL şi 285.50 mii dolari SUA. 

Tabel 8. Împrumuturi aprobate și decontate: Adaptarea la secetă 

BANCA VAL

UTA 

Suma 

aprobata 

Împrumut 

decontat 

Împrumut 

rambursat 

% 

ramb 

Sold 

împrumut 

Grant 

aprobat 

Grant 

acceptat 

Grant 

decontat 

Grant 

rambursat 

Grant sold 

BE MDL 4,330,640 3,267,610 32,817 1.00 3,234,793 196,902 0 0 196,902 4,330,640 

FCB MDL 422,000 270,080 270,080 100.
00 

0 67,520 0 67,520 0 422,000 

MCB MDL 12,266,578 9,025,010 59,386 0.66 8,965,624 784,252 178,161 0 606,091 12,266,578 

USD 1,082,994 787,995 0 0.00 787,995 78,400 0 0 78,400 1,082,994 

MAIB MDL 10,598,623 7,583,118 36,000 0.47 7,547,118 895,780 0 0 895,780 10,598,623 

USD 1,249,445 924,144 0 0.00 924,144 75,411 0 0 75,411 1,249,445 

VB MDL 410,000 308,000 30,990 10.0
6 

277,010 20,000 0 0 20,000 410,000 

USD 1,436,463 1,017,512 12,167 1.20 1,005,345 131,648 0 0 131,648 1,436,463 

Total 
31.12. 
2012 

MDL 28,027,841 20,453,818 429,273 2.10 20,024,545 1,964,454 178,161 67,520 1,718,77
3 

28,027,841 

USD 3,768,902 2,729,651 12,167 0.45 2,717,484 285,459 0 0 285,459 3,768,902 

După numărul de sub-proiecte prezentate, Moldindconbank (MICB) a fost cea mai activă bancă, aprobând 

20 sub-împrumuturi, fiind urmată de către MoldovaAgroindbank (MAIB) cu 18 sub-împrumuturi.  Graţie 

sub-proiectelor finanţate se preconizează a fi irigate circa 2979.93 ha cultivate. 

Termenul mediu al împrumuturilor acordate este de 60 luni. Rata medie de refinanţare pentru beneficiarul 

final, aplicată de către IFP pentru sub-împrumutul în MDL constituie 10,31% si pentru sub-împrumuturile in 

dolari SUA 5,77%, care include marjă comercială a băncii.   

Diagrama 3. Structura împrumuturilor subsidiare decontate după regiuni în mln. lei şi cota în % din 

numărul lor 
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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 ale 

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 modificarea formulei de calcul a ratei 

dobânzii pentru împrumuturile IFP acordate in lei prin aplicarea ratei de baza a BNM pentru creditele cu 

termen mai mare de 5 ani.  

Începând cu 26 octombrie 2007 din mijloacele de recreditare revolving au fost aprobate 185 sub-proiecte în 

sumă de 106 221.79 mii MDL, 5 579.25 mii dolari SUA şi 689.64 mii Euro şi finanţate împrumuturi în sumă 

de 105 696.69 mii MDL, 5 474.26 mii dolari SUA si 689.64 mii Euro.  Informaţia mai detaliată in tabela 9. 

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

BANCA VAL Suma aprobata Împrumut 
decontat 

Împrumut 
rambursat 

% 
ramb 

Sold împrumut 

Banca Sociala 
  

MDL 6,405,000.00 6,405,000.00 1,142,077.00 17.83 5,262,923.00 

USD 70,000.00 70,000.00 1,944.00 2.78 68,056.00 

Banca de Economii MDL 7,413,570.00 7,413,570.00 2,976,726.00 40.15 4,436,844.00 

Energbank 
  
  

EUR 71,350.00 71,350.00 14,860.00 20.83 56,490.00 

MDL 8,263,000.00 8,263,000.00 1,393,056.00 16.86 6,869,944.00 

USD 1,423,000.00 1,423,000.00 54,979.00 3.86 1,368,021.00 

Eurocreditbank 
  

EUR 154,294.98 154,294.98 0.00 0.00 154,294.98 

USD 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

FinComBank 
  

MDL 9,238,000.00 9,174,600.00 2,092,022.00 22.80 7,082,578.00 

USD 38,766.00 38,766.00 21,806.01 56.25 16,959.99 

Mobiasbanca MDL 4,756,129.00 4,756,129.00 379,852.36 7.99 4,376,276.64 

Moldindconbank 
  

MDL 24,630,100.00 24,168,400.00 4,860,554.00 20.11 19,307,846.00 

USD 620,800.00 565,800.00 25,150.00 4.45 540,650.00 

MoldovaAgroindbank 
  
  

EUR 356,000.00 356,000.00 23,600.00 6.63 332,400.00 

MDL 29,075,994.00 29,075,994.00 7,831,288.00 26.93 21,244,706.00 

USD 1,206,536.00 1,206,536.00 89,599.00 7.43 1,116,937.00 

Victoriabank 
  
  

EUR 108,000.00 108,000.00 0.00 0.00 108,000.00 

MDL 16,440,000.00 16,440,000.00 4,490,920.00 27.32 11,949,080.00 

USD 2,120,156.00 2,070,156.00 250,000.00 12.08 1,820,156.00 

Total 
  
31.12.2012 

EUR 689,644.98 689,644.98 38,460.00 5.58 651,184.98 

MDL 106,221,793.00 105,696,693.00 25,166,495.36 23.81 80,530,197.64 

USD 5,579,258.00 5,474,258.00 443,478.01 8.10 5,030,779.99 

Termenul mediu a acestor împrumuturi acordate este de 61 luni.  Rata medie de refinanţare a beneficiarilor 

finali, aplicată de către IFP in 2012 pentru sub-împrumuturile în MDL constituie 9.27%, pentru sub-

împrumuturile in valuta străina  6.2% , care include marja adăugată a MF şi marja comercială a băncii pentru 

riscurile de credit. 
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Tabel 10: Scopul cheltuielilor finanţate din resursele LC, conform ramurilor economiei naţionale: 

Ramura economiei naţionale Numărul de sub-
împrumuturi 

Suma decontata 
(mln. MDL) 

% 

Comerţ 50 61.32 33.55% 
Servicii 35 28.43 15.56% 
Agricultura 1 0.34 0.18% 
Industria alimentară şi prelucrarea agricolă 17 20.45 11.19% 
Producerea materialelor de construcţie 25 27.04 14.80% 
Producerea si prelucrarea lemnului 54 42.08 23.03% 
Altele 3 3.10 1.70% 

Total 185 182.77 100% 

*suma include echivalentul sub-împrumuturilor decontate în dolari SUA si Euro 

Din 185 sub-proiecte, 73 sub-împrumuturi finanţate sunt acordate în regiunea de nord a ţării si constituie 

37.67%  din suma total decontata (68.85 mln. MDL), 49 sub-împrumuturi sunt acordate în regiunea de sud 

constituind 20,24% (36.99 mln. MDL) şi 63 sub-împrumuturi în regiunea de centru – 42,09% (76,93 mln. 

MDL).  Din 185 sub-împrumuturi 37 sau 20% sunt acordate întreprinderilor noi, împrumutaţilor de prima 

data.  În urma implementării creditării resurselor de refinanţare vor fi create circa 952 locuri de muncă noi.  

20.5% 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 acordat 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 acordate 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 MDL, din 

care suma împrumutului decontat constituie 2 920,6 mii MDL si suma grantului UNICEF 3 645,2 mii MDL.  

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 MDL din care suma 

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

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

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

555, 9 mii MDL si suma grantului 692, 1 mii MDL, Corporaţia de Finanţare Rurală - 6 sub-proiecte în sumă de 

551,1 mii MDL din care suma împrumutului constituie 244.9 mii MDL şi suma grantului 306,2 mii MDL şi 

Victoriabank - 2 sub-proiect în sumă de 199, 0 mii MDL din care suma împrumutului constituie 88, 5 mii MDL 

si suma grantului 110.6 mii MDL.    

La situaţia din 31.12.2012 din suma sub-împrumuturilor acordate au fost rambursate 2 697,98 mii MDL 

suma principala.  Suma grantului acceptat constituie 2 540,33 mii MDL, iar suma grantului neutilizat 50 mii 



 
 

UCIMPA | Raport de progres  - anul 2012 
 

55 

 

lei (care a fost alocată la alt sub-proiect) şi rambursat DLC constituie 107,83 mii MDL.  Soldul datoriei 

împrumutului subsidiar la 31.12.2012 este de 222,61 mii MDL şi soldul grantului în sumă de 947,07 mii MDL.   

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 MF/DLC şi marja de risc 

creditar  a băncii. 

Tabel 11. 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 38,58 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 

În mediu, porţiunea de grant UNICEF per afacere constituie 52 021 MDL; creditul mediu 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. 

Afacerile finanţate sunt situate 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.  

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 Energbank şi Eurocreditbank.  

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 
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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 2013. 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 MDL 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 

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”.  Rapoartele privind activitatea Liniilor de Credit sunt plasate şi pe pagina web a 

Ministerului Finanţelor (http://www.mf.gov.md/ro/istitutii/DLC). 

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 şi monitorizarea 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 (excluzând Componenta Adiţională de Adaptare la Seceta) au fost monitorizare 

284 de sub-împrumuturi ce constituie 68% din totalul sub-proiectelor finanţate, in cadrul Componentei 

Adiţionale de Adaptare la Secetă – 8 sub-împrumuturi sau 15.09%,  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 Subsidiar cu 

unele devieri minore. Pentru sub-proiectele monitorizate încălcări esenţiale nu au fost depistate. La unele 

sub-proiecte nu au fost documentate procedurile de procurări prin concurs 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 reuşise în timp înregistrarea gajului.  

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 I. 

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

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

etapa iniţială de implementare a Proiectului. Din resursele directe ale Proiectului finanţate de către UCIMPA 

au fost alocate sub-împrumuturi la 1388 beneficiari.  Împrumuturile acordate iniţial prin intermediul 
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UCIMPA au fost parţial acordate cu porţiune de subvenţie (20%) pentru beneficiari.  Date referitor la 

subvenţiile acordate şi acceptate ( după rambursarea porţiunii de credit) conform procedurilor stabilite sunt 

expuse în tabelul 12: 

Denumirea IFP  Subvenţie  acordata Subvenţie acceptata Subvenţie rambursata Sold 

CFR 11,624,385 11,624,385  0 

Victoriabank 743,600 743,600  0 

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

Fincombank 465,074 465,074  0 

Moldindconbank 770,236 770,236  0 

MoldovaAgroindbank 1,770,414 1,519,861 250,553 0 

Total 16,012,361 15,674,616 337.745 0 

Astfel, subvenţiile acordate sunt valorificate deja în valoare de 100%, beneficiarii deservind partea de 

împrumut de 80% fără încălcări.  IFP efectuează monitorizarea îndeplinirii condiţiilor de valorificare a 

subvenţiilor, prezentând informaţie pentru fiecare sub-împrumut, subvenţia căruia este acceptată.   

În total în cadrul proiectului RISP 1 (resurse directe şi revolving) au fost alocate prin intermediul IFP 430,04 

mln. MDL, 3.10 mln. dolari SUA si 0.22 mln Euro, inclusiv din resursele de refinanţare revolving disponibile 

după deducerile şi transferurile necesare Ministerului Finanţelor pentru deservirea Împrumutului Băncii 

Mondiale, au fost finanţate 414 sub-proiecte în suma totala 250.17 mln. MDL, 3.05 mln. dolari SUA si 0.22 

mln. Euro, sau 62% din suma totală recreditată.  

La 31.12.12 de IFP cumulativ a fost rambursată suma principală - 186,01 mln. MDL, şi 53.4 mii dolari SUA, 

constituind respectiv 43.25 pentru MDL şi 1.72% pentru dolari SUA. Soldul datoriei sumei principale a IFP la 

31.12.12 constituie 244,03 mln. MDL, 3.05 mln dolari SUA si 0.22 mln Euro, 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 13. Sume cumulative decontate şi rambursate în cadrul proiectelor RISP 1 şi RISP 2 finanţate de AID 

Denumirea 
proiectului 

Valuta 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 

MDL 179,874,954.80 179,874,954.80 16,012,361.00 118,263,940.10 61,611,014.67 0 1387 
$ 50,000.00 50,000.00   50,000.00 0   1 

RISP 1 revolving MDL 250,169,727.00 250,169,727.00   67,745,809.95 182,423,917.05   400 
$ 3,081,100.00 3,049,070.00    3,400.00 3,045,670.00   9 

Euro 220,600.00 220,600.00   3,800.00  216,800.00   5 
RISP 2  resurse 
directe 

MDL 224,944,392.00 178,974,912.00   86,142,513.01 92,832,398.99   365 
$ 6,677,231.00 5,141,785.00   1,043,644.68 4,098,140.32   52 

RISP 2 
revolving 

MDL 106,221,793.00 105,696,693.00   25,166,495.36 80,530,197.64   129 
$ 5,579,258.00 5,474,258.00   443,478.01 5,030,779.99   49 

Euro 689,644.98 689,644.98   38,460.00 651,184.98   7 
RISP 2 irigare 
directe 

MDL 28,027,841.00 20,453,818.00 1,964,454.00 429,273.00 20,024,545.00 1,718,773.00 28 
$ 3,768,902.00 2,729,651.40 285,459.00 12167.2 2,717,484.20 285,459.00 25 

revolving 
PASET 2 

MDL 
6,565,816.00 2,920,586.00 3,645,230.00 2,697,977.00 222,609.00 947,070.00 70 

TOTAL MDL 795,804,523.80 738,090,690.80 21,622,045.00 300,446,008.42 437,644,682.35 2,665,843.00 2,379 

$ 19,156,491.00 16,444,764.40 285,459.00 1,552,689.89 14,892,074.51 285,459.00 136 
Euro 910,244.98 910,244.98 0.00 42,260.00 867,984.98 0.00 12 
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IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 

Proiectul RISP-II este în general prietenos mediului. Sub-proiectele pentru care se oferă împrumuturi în 

cadrul RISP-II vor contribui la reducerea sărăciei în regiunile rurale şi în general vor duce la îmbunătăţirea 

condiţiilor socio-economice. Cu toate că vor exista anumite impacturi asupra mediului, acestea vor fi 

depăşite de beneficiile sociale şi economice substanţiale care vor fi realizate de aceste sub-proiecte. Acest 

lucru este adevărat în special dacă se vor aplica toate măsurile de reducere a impactului. Deşi o mare parte 

a impacturilor potenţiale ar putea părea mici şi nesemnificative, în special din cauza mărimii mici a sub-

proiectelor, aceste impacturi totuşi trebuie să fie abordate pentru a evita posibilitatea unui impact 

cumulativ mai semnificativ. 

Deşi RISP II nu include sarcina de gestionare a mediului, una dintre responsabilităţile proiectului este de a 

asigura că împrumuturile nu suportă proiectele care vor contribui la deteriorarea mediului. Managementul 

proiectului (UCIMPA) are în acest sens următoarele roluri importante: 

i. Asigurarea includerii prevederilor legate de măsurile de reducere a impactului asupra mediului în 

contracte de împrumut; şi 

ii. Monitorizarea sub-proiectelor pentru a asigura implementarea măsurilor de atenuare planificate şi 

pentru a asigura că nu intervin impacturile asupra mediului care nu au fost prevăzute. 

Pentru a asigura respectarea de către sub-proiectele finanţate din linia de creditare RISP II a regulamentelor 

ecologice existente, UCIMPA a angajat un specialist pe probleme de mediu care a oferit îndrumări în ceea ce 

privește screening-ul şi revizuirea iniţiale ale sub-proiectului, va elabora termenii de referinţă pentru 

revizuirea sau evaluarea sub-proiectelor, va analiza planurile de gestionare şi monitorizare a mediului 

prezentate în cadrul procesului de evaluare a sub-proiectelor şi va stabili periodic dacă monitorizarea se 

desfăşoară conform standardelor adecvate.  

Obiectivul sarcinii specialistului pe probleme de mediu este ridicarea nivelului de conştientizare a aspectelor 

de impact asupra mediului şi consolidarea capacităţii factorilor de decizie, asigurarea capacităţii de 

recunoaştere, evitare sau cel puţin minimalizare prin măsuri adecvate a potenţialelor impacturi asupra 

mediului. 

Activităţi realizate 

Activităţile realizate pe parcursul perioadei de raportare includ: 

 Realizarea Evaluării iniţiale de mediu (EIM) cu identificarea potenţialelor impacturi ale sub-

proiectelor propuse pentru a fi finanţate şi definirea tipurilor de Evaluare de mediu (EM) necesare. 

 Asistenţă şi consultarea personalului de creditare de la IFP privind aplicarea procedurilor de 

Evaluare iniţială de mediu pentru propunerile de sub-proiecte în cadrul RISP. 

 Revizuirea cererilor de finanţare a sub-proiectelor pentru determinarea categoriilor de risc (A, B sau 

C) stabilite de Banca Mondială, (Anexa 5): 

Domeniul de 
activitate 

Categoria de mediu Total 

C B 
Agricultura 13 16 29 

Agro-industrie 4 - 4 
Industrie 6 - 6 
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Servicii 5 - 5 
Comerţ 3 - 3 

Total 31 16 47 

 Îndrumarea la etapa iniţială a beneficiarilor de sub-proiecte privind măsurile de reducere a 

impactului asupra mediului care pot fi incluse în planul de implementare a sub-proiectului. 

 Asigurarea întocmirii documentaţiei de mediu corespunzătoare pentru fiecare sub-proiect evaluat. 

Documentaţia necesară este elaborată şi adoptată la cerinţele naţionale înainte de debursarea 

surselor de finanţare. Documentaţia reflectă potenţialele impacturi negative asociate cu lucrările şi 

activităţile planificate şi include măsuri adecvate de reducere a impactului, precum şi Planul de 

monitorizare a impactului potenţial asupra mediului. 

 Revizuirea documentaţiei evaluării de mediu, planurilor de management şi planurilor de 

monitorizare de mediu pentru 15 sub-proiecte de categoria „B” aprobate, pentru care acestea sunt 

necesare conform cerinţelor Băncii Mondiale (vezi Schema amplasării  sub-proiectelor). Îndrumarea 

beneficiarilor la etapa de implementare a sub-proiectelor privind măsurile de reducere a riscurilor 

asociate cu mediu şi autorizarea activităţilor desfăşurate. 

 Efectuarea vizitelor în teren în scopul monitorizării sub-proiectelor finanţate de RISP (total 28), în 

cadrul cărora sunt realizate (sau/şi preconizate) activităţile cu impact potenţial asupra mediului 

înconjurător, şi pentru care a fost necesară respectarea procedurilor de autorizare şi monitorizare 

de mediu: 
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Nr. Data 
Beneficiarul, 

compania 
Localitatea Finanţat în cadrul RISP 

Cat. de 
mediu 

i. = 27.09.12 Dodon A. SRL Sadova, Călăraşi 
Construcţia şi utilarea frigiderului agro-
industrial pentru păstrarea fructelor şi 
strugurilor 

B 

ii.  27.09.12 Tudor Aghenie GT Sadova, Călăraşi 
Sistem de irigare prin picurare pentru plantaţia 
viticolă 

B 

iii.  27.09.12 Geoinfosistem SRL Străşeni, Străşeni 
Amenajarea terminalului auto cu spălătorie 
pentru maşini 

B 

iv.  27.09.12 LGVD-Agro SRL Negreşti, Străşeni 
Sistem de irigare pentru plantaţii de cireş şi 
viţă-de-vie 

B 

v.  27.09.12 Fraţii Sulti SRL Negreşti, Străşeni 
Sistem de irigare pentru plantaţii de cireş şi 
viţă-de-vie 

B 

vi.  27.09.12 Budu Andrei GT Vorniceni, Străşeni 
Sistem de irigare şi de suport pentru plantaţia 
viticolă 

B 

vii.  27.09.12 Mailidor-Lux SRL Străşeni, Străşeni 
Finisarea construcţiei şi amenajarea centrului 
comercial 

C 

viii.  11.10.12 M. Paciu ÎI Brăviceni, Orhei 
Sistem de irigare prin picurare pentru 
producerea agricolă 

B 

ix.  11.10.12 Adisalba-Com SRL Brăviceni, Orhei Procurarea animalelor de prăsilă (porcine) B 

x.  11.10.12 Ast-Stil SRL Orhei, Orhei 
Extinderea magazinului de materiale de 
construcţie 

C 

xi.  11.10.12 Servis SRL Orhei, Orhei 
Renovarea capitală a casei de deservire a 
populaţiei 

C 

xii.  11.10.12 Orvical-Com SRL Orhei, Orhei 
Renovarea capitală a acoperişului blocului de 
producere 

C 

xiii.  26.10.12 
Lucaşenco Tamara 
ÎI 

Paşcani, Criuleni 
Reconstrucţia capitală a centrului de agrement 
şi amenajarea saunei 

B 

xiv.  26.10.12 Roibu-Exim ÎI 
Măgdăceşti, 
Criuleni 

Construcţia depozitului pentru materialele de 
producere 

C 

xv.  26.10.12 Cebacot SRL Stăuceni, Chişinău 
Utilarea unităţii de producere a pilonilor din 
beton 

B 

xvi.  26.10.12 Danvlador SRL Bubuieci, Chişinău 
Renovarea încăperilor de producere şi 
depozitelor 

C 

xvii.  26.10.12 Mardar Andrei GŢ Bubuieci, Chişinău Sistem de irigare pentru livadă intensivă 25 ha B 

xviii.  26.10.12 Exardiv-Com SRL Revaca, Chişinău 
Sistem de irigare pentru livezi, incl. amenajarea 
rezervorului pentru acumularea apei 

B 

xix.  26.10.12 Dragomars SRL Sîngera, Chişinău 
Sistem de irigare pentru livadă de nuci, incl. 
forarea fîntînii ca sursă de apă 

B 

xx.  15.11.12 Balsor-Com SRL Iorjniţa, Soroca 
Renovarea acoperişului la hală de creştere a 
porcinelor 

C 

xxi.  15.11.12 Marconi SRL Soroca, Soroca Renovarea centrului comercial C 

xxii.  15.11.12 Avan-Const SRL Soroca, Soroca Construcţia centrului comercial C 

xxiii.  15.11.12 Delta SRL Soroca, Soroca 
Utilaj şi instrumente pentru reparaţii auto şi 
camera de vopsire 

C 

xxiv.  27.11.12 Iunins-Com SRL Comrat, Găgăuzia 
Construcţia şi utilarea unităţii de producere a 
articolelor din beton 

B 

xxv.  27.11.12 Aidin SA Comrat, Găgăuzia 
Sistem de irigare prin picurare pentru plantaţie 
viticolă 49 ha 

B 

xxvi.  27.11.12 Vinuri de Comrat SA Comrat, Găgăuzia Utilaj tehnologic pentru procesarea strugurilor C 
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Nr. Data 
Beneficiarul, 

compania 
Localitatea Finanţat în cadrul RISP 

Cat. de 
mediu 

xxvii.  27.11.12 Transcom-AG SRL Comrat, Găgăuzia Construcţia centrului de deservire auto C 

xxviii.  27.11.12 
Morator-Construct 
SRL 

Cimişlia, Cimişlia 
Construcţia depozitului pentru materiale de 
construcţie 

C 

 Elaborarea rapoartelor descriptive privind vizitele de monitorizare efectuate: 

 27.09.12 – 7 sub-proiecte, raioanele Străşeni şi Călăraşi 

 11.10.12 – 5 sub-proiecte, raionul Orhei 

 26.10.12 – 7 sub-proiecte, raionul Criuleni şi municipiul Chişinău 

 15.11.12 – 4 sub-proiecte, raionul Soroca 

 27.11.12 – 5 sub-proiecte, UTA Găgăuzia şi raionul Cimişlia. 

 Pregătirea şi prezentarea instituţiilor financiare participante recomandărilor privind implementarea 

măsurilor de reducere a riscurilor de mediu conform cerinţelor RISP la sub-proiectele administrate: 

IFP, banca 
Domeniul de 

activitate 
Total 

Categoria de mediu 

C B 

Banca Socială 
Agricultură 1 1 - 

Industrie 1 - 1 

Moldova-
Agroindbank 

Agricultură 2 - 2 

Servicii 2 1 1 

Comerţ 1 1 - 

Moldindconbank 

Agricultură 4 - 4 

Agro-industrie 1 - 1 

Industrie 1 - 1 

Comerţ 2 2 - 

Servicii 1 1 - 

Victoriabank Agricultură 1 - 1 

 Total 17 6 11 

 Participarea şi asistenţă misiunii Bancii Mondiale în monitorizarea de mediu a proiectului RISP, 

inclusiv monitorizarea în teren, şi elaborarea raportului respectiv (Ref: Moldova Rural Investments 

and Services Project II AF. Implementation Support Mission. November 26–29, 2012. Aide Mémoire 

(Environmental Management issues) 

SUPORT PENTRU ASOCIAȚIILE DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT AL CETĂȚENILOR 

Obiectivul misiunii a fost monitorizarea elaborării şi implementării cadrului de reglementare şi supraveghere 

a sistemului asociaţiilor de economii si împrumut (AEÎ) de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) 

de a acorda consultanță CNPF, precum și de a acorda instruire și sfaturi personalului Departamentului 

Plasamente Colective şi Microfinanţare (Departamentul) al CNPF, la solicitare. Consultantul este, de 

asemenea, obligat să prezinte rapoarte lunare Băncii Mondiale privind performanţele financiare ale 

sistemului AEÎ 

Principalele activităţi efectuate în această perioadă au fost: 
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 au fost examinate şi analizate rezultatele financiare ale AEÎ care dețin licența de categoria B pentru 
lunile septembrie și octombrie 2012; 

 au fost examinate şi analizate rezultatele financiare ale sistemului AEÎ și AEÎ care dețin licența de 
categoria A pentru trimestrul care se încheie pe 30 septembrie 2012; 

 au fost prezentate rapoarte lunare către Banca Mondială privind performanţele financiare ale AEÎ 
tip A și B pentru lunile septembrie și octombrie 2012 și ale AEÎ care dețin licența de categoria A 
pentru trimestrul III; 

 a fost efectuată analiza viabilității a 17 AEÎ tip B în dificultăți financiare semnificative pentru a 
discuta rezultatele cu Departamentul în timpul misiunii mele; 

 a avut loc întâlnirea cu dl Filip și dna Cebotariov pentru a discuta viitorul celor 17 AEÎ tip B în 
dificultăți financiare semnificative, precum și privind posibilitatea implementării unui plan de 
lichidare a acestor AEÎ; 

 a avut loc întâlnirea cu Președintele Corporației de Finanțare Rurală (CFR) pentru a discuta 
sănătatea financiară a sistemului AEÎ și care sunt planurile CFR, dacă există, pentru cele două AEÎ, 
care au datorat CFR peste 2.5 mil. lei; 

 au fost revizuite rezultatele controalelor pe teren efectuate pe parcursul anului 2012, precum și 
discutat planul controalelor viitoarele ale Departamentului; 

 au fost instruite 2 angajați ai Departamentului;  

 a avut loc întâlnirea cu dl L. Gumovschi și dl A. Gobjila pentru a-i informa în privința activităților pe 
parcursul misiunii; 

 a fost efectuată misiunea la Chișinău. 

Situația financiară curentă a sistemului  

În raportul trimestrial din iunie 2011, consultantul intonațional a menționat următoarele:  

“Indubitabil, că criza financiară mondială a avut un impact negative asupra sistemului AEÎ. În oricare caz, din 

analiza rezultatelor financiare ale sistemului și rezultatele controalelor pe teren, efectuate de Departament, 

reiese foarte clar, că motivul principal al performanței financiare slabe a fost nu criza financiară, dar, mai 

important, punctele inerente slabe ale AEÎ. Nu criza, ci existența practicilor defectuoase de împrumut, 

managementul slab și lipsa bunei guvernări sunt motivele rezultatelor financiare slabe… Dacă sistemul 

intenționează să continue și să prospere, este esențial pentru majoritatea AEÎ de a-și corecta practicile 

defectuoase curente. Pînă cînd aceasta nu se va întâmpla, viitorul pe termen lung al sistemului este foarte 

dubios”. 

În opinia consultantului, situația financiară actuală a sistemului este semnificativ mai bună decât în 2009, 

2010 sau 2011 în rezultatul următoarelor: 

 managementul și consiliile AEÎ au învățat din erorile pe care le-au efectuat în acești ani; 

 există practici de împrumut semnificativ îmbunătățite, chiar dacă aceasta se va confirma abia după 
obținerea rezultatelor anuale; 

 au fost acordate instruiri mai multe; 

 reglementare și supraveghere semnificativ îmbunătățită din partea CNPF asupra AEÎ tip B, precum și 
monitorizare îmbunătățită din partea creditorilor externi a AEÎ tip A pe care le finanțează; 

 implementarea unui program comprehensiv de control de către CNPF, precum și activități 
perfecționate de urmărire și corectare; 

 capacități semnificativ îmbunătățite de raportare cu un grad înalt de încredere în corectitudine; 

 reducerea incidenței fraudei și lipsei de onestie din partea managementului AEÎ. 
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AEÎ cu licența de tip B 

În opinia consultantului, 51 cele mai performante AEÎ de tip B formează nucleul unui sistem durabil al AEÎ, 

care are oportunități semnificative de creștere și dezvoltare. Majoritatea împrumuturilor neperformante, 

acordate în 2009 și 2010, au fost decontate din bilanțul contabil și trecute la împrumuturi extra-bilanțiere în 

sumă totală de 19 mil. lei la sfârșitul lunii octombrie 2012, iar activități de colectare a acestor împrumuturi 

sunt întreprinse. În rezultat, PAR 30 pentru aceste AEÎ la sfârșitul lunii octombrie 2012 constituie 1,8%. 

Totodată, împrumuturile nerambursate mai mult de 90 zile constituie 0,6%, iar cele mai mult de 180 zile – 

0,1%. Deși nu există un indicator echivalent pentru cele 51 AEÎ la 31 ianuarie 2010, care ar putea servi în 

calitate de indicator al îmbunătățirii, indicatorul echivalent al celor 68 AEÎ, care au prezentat rapoarte în 

ianuarie 2010, a constituit 13,5%, delincvența mai mare de 90 zile – 6,8%, iar cea mai mare de 180 zile – 

3,0%. Un alte indicator al îmbunătățirii în aceste AEÎ este faptul, că în 2012 depunerile de economii ale 

membrilor au crescut cu 14%, iar 80% din împrumuturile acordate sunt finanțate din depuneri și capital 

propriu, comparativ cu 52% în octombrie 2009. 

În pofida secetei dure în Moldova din acest an, rezultatele raportate de aceste AEÎ până acum nu indică un 

impact negativ semnificativ asupra situației lor financiare. Însă, va fi necesar de așteptat rezultatele 

financiare de la sfârșit de an pentru a confirma acest fapt. 

Situația din celelalte 17 AEÎ este complet diferită. Aceste AEÎ niciodată nu și-au revenit de la rezultatele 

politicilor defectuoase de împrumut din anii 2009-2010. În octombrie 2012 aceste AEÎ aveau un PAR 30 de 

11,3% și împrumuturi extra-bilanțiere în mărime de 29,2 mil.lei. Necătând la acțiunile întreprinse de 

colectare a acestor împrumuturi extra-bilanțiere, datorită deciziilor proaste de împrumut, probabilitatea că 

va fi recuperată o parte majoră a acestora este foarte mică în aceste AEÎ. De asemenea, procedura legală, 

obligatorie pentru colectarea acestor împrumuturi, este foarte complicată și necesită foarte mult timp. În 

aceste AEÎ, actualmente, există riscul, ca 6,6 mil. lei depuneri de economii și 5,8 mil. lei credite externe să nu 

fie rambursate. Aceste AEÎ sunt insolvabile și este foarte dubios, ca vreo una să aibă vreun viitor. Unica 

opțiune, în opinia consultantului, este de a le lichida. Acest subiect este descris mai detaliat în Secțiunea 4 

ce urmează. 

AEÎ cu licența de tip A 

Situația financiară a AEÎ de tip A întotdeauna a fost dificil de evaluat, deoarece niciodată nu a existat un 

program comprehensiv de control pentru confirmarea corectitudinii rapoartelor financiare. Aceste AEÎ au 

suferit, la fel ca AEÎ de tip B, de decizii proaste de împrumut, management inadecvat și lipsa guvernării 

consiliului în anii 2009-2012. În rezultat, volumul creditelor externe a scăzut de la 236 mil. lei în septembrie 

2008 la 92 mil. lei în septembrie 2012, deoarece creditorii externi fie s-au retras de pe piață, fie și-ai 

diminuat prezența. Aceste AEÎ au raportat un PAR 30 delincvență de 3% în septembrie 2012 și împrumuturi 

extra-bilanțiere de 21 mil. lei. 

Întrebarea-cheie este în ce măsură, dacă există, AEÎ tip A și-au îmbunătățit practicile lor în decursul ultimului 

an. Nici-o concluzie nu poate fi făcută fără un program de control. În oricare caz, consultantul a discutat pe 

marginea acestui subiect cu Președintele CFR. Dlui a subliniat cu încredere, că având în vedere faptul, că CFR 

finanțează 168 din aceste AEÎ tip A, rapoartele financiare ale acestora reprezintă situația lor financiară reală. 

În acest an, specialistul pe creditare al CFR a examinat toate împrumuturile AEÎ aflate în responsabilitatea sa 

înainte ca CFR să acorde aceste împrumuturi AEÎ respective. Suplimentar, el lunar revizuiește procesul de 
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rambursare a fiecărui împrumut. De asemenea, auditorul intern al CFR auditează în fiecare an fiecare AEÎ. 

Din aceste considerente, este evident, că gradul de monitorizare și supraveghere, implementat de CFR 

asupra AEÎ finanțate, a crescut semnificativ ca răspuns la problemele vechi ale AEÎ, cu scopul de a-și proteja 

interesele. Deci, se pare că aceste 168 AEÎ se așteaptă ca să se dezvolte. 

Restul 123 AEÎ tip A sunt finanțate de Microinvest. Consultantul nu a avut posibilitatea să se întâlnească cu 

managementul acestei organizații pentru a discuta această problemă. Cu toate acestea, consultantul 

înțelege, că organizația ar fi implementat procese de monitorizare și supraveghere îmbunătățite, în lumina 

problemelor pe care AEÎ ale lor le-avut în anii precedenți, pentru a-și proteja interesele, însă el nu poate 

confirma aceasta, precum și nivelul oricăror îmbunătățiri. 

În concluzie, se pare că creditorii externi au învățat din experiența anilor trecuți cu AEÎ tip A și în rezultat, 

performanțele AEÎ tip A în acest an și în anii următori să crească semnificativ, comparativ cu cea dinaintea 

anului 2012. Totodată, trebuie de recunoscut faptul, că aceste AEÎ acordă servicii populației rurale a 

Moldovei prin acordarea împrumuturilor către cca 36.000 membri. 

Lichidarea AEÎ insolvabile 

Actualmente există 17 AEÎ cu dificultăți financiare semnificative. 15 dintre acestea sunt insolvabile, iar 2 AEÎ 

– Popești și Marinești – sunt în risc major de insolvabilitate. Consultantul s-a întâlnit cu dl Filip și dna 

Cebotariov pentru a discuta ce acțiuni Departamentul ar trebui să întreprindă în privința acestor  AEÎ. El a 

menționat, că aceste AEÎ întâmpină dificultăți financiare semnificative în ultimii doi ani și ținînd cont de 

faptul, că majoritatea sunt insolvabile, Departamentul ar trebui să examineze posibilitatea implementării 

unui program de lichidare a acestor AEÎ. Dl Filip a opinat, că Departamentul a ajuns la aceeași concluzie și că 

această activitate va fi una nouă pentru Departament.  

Consultantul a descris un posibil proces, pe care Departamentul ar putea sa-l ia în considerare. Consultantul 

a propus următoarele: 

 Departamentul va studia exact ce acțiuni trebuie să întreprindă, pentru a lichida o AEÎ; 

 Va fi selectată o AEÎ în calitate de proces-pilot, în care pierderile membrilor AEÎ să fie minime; 

 Îndată ce AEÎ va fi selectată, departamentul va efectua un control, pentru a stabili, dacă rapoartele 

financiare reprezintă situația financiară reală. De Asemenea, va fi stabilit, de ex. dacă dobânda pe 

depunerile de economii a fost corect calculată, ce numerar există (dacă există) pentru achitarea 

depunerilor membrilor, dacă depunerile pentru garantarea împrumuturilor aparțin membrilor 

restanțieri și de a estima suma pierderilor care vor fi suportate de membri în urma lichidării AEÎ; 

 Dacă AEÎ are împrumuturi obținute de la creditorii externi, Departamentul trebuie să se consulte cu 

creditorul înainte de a implementa procesul de lichidare; 

 Dacă AEÎ are împrumuturi extra-bilanțiere, de a determina care organizație va fi responsabilă pentru 

continuarea activităților de colectare în urma lichidării. Ar trebui aceste activități să fie preluate de 

Lichidator sau de CNPF, sau ar trebui de contractat Centrala sau altă organizație? 

 Departamentul va trebui să elaboreze o strategie de relații cu publicul pentru a reacționa la oricare 

plângere din partea membrilor, implicării parlamentului sau mass-media. Este esențial de a asigura 

faptul, că încrederea membrilor în sistem nu va fi afectată, ci va rămâne înaltă. 
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Consultantul a identificat AEÎ Sculeni și AEÎ Hârtopul Mare ca posibile candidate la prima lichidare, deoarece 

pierderile membrilor acestor AEÎ vor fi mici. La sfârșitul lunii octombrie AEÎ Sculeni avea 114.672 mii lei 

depuneri de economii și 112.736 lei în active, iar AEÎ Hârtopul Mare avea 66.440 mii lei depuneri de 

economii și 34.720 lei active. 

În discuția sa cu managementul CFR referitor la AEÎ Colicăuți și AEÎ Bârlădeni, ei au menționat, că au 

”preluat” împrumuturile extra-bilanțiere de la aceste AEÎ. Când au fost întrebați, ce înseamnă ”preluat”, 

adică ar însemna asta că ei ajută AEÎ de a colecta aceste împrumuturi sau că aceste împrumuturi au fost 

transmise către CFR, ei au răspuns că nu știu exact ce prevede acordul AEÎ cu CFR și că se vor consulta cu 

juristul lor pentru a clarifica situația și vor informa consultantul despre răspuns. Consultantul nu a primit 

răspuns de la CFR până la data plecării din Moldova. Departamentul trebuie să discute cu CFR această 

problemă, deoarece dacă aceste împrumuturi au fost transferate la CFR, acestea nu mai sunt împrumuturile 

AEÎ și rapoartele financiare curente nu reflectă situația reală. 

AEÎ Valea Podului  

Pe durata analizei celor 17 AEÎ cu dificultăți financiare semnificative, consultantul a identificat un aspect 

foarte îngrijorător la această AEÎ. Raportul din octombrie a arătat o recuperare de 230.136 lei a 

împrumuturilor extra-bilanțiere. Însă, analiza rapoartelor financiare ale acestei AEÎ nu a clarificat ce s-a 

întâmplat cu majoritatea acestor bani. Rapoartele arată, că 7.450 lei au fost achitați membrilor cu depuneri, 

numerarul total și investițiile au crescut cu 8.842 lei și că cheltuielile lunare totale au fost similare cu cele din 

luna trecută. În rezultat, 213.000 lei nu sunt înregistrați în contabilitate. 

Consultantul a raportat acest fapt Departamentului și a recomandat, ca personalul să clarifice cu AEÎ această 

problemă, pentru a determina ce s-a întâmplat cu banii neînregistrați. 

Programul privind controalele 

Din 1 ianuarie până la 31 octombrie 2012 Departamentul a efectuat 23 controale, inclusiv 17 la AEÎ tip B și 6 

la AEÎ tip A. În rezultatul acestor controale: 

 Președintele consiliului AEÎ Mereni a fost destituit din funcție, iar Parchetul a fost sesizat de a 
investigat activitățile lui. De asemenea, AEÎ i-a fost interzis de a accepta depuneri și acorda 
împrumuturi până când AEÎ se va conforma legislației; 

 Directorul executiv și contabilul AEÎ Hârtopul Mare au fost demiși și Parchetul sesizat să investigheze 
activitățile lor; 

 Parchetul a fost sesizat să investigheze activitățile a doi foști angajați ai AEÎ Business Credit; 

 Două AEÎ au fost interzise de a accepta depuneri și acorda împrumuturi până la conformarea cu 
legislația; 

 Patru AEÎ au fost interzise de a accepta depuneri, deoarece delincvența a depășit 5% și depunerile 
au depășit mărimea dublă a rezervei instituționale. 

Departamentul merită să fie felicitat pentru luarea măsurilor de stabilizare la identificarea problemelor 

majore. Planul de control pentru 2013 include verificarea a 14 AEÎ de tip B și 6 AEÎ tip A în perioada martie – 

aprilie 2013. 
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Rezultatele financiare ale AEÎ tip B la 31 octombrie 2012 

Pentru a avea o privire mai corectă asupra performanțelor financiare ale AEÎ tip B, în ianuarie 2012 s-a decis 

de a diviza aceste AEÎ în două grupe: una cu 51 AEÎ performante și a doua – cu 17 AEÎ cu dificultăți financiare 

semnificative. Indicatorii principali ai fiecărei grupe sunt prezentați mai jos: 

a) 51 AEÎ performante: 

 Creditele externe au scăzut cu 1.4 mil. lei în octombrie 2012 la suma de 34,7 mil. lei; 

 Credite acordate membrilor au crescut pe parcursul lunii cu 1.3 mil. lei la suma totală de 
170.8 mil. lei; 

 Delincvența totală (fără împrumuturile extra-bilanțiere) au scăzut pe parcursul lunii cu 0.5 
mil. lei la suma de 6.1 mil. lei; 

 PAR 30 a crescut pe parcursul lunii cu 0.3 mil. lei la 3,1 mil. lei; 

 PAR 30% a crescut pe parcursul lunii de la 1,6% la 1,8%; 

 PAR 90 a scăzut pe parcursul lunii de la 0,8% la 0,6% și PAR 180 la fel a scăzut de la 0,2% la 
0,1%; 

 Împrumuturile nerambursate (inclusiv extra-bilanțiere) au scăzut pe parcursul lunii cu 0,9 
mil. lei până la 25,3 mil. lei; 

 Depunerile de economii au crescut cu 3,2 mil. lei până la 103,6 mil. lei; 

 Rezerva instituțională a crescut cu 1,6 mil. lei până la 60,0 mil. lei; 

 Profitul net a perioadei de gestiune a crescut cu 1,6 mil. lei până la 60,0 mil. lei; 

 18 AEÎ au raportat 0% delincvență. 

b) 17 AEÎ cu dificultăți financiare semnificative: 

 Creditele externe au scăzut cu 1.5 mil. lei pînă la 10,6 mil. lei; 

 Credite acordate membrilor au scăzut cu 0,2 mil. lei la 7,1 mil. lei; 

 Delincvența totală (fără împrumuturile extra-bilanțiere) au scăzut cu 0.3 mil. lei la suma de 
1,3 mil. lei; 

 PAR 30 a crescut de la 1,0 mil. lei la 1,2 mil. lei; 

 PAR 30% a crescut de la 9,3% la 11,3%; 

 Împrumuturile nerambursate (inclusiv extra-bilanțiere) au scăzut cu 1,3 mil. lei până la 30,2 
mil. lei; 

 Pierderea netă a perioadei de gestiune a scăzut cu 0,3 mil. lei până la 4,6 mil. lei; 

Rezultatele financiare ale AEÎ cu licența tip A pentru trimestrul III care s-a încheiat la 30 

septembrie 2012 

Precum și a fost de așteptat pentru această perioadă a anului, creditele externe și împrumuturile acordate 

membrilor au scăzut. Împrumuturile extra-bilanțiere raportate prezintă unele neclarități, însă din datele 

raportate reiese, că o sumă suplimentară de 8,5 mil. lei a fost trecută la împrumuturi extra-bilanțiere, 2,3 

mil. lei au fost recuperate, iar restul 210,0 mil. lei rămân a fi colectate. Împrumuturile nerambursate (cu 

excepția împrumuturilor extra-bilanțiere) au scăzut, similar PAR 30. Indicatorii principali sunt prezentați mai 

jos: 
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 285 AEÎ au prezentat rapoarte financiare; 

 Creditele externe au scăzut cu 13,5 mil. lei la 92,0 mil. lei; 

 Credite acordate membrilor au scăzut cu 15,2 mil. lei la de 134,4 mil. lei; 

 Delincvența totală (fără împrumuturile extra-bilanțiere) au scăzut cu 0.8 mil. lei la 7,2 mil. 
lei; 

 PAR 30 a scăzut cu 0.7 mil. lei la 4,0 mil. lei; 

 PAR 30% a scăzut de la 3,2% la 3,0%; 

 Împrumuturile extra-bilanțiere au crescut cu 5,2 mil. lei până la 21,0 mil. lei; 

 Împrumuturile nerambursate (inclusiv extra-bilanțiere) au crescut cu 4,5 mil. lei până la 28,2 
mil. lei; 

 Activele totale au scăzut cu 13,8 mil. lei până la 145,5 mil. lei; 

 Rezerva instituțională a crescut cu 1,6 mil. lei până la 60,0 mil. lei; 

 Profitul net a perioadei de gestiune a crescut cu 0,8  mil. lei până la 1,5 mil. lei. 
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PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ (P118518)  

Obiective, componente, indicatori 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Componentele proiectului: 

COMPONENTA 1: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI ALIMENTELOR 

Sub-componenta 1.1.:  Suport instituțional și de reglementare 

Sub-componenta 1.2.: Îmbunătățiri tehnice ale ANSA4 

COMPONENTA 2: SPORIREA POTENȚIALULUI DE ACCES LA PIEȚE 

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

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

COMPONENTA 3: SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII PRIN INTERMEDIUL MANAGEMENTULUI DURABIL AL 

TERENURILOR 

Sub-componenta 3.1.: Consolidarea capacității pentru MDT5 

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

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

COMPONENTA 4: SUPORT PENTRU IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Proiectul va fi implementat prin intermediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (componenta 1 

şi 2) şi Ministerul Mediului (componenta 3). 

 

                                                           
4
 Agenția Națională de Siguranță Alimentară 

5
 Managementul Durabil al Terenurilor 
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Indicatorii de dezvoltare a proiectului: 

Indicatori Descriere 
Obiectivul pentru  
finalizarea  
proiectului (2017) 

I.1 Definitivarea acțiunilor privind 

siguranța alimentară în vederea 

apropierii de cerințele SFS ale UE  

Procedurile de operare și manuale 

operaționale pentru două laboratoare de 

siguranță alimentară elaborate 

100% 

Proiect de legislație națională și 

reglementările privind controalele oficiale 

armonizate cu Regulamentul CE 882 

Proiect de legislație națională și 

reglementările privind auto-controlul pentru 

operatorii din sectorul alimentar armonizate 

cu reglementările CE 

Capacitățile Agenției Naționale de Siguranță 

Alimentară (ANSA) consolidate 

Capacitățile celor 2 laboratoare de siguranță 

alimentară consolidate 

Patru puncte de inspecție la frontieră stabilite 

I.2  Creștere a vânzărilor (piața 

internă și exporturi) ale culturilor de 

valoare înaltă ale grupurilor de 

producători , beneficiari ai 

granturilor investiționale 

Creșterea vânzărilor va fi măsurată în baza 

datelor primare primite de la producătorii 

individuali agricoli înainte de a se alătura în 

grupuri de producători. Indicatorul va măsura 

valoarea vânzărilor.      

 50% 

I.3  Extinderea suprafeței de teren pe 

care sunt aplicate practici de 

gestionarea durabilă a terenurilor 

Indicatorul va măsura magnitudinea 

investițiilor în MDT la nivel de fermier finanțat 

din cadrul proiectului. 

10 000 Ha 

I.4 Extinderea suprafeței protejate de 

fâșii de protecție anti-eroziune 

Cuantificarea indicatorului se va limita doar 

pentru partea de sud a țării. 

50 000 Ha 

DESCRIEREA COMPONENTELOR PROIECTULUI 

Componenta 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI  ALIMENTARE  

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

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

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

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

consumatori. Reglementările Uniunii Europene în aceste domenii necesită unele dintre cele mai înalte 

standarde din lume şi, prin urmare, respectarea de către Republica Moldova a acestor rigori ar presupune 

un proces îndelungat şi complex, care necesită eforturi financiare considerabile pentru îmbunătăţirea 

capacităţilor umane şi tehnice necesare.  
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Componenta 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA POTENŢIALULUI DE ACCES PE PIAŢĂ  

Necesitatea de investiţii care promovează comercializarea şi integrarea principalelor produse agricole pe 

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

îmbunătăţirea infrastructurii post-recoltare şi în promovarea unui nivel crescut a organizării agricole, 

această componentă va sprijini înfiinţarea şi organizarea în continuare a grupurilor de producători, în acelaşi 

timp sprijinind cererea acestor grupuri  pentru standarde moderne de producţie şi tehnologii post-recoltare. 

Acest sprijin se aşteaptă să fie transpus în creşterea cotelor relative a produselor calitative care răspund 

standardelor de siguranță şi calitate internaţionale, şi, prin aceasta, consolidarea competitivităţii sectoarelor 

relative şi, prin urmare, potenţialul ei de generare de venit. Proiectarea şi configurarea acestei componente 

va încerca să umple un gol critic în sistemul de stimulente pentru producători de a iniţia parteneriate 

productive prin oferirea pentru investiţii a unui sprijin condiţionat, ducând astfel la o creştere a apariţiei 

grupurilor de producători în sectorul horticol şi alte sectoare.  

Componenta 3. CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII TERENURILOR PRIN GESTIONAREA DURABILĂ A 

TERENURILOR 

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

componentă va sprijini activităţile care vizează consolidarea productivităţii terenurilor prin integrarea 

gestionării durabile a terenurilor şi a bunelor practici agricole şi de mediu. Activităţile  componentei vor fi 

direcţionate spre: (i) consolidarea capacităţii umane, instituţionale şi tehnice (atât la nivel local şi naţional) 

pentru punerea în aplicare a activităţilor de gestionare durabilă a terenurilor; (ii) stimulente financiare 

pentru agricultori pentru adoptarea gestionării durabile a terenurilor şi a bunelor practici agricole şi de 

mediu, şi (iii) asistenţă pentru investiţii pentru reabilitarea de fâșii de protecţie anti-eroziune cu scopul de a 

menţine şi a spori productivitatea terenurilor agricole.  

Componenta 4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

Componenta va sprijini costurile asociate cu implementarea proiectului, inclusiv costurile operaţionale 

pentru suport fiduciar şi de monitorizarea implementării proiectului.  

Activităţi/Rezultate: 

În vederea declarării proiectului efectiv pentru implementare au fost realizate și asigurate următoarele 

condiții, conform Acordului de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare 

semnat pe data de 28 mai 2012: 

 Acordul de finanțare a fost ratificat de Parlamentul Republicii Moldova  prin adoptarea legii nr. 176 

din 11 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial  pe data de 31 august 2012, nr. 181-184, art. 601;     

 În conformitate cu art. 5.01 (a) al Acordului de Finanțare, Legea cu privire la siguranța alimentară a 

fost adoptată prin lege nr. 113 din 18 mai 2012, fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 143-148, art. 

467;  

 În conformitate cu art. 5.01 (b) al Acordului de Finanțare, Manualul operațional al proiectului a fost 

elaborat (în limbile Română și Engleză) și aprobat prin ordinul comun al Ministerului Agriculturii și 

Industriei Alimentare și Ministerului Mediului nr. 113 și 55 din 12 iulie 2012.  
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 În conformitate cu art. 5.01 (c) al Acordului de Finanțare, a fost elaborat și semnat acordul de grant 

cu Facilitatea Globală de Mediu dintre Republica Moldova și Banca Internațională de Reconstrucție 

de Dezvoltare, pe data de 28 mai 2012.     

În vederea demarării activităților operaționale în cadrul Sub-componentei: 2.2. “Sprijin investițional pentru 

tehnologiile post-recoltare” și Sub-componentei 3.2. “Sprijin financiar și investiții pentru Managementul 

Durabil al Terenurilor” au fost elaborate manualele de alocare a granturilor.  

I. Manualul de alocare a granturilor din cadrul componentei II “Accesul la pieţele de desfacere” 

Manualul de alocare a granturilor din cadrul componentei II “Accesul la pieţele de desfacere” în cadrul 

Proiectului Agricultura Competitivă prezintă procedurile de implementare a schemei de granturi 

investiţionale competitive. Acest manual este elaborat în conformitate cu cerinţele specifice ale Băncii 

Mondiale și Facilității Globale de Mediu. Acest document nu este opozabil legislaţiei Republicii Moldova.  

Manualul de alocare a granturilor prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea sub-

proiectului investiţional, precum şi modalitatea de selecție, aprobare şi derulare a proiectului 

dumneavoastră. De asemenea, acest document conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se 

acordă fonduri nerambursabile, lista actelor necesare pentru dosarul de aplicare, avizele şi acordurile ce 

necesită a fi prezentate de potenţialii beneficiari: modelul Cererii de Finanţare,  Studiului de Fezabilitate, 

Planului de Afaceri, Contractului de Grant,  contractelor de achiziţii, şi alte informaţii aferente realizării 

proiectului, precum şi criteriile de evaluare comprehensivă a dosarului privind acordarea granturilor 

investiţionale competitive.  

Administrarea mijloacelor financiare destinate susţinerii grupurilor de producători agricoli în cadrul 

Proiectului Agricultura Competitivă se efectuează de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură 

(în continuare AIPA) subordonată Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare MAIA).  

CUPRINSUL MANUALULUI DE ALOCARE A GRANTURILOR – Partea I “Accesul la pieţele de desfacere” 

(Anexa nr. 6): 

I. PREVEDERI GENERALE 

1.1 Schema de granturi investiționale în contextul politicilor de dezvoltare  

1.2 Misiunea  

1.3 Obiectivele principale și beneficiile așteptate 

1.4 Obiectivele specifice 

1.5 Principiile operaționale 

II. DESCRIEREA SUPORTULUI INVESTIȚIONAL DESTINAT TEHNOLOGIILOR POST-RECOLTARE 

2.1 Tipurile de beneficiari ai schemei de granturi investiționale 

2.2 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea grantului investiţional 

2.3 Criterii de eligibilitate pentru grupurile de producători 

 



 
 

UCIMPA | Raport de progres  - anul 2012 
 

72 

 

2.4 Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile (lista indicativă) 

2.5 Tipuri de investiții neeligibile 

2.6 Criterii de selecție a proiectului 

2.7 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile 

2.8 Interacțiunea cu prevederile Legii privind Grupurile de Producători 

2.9 Interacțiunea și eligibilitatea pentru finanțări din Fondul de Subvenționare 

III. PROCEDURA DE ACCESARE A GRANTURILOR INVESTIŢIONALE  

3.1 Informare 

3.2 Promovare 

3.3 Anunţ pentru Propuneri 

3.4 Formarea Grupurilor de Producători 

3.5 Înregistrarea Grupurilor de Producători 

3.6 Fezabilitatea ideii de afaceri   

3.7 Organizarea licitațiilor 

3.8 Planul de afaceri 

3.9 Asistenţă la atragerea Resurselor Financiare  

3.10 Asigurarea Finanţării de 50% 

3.11 Dosar pentru Grant 

3.12 Evaluarea Cererii 

3.13 Deschiderea contului Acreditiv              

3.14 Transfer de Fonduri 

3.15 Asistenţă în Lansarea Operaţiunilor 

3.16 Monitorizare şi Evaluare 

IV. INFORMAȚII UTILE 

4.1 Suport pentru potențialii beneficiari 

4.2 Suport AIPA 

4.3 Dicționar 

4.4 Abrevieri 

V. ANEXE  

 

II. Manualul de alocare a granturilor din cadrul componentei III “Îmbunătățirea productivității 
terenurilor printr-un management durabil al terenurilor” 

Manual de alocare a granturilor din cadrul componentei III “Îmbunătățirea productivității terenurilor printr-

un management durabil al terenurilor” parte a Proiectului Agricultura Competitivă reprezintă procedurile de 

implementare a schemei de granturi co-participative investiţionale pentru managementul durabil al 

terenurilor și plăților compensatorii pentru fâșii anti-eroziune Acest manual este elaborat în conformitate cu 

cerinţele specifice ale Băncii Mondiale și Facilității Globale de Mediu. Acest document nu este opozabil 

legislaţiei Republicii Moldova.  

Manualul de alocare a granturilor prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea sub-

proiectului investiţional, precum şi modalitatea de selecție, aprobare şi derulare a dosarelor depuse  spre 
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finanțare. De asemenea, acest document conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se 

acordă fonduri nerambursabile, lista actelor necesare pentru dosarul de aplicare, avizele şi acordurile ce 

necesită a fi prezentate de potenţialii beneficiari: modelul Cererii de Finanţare,  Planului de Afaceri, 

Contractului de Finanţare, contractelor de achiziţii, şi alte informaţii utile aferente realizării proiectului, 

precum şi criteriile de evaluare comprehensivă a dosarului privind acordarea granturilor co-participative 

investiţionale.  

Administrarea mijloacelor financiare destinate susţinerii producătorilor agricoli în cadrul Proiectului 

Agricultura Competitivă se efectuează de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (în 

continuare AIPA) subordonată Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare MAIA). 

Agenția de implementare a componentei III “Îmbunătățirea productivității terenurilor printr-un 

management durabil al solurilor” în cadrul Proiectului Agricultura Competitivă este Ministerul Mediului. 

CUPRINSUL MANUALULUI DE ALOCARE A GRANTURILOR – Partea III “Îmbunătățirea productivității 

terenurilor printr-un management durabil al solurilor” (Anexa nr. 7):  

I. PREVEDERI GENERALE 

1.1 Suport investițional sub formă de granturi în contextul managementului durabil al 

terenurilor  

1.2 Misiunea  

1.3 Obiectivele principale și beneficiile așteptate 

1.4 Obiectivele specifice 

1.5 Principiile operaționale 

II. DESCRIEREA SUPORTULUI INVESTIȚIONAL DE GRANTURI CO-PARTICIPATIVE INVESTIȚIONALE 

DESTINAT MANAGEMENTULUI DURABIL AL TERENURILOR 

2.1 Tipurile de beneficiari al suportului investițional 

2.2 Condiţii minime obligatorii la acordarea grantului co-participativ investiţional 

2.3 Criterii de eligibilitate pentru potențialii beneficiari 

2.4 Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile (lista indicativă) 

2.5 Tipuri de investiții neeligibile 

2.6 Criterii de selecție a sub-proiectului 

2.7 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile 

2.8 Documentele necesare obținerii granturilor co-participative investiționale 

III. DESCRIEREA PLĂȚILOR COMPENSATORII DESTINATE FÂȘIILOR DE PROTECȚIE ANTI-EROZIUNE 

3.1 Tipurile de beneficiari al plăților compensatorii 

3.2 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea plăților compensatorii 

3.3 Criterii de eligibilitate pentru potențialii beneficiari 

3.4 Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile (lista indicativă) 

3.5 Criterii de evaluare a sub-proiectului 

3.6 Documentele necesare pentru obținerea plăților compensatorii 
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IV. PROCEDURA DE ACCESARE A SUPORTULUI FINANCIAR  

4.1 Informare 

4.2 Promovare 

4.3 Anunţ pentru Propuneri 

4.4 Plan de afaceri 

4.5 Asigurarea finanţării inițiale a investiției 

4.6 Dosar pentru Grant 

4.7 Deschiderea contului bancar       

4.8 Evaluarea Cererii 

4.9 Transfer de Fonduri 

4.10 Monitorizare şi Evaluare 

V. INFORMAȚII UTILE 

5.1 Suport AIPA 

5.2 Dicționar 

5.3 Abrevieri 

VI. ANEXE  

 

Informaţii detaliate cu privire la activitățile demarate în cadrul proiectelor RISP II și MAC-P sunt 

disponibilă la oficiul UCIMPA. 

ANEXE 
Anexa 1 – Servicii şi forma de prestare în cadrul reţelei de extensiune rurală 

Anexa 2 – Forma de prestare și 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 componentei de dezvoltare a afacerilor rurale 

Anexa 5 - Lista sub-proiectelor RISP-II pentru care a fost efectuată evaluarea de mediu 

Anexa 6 – Manualul de alocare a granturilor din cadrul componentei II MAC-P “Accesul la pieţele de 

desfacere” 

Anexa 7 - Manualul de alocare a granturilor din cadrul componentei III MAC-P “Îmbunătățirea productivității 
terenurilor printr-un management durabil al terenurilor” 
 


