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PROIECTUL INVESTIŢII ŞI SERVICII RURALE  

Obiective, componente, indicatori 

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

Etapa II se axează pe:  

 consolidarea şi extinderea serviciilor de consultanţă rurală;  

 perfecţionarea capacităţilor de afacere a viitorilor antreprenori şi acordarea asistenţei 

întreprinderilor noi la înregistrarea juridică;  

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

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

cum este leasing-ul;  

 extinderea sporită a sectorului bancar comercial în zonele rurale; şi  

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

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

componentă de management al proiectului: 

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

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

Linia de credit 
Consolidarea  AEÎC   

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

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. Până la finele 

anului 2012 va fi realizat un nou studiu de impact al RISP II.  
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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 SIMESTRUL I, 2012 

Componenta I: SERVICII DE CONSULTANŢĂ RURALĂ 

În Ianuarie-iunie 2012 reţeaua ACSA a prestat peste 101,3 mii de servicii consultative pentru cca. 206,3 

beneficiari. Serviciile consultative prestate au inclus: 1365 consultaţii în scris, 1666 mese rotunde, 2082 

seminare, 7084 întruniri și discuții, cca. 10,25 mii vizite în teren şi cca. 78,8 mii consultaţii verbale. 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%). 

Consultanţii regionali specializaţi în marketingul agricol în aceiași perioadă au acordat servicii consultative la 

peste 2752 de beneficiari, iar de informaţiile operative au beneficiat toţi consultanţii Reţelei SER şi 23,55 mii 

unici vizitatori înregistraţi la SIMA, concomitent s-a asigurat crearea a 79 grupuri neformale sezoniere de 

marketing agricol, medierea contractelor de comercializare a producţiei agricole în valoare de cca. 18 302,6 

mii lei şi de procurare a mijloacelor de producţie în valoare de cca. 29 324,2 mii lei, elaborarea şi plasarea a 

12 studii bisăptămânale de piaţă agricolă. 
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Pregătirea profesională a consultanţilor locali şi regionali în această perioadă a fost focusată la pregătirea 

profesională a consultanţilor și instruirea producătorilor agricoli în domeniile culturilor cu valoare adăugată 

al sectoarelor de legumele, fructele şi pomuşoarele şi strugurii. 

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. La acest capitol 

în perioada de referință au fost organizate şi desfăşurate următoarele instruiri și activități: 

1. implementarea activităţilor de informare şi instruire - prin organizarea unui seminar național, a 36 

seminare regionale și 344 locale, la care au fost informați 9538 de reprezentanți APL, producători 

agricoli și antreprenori rurali; 

2. editarea şi distribuirea a 11 materiale informative: 2 broșuri, un poster și 8 pliante tematice, cu un 

tiraj total de 12000 ex; 

3. asistenţa la elaborarea planurilor de afaceri şi perfectarea seturilor de aplicaţii la depunere pentru 

AIPA cu executarea a 37 planuri de afaceri, cu o valoare a investiţiilor de 32 964 566 lei și obținerii 

sprijinului solicitat de beneficiari în valoare de 7 405 517 lei de la bugetul de stat de subvenționare 

agricolă. 

La Direcţia Executivă ACSA au parvenit pentru implementare în anul de referinţă 121 mini-proiecte de 

creare a afacerilor cu caracter demonstrativ, din care prin decizia Comisiei de selectare au fost aprobate și 

implementate 39 de mini proiecte. Afacerile cu caracter demonstrativ implementate reflectă următoarele 

sectoare de producere: 26 afaceri sectorul de fitotehnie, 11 – cel al zootehniei şi două contracte sunt 

destinate sectorului non-agricol. Toate sectoarele demonstrative au fost fondate cu succes conform 

condiţiilor şi în termenii stipulaţi în contract. 

În perioada de raportare de către reţeaua ACSA au fost implementate 176 activităţi de promovare, din care: 

94 la nivel local și 82 la nivel naţional. Activităţi menționate au vizat promovarea serviciilor şi activităţilor 

desfăşurate de ACSA și SER, componenţele echipei, realizările şi performanţele atinse de beneficiarii 

serviciului de extensiune rurală și facilitățile oferite de stat la subvenționarea sectoarelor agricole. 

În perioada de referinţă ACSA prin intermediul Sistemului Informaţional de Marketing Agricol (SIMA – 

www.acsa.md), a acordat suport informațional pentru cca. 23,55 mii de utilizatori unici înregistraţi și 1500 

de utilizatori abonaţi, rulajul volumului de producție în echivalent bănesc al ofertelor și cererilor plasate 

fiind de cca. 21 721,9 mii lei, s-au plasat 27 avertizări şi 97 prognozele hidrometeorologice despre hazardele 

naturale şi prognoza timpului pe decadele lunare, 211 oferte de comercializare a producţiei agricole şi 

prestări de servicii, 35 oferte informative de transfer tehnologic și 33 cereri de procurarea a mijloacelor de 

producţie şi a produselor agricole. 

Componenta II: DEZVOLTAREA AFACERILOR RURALE   

La parcursul semestrului I, 2012 cele 4 AD au oferit asistenţă la elaborarea a 136 planuri de afaceri, astfel 

cifra cumulativă indică 1337 planuri de afaceri elaborate cu asistenţa AD de la începutul demarării RISP II în 

2006.  

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

În perioada de raportare, 128 afaceri au început implementarea planului investițional. Din numărul total de 

http://www.acsa.md/
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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.  

Pe parcursul perioadei de referinţă AD au semnat 136 contracte de colaborare cu beneficiarii, 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 

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 129 sub-proiecte în 

suma totală de 81,21 mln. MDL şi 4,17 mln. dolari SUA, fiind decontate 129 sub-proiecte în suma totală de 

63,98 mln. MDL şi 3,14 mii dolari SUA.   
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Conform datelor IFP, contribuţia beneficiarilor cu mijloace proprii pentru implementarea sub-proiectelor 

constituie circa 322,38 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 737,23 mln. MDL, suma 

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

Suma principala rambursată de către IFP - 73,91 mln. MDL şi 770,13 mii dolari SUA, ceea ce constituie 

respectiv 41,29% şi 14,42% 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 primul semestru al anului 2012 rata medie la împrumuturile acordate în MDL de către IFP beneficiarilor 

finali a constituit 13.10% pentru MDL şi 6.01% pentru dolari SUA.  Conform rapoartelor BNM, ratele medii 

de piaţă la creditele acordate de băncile locale întreprinderilor pentru aceiaşi perioada constituie 13.66% 

pentru MDL şi 8.65% pentru dolari SUA, ratele medii pe piaţa acordate de bancile comerciale din resursele 

proprii fiind mai înalte decât ratele RISP II cu circa 0.56 p.p. pentru MDL şi 2.64 p.p. pentru dolari SUA. 

Avantajul resurselor RISP II de asemenea rămâne a fi maturitatea pe termen lung a împrumuturilor.  Ratele 

resurselor RISP II acordate in MDL sunt mai înalte decât ratele medii de piaţă din cauza ratei medii a inflaţiei 

în anul curent.  

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. 

Începând cu 27 februarie 2009 au fost aprobate 33 sub-împrumuturi în suma de 15 291.68  mii MDL şi 

1.958.06 mii dolari SUA, suma împrumuturilor decontate constituie 10 321.08 mii MDL şi 1 400.98 mii dolari 

SUA, suma grantului 1748.27 mii MDL şi 165.46 mii dolari SUA.  Din 33 de sub-împrumuturi  21 sub-

împrumuturi  au  fost aprobate pentru sisteme de irigare în suma de 10 931.68 mii MDL şi 1034.1 mii dolari 

SUA, suma împrumuturilor decontate constituie 6993.08 mii MDL şi 661.83 mii dolari SUA, suma grantului 

1748.27 mii MDL şi 165.46 mii dolari SUA.  Graţie sub-proiectelor finanţate se preconizează a fi irigate circa 

2167.17 ha cultivate. 

Termenul mediu al împrumuturilor acordate este de 59 luni. Rata medie de refinanţare pentru beneficiarul 

final, aplicată de către IFP pentru sub-împrumutul în MDL constituie 11,42% si pentru sub-împrumuturile in 

dolari SUA 5,97%, care include marjă comercială a băncii.  Din 33 de sub-împrumuturi finanţate, 17 sunt 

situate în regiunea de centru a ţării constituind 50.3% din suma decontata, 11 sub-împrumuturi  in regiunea 

de nord  constituind 35.7 şi 5 in regiunea de sud a tarii constituind 14%.   
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Începând cu 26 octombrie 2007 din mijloacele de recreditare revolving au fost aprobate 153 sub-proiecte în 

sumă de 83 937.53 mii MDL, 5 147.48 mii dolari SUA şi 658.64 mii Euro şi finanţate împrumuturi în sumă de  

83 412.43 mii MDL, 5 030.58 mii dolari SUA si 658.64 mii Euro. Termenul mediu a acestor împrumuturi 

acordate este de 61 luni.  Rata medie de refinanţare a beneficiarilor finali, aplicată de către IFP pentru sub-

împrumuturile în MDL constituie 10,2%, in dolari SUA constituie 6,2% si pentru Euro – 6,4 , 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 30 iunie  2012 9 761 178 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 din Semestrul I, 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 30 iunie 
2012 

Comentarii 

Numărul beneficiarilor de servicii: 
inclusiv clienţi repetaţi 

350 000 206 300  

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%  

Numărul şi tipul serviciilor prestate de SP:  

- inclusiv tehnologice 
- inclusiv de marketing agricol 
- inclusiv economice 
- inclusiv juridice 

 

 
Total:  101 300 

53,3% 
17,7% 
15,9% 
13,1% 

 

Numărul de grupuri de fermieri şi comitete 

de utilizatori locali printre clienţii SCR  
44 grupuri informale 

sezoniere 
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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 

Serviciile consultative oferite de consultanţii regionali şi locali ACSA sunt prestate în conformitate cu setul 

minim de servicii stipulat în contractul standard 

şi includ domeniile tehnologice, economice, 

juridice şi de marketing agricol. Scopul serviciilor 

consultative oferite de consultanţii ACSA constă 

în satisfacerea necesităţilor producătorilor 

agricoli şi antreprenorilor rurali în asigurarea lor 

cu servicii consultative de calitate care permit de 

a soluţiona problemele şi necesităţile existente, 

precum facilitarea dezvoltării durabile a 

exploataţiilor agricole şi majorarea veniturile din 

afacerea practicată.  

Consultanţii reţelei ACSA au prestat pe parcursul 

perioadei de raportare cca. 101,3 mii servicii consultative din care 1365 consultaţii în scris, 1666 mese 

rotunde, 2082 seminare, 7084 întruniri și discuții, cca. 10,25 mii vizite în teren şi cca. 78,8 mii consultaţii 

verbale. Un Prestator de Servicii a oferit, în mediu, cca. 2894 servicii consultative, numărul maximal fiind 

înregistrat de Prestatorul de Servicii din Anenii Noi – 4516 servicii, iar cel minimal de Prestatorul de servicii 

din Basarabeasca (PS în componenţa de 7 consultanţi) – 1200 servicii.  

De serviciile reţelei ACSA, în perioada de raportare, au beneficiat peste 206,3 mii de beneficiari, inclusiv 

clienţi repetaţi constituind 10225 persoane (5,0%). Numărul maximal de clienţi a fost înregistrat la 

Prestatorii de Servicii din Orhei (PS în componenţa de 14 consultanţi) – 9055 persoane, iar numărul minimal 

de clienţi a fost înregistrat la Prestatorul de Servicii din Basarabeasca – 2697 persoane. Un Prestator de 
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Servicii a deservit în mediu 5895 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 până la 2-3 

localități și mai mult, serviciile consultative fiind oferite în conformitate cu un grafic de vizite în teren și la 

afacerea beneficiarilor.  

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%). Numărul beneficiarilor şi 

serviciilor oferite diferă de la un prestator de servicii la altul în dependenţă de numărul consultanţilor prezenţi 

în echipă, experienţa şi nivelul lor de instruire, modul de prestare a serviciilor. 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 repausului agricol (noiembrie – martie) și se micșorează esențial în perioada 

sezonului agricol (aprilie – octombrie). Semnificativ este observat o creșterea sezonieră a serviciilor de ordin 

economic și marketing agricol, din contul celor tehnologice. 

Analiza numărului beneficiarilor după modul de prestare a serviciilor relevă faptul că o cotă impunătoare a 

clienţilor serviciului de extensiune, aproximativ 63,6 la sută (cca. 131,3 mii persoane), au beneficiat de 

consultanţă oferită în grup ce reprezintă doar 20,8% din totalul serviciilor prestate (cca. 21,1 mii servicii), iar 

celor 36,6% de beneficiari consultați li se atribuie serviciile oferite în mod individual (79,2%). 

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 domeniul 

marketingului agricol, precum și de informații operative în domeniu, au beneficiat 2752 de producătorii 

agricoli şi antreprenori rurali, iar de informaţiile 

operative au beneficiat toţi consultanţii SER şi cei 

peste 23 550 mii unici vizitatori înregistraţi la 

Sistemul Informaţional de Marketing Agricol 

(SIMA). În perioada respectivă fiind prestate 1114 

de servicii consultative, din care: 21 seminare, 33 

mese rotunde, 47 întruniri şi discuţii, 161 vizite în 

teren, 712 consultaţii verbale şi 140 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 79 grupe informale sezoniere de marketing agricol; 
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- au fost mediate contracte de comercializare a producţiei agricole în valoare de cca. 18 302,6 mii lei 

(producţie fitotehnică, animale şi produse animaliere); 

- au fost mediate contracte de procurare a mijloacelor de producţie în valoare de cca. 29 324,2 mii lei 

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

- au fost elaborate şi plasate 12 studii bisăptămânale de piaţă agricolă 

Programe de Instruire 

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

consultanţilor noi selectaţi în 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 şi 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 coordonatori). În 

cadrul acestui seminar coordonatorilor de proiect li s-au explicat conceptul ACSA, structura reţelei de 

consultanţă, activităţile ce urmează a fi implementate, modalitatea raportării şi planificării activităţilor, 

monitorizării consultanţilor locali şi alte detalii necesare unei activităţi adecvate a PS în anul 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) în rezultatul 

multiplilor solicitări din teritoriu. Instruirile au fost 

desfăşurate 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 a 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 ai 

consiliilor raionale. Seminarele au fost desfăşurate separat 

pentru fiecare ramură de producere.  

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 
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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 întrebări 

practice ca: (i) pregătirea serelor şi solariilor pentru noul sezon, (ii) componenţa substraturilor şi pregătirea 

lor pentru producerea răsadurilor, (iii) terminii optimali 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 activităţi 

în forma de seminare, mese rotunde etc. în număr de 75 

la care au participat 1129 legumicultori. 

2.2 Instruiri la domeniul - Producerea fructelor şi 

pomuşoarelor. Seminare la tema dată au fost desfăşurate 

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

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 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 dependenţă de specie, vârstă şi soi, (iv) înfiinţarea plantaţiilor pomicole noi. 

Compartimentul practic a inclus vizită la obiecte cu caracter demonstrativ – livezi de diferite specii şi vârstă 

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. S-a făcut schimb de experienţă şi opinii. La necesitate au fost 

făcute vizite la diferite livezi. 

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

101 activităţi în forma de seminare, mese rotunde etc. la care au participat 1986 participanţi.  

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 dependenţă de vârstă şi soi, 

expoziţie şi nivelul de afectare a mugurilor după iernatul din 

sezonul 2011-2012. (iv) înfiinţarea plantaţiilor pomicole noi. Compartimentul practic a inclus vizită la obiecte 

cu caracter de producere – plantaţii viticole de diferită vârstă unde s-au făcut aplicații practice la: (i) 
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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 făcute vizite la diferite plantaţii. La seminare 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 activităţi în forma de seminare, mese rotunde etc, la care au participat 1201 viticultori La solicitarea 

beneficiarilor se vor face 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. (iy) 

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 s-a organizat testarea. Participanţii la instruire au primit un set de material didactice. La 

conferinţa de totalizare au fost puse în discuţii întrebări practice ce ţin de această temă, particularităţile 

utilizării cerințelor SSM în ONG-uri, documentele obligatorii în SSM, de care au nevoie ONG-urile. 

Participanţilor la instruire le-au fost înmânate certificate. 

Implementarea măsurilor de subvenţionare a sectorului agricol în 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 două direcţii: (i) 

Activităţi de informare şi instruire și (ii) Editarea şi 

distribuirea materialelor informative. 

4.1. 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. 

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 
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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 Ceadîr Lunga. La seminariile 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. 

Participanţii în cadrul acestor seminare 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. În 

cadrul acestor s-a început identificarea potenţialilor beneficiari de aplicaţii la accesarea subvenţiilor. 

Participanţii la seminar au fost 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 

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, distribuite 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 
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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 compania 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 37 planuri de afaceri, inclusiv 

treisprezece la măsura 4, şase la măsura 6 si optsprezece la măsura 8. Valoarea investiţiilor conform 

planurilor de afaceri este de 32 964 566 lei. Valoarea sprijinului solicitat constituie 7 405 517 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. 

Afaceri cu  caracter demonstrativ  

Pentru a aplica metoda demonstrativă în activităţile de 

instruire-informare a beneficiarilor serviciilor de extensiune a 

reţelei ACSA consultanţii din teritoriu în colaborare cu 

cercetătorii şi reprezentanţii instituţiilor de învăţământ agricol, 

departamentele, subdiviziunile şi inspecţiile Ministerului 

Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA), companiile 

furnizoare de mărfuri şi servicii pentru complexul agroindustrial 

pe parcursul perioadei de raportare au elaborat şi înaintat spre 

concurs 121 propuneri de  

mini-proiect privind diferite 

activităţi agricole şi non 

agricole specifice localităţilor rurale. 

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 PS şi numai 

echipa din Comrat n-a avut astfel de mini-proiecte. Propunerile depuse la 

oficiul central ACSA au fost înregistrate, examinate şi prezentate spre evaluare. 

De notat faptul că după evaluare au fost aprobate spre finanţare 39 contracte 

special, ce 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 sa 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 
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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. Contractele speciale 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).  

În acest timp coordonatorul de proiect, 

consultantul local, beneficiarul şi consultantul din 

exterior au examinat detaliat câmpurile, fermele 

(atelierele) şi celelalte obiecte implicate în 

procesul de implementare. În temeiul studiului în 

cauză sa apreciat volumul de lucrări şi sarcinile de 

bază a tuturor părţilor implicate, pentru fiecare 

sector demonstrativ s-a elaborat planul de 

activităţi privind executarea contractului.  

Cu concursul consultanţilor din exterior PS au 

stabilit potenţialii furnizori de bunuri, necesitatea 

de seminţe, material săditor, echipament pentru irigare şi alte mărfuri necesare şi preconizate pentru asigurarea 

îndeplinirii operative a lucrărilor de fondare a afacerilor cu caracter demonstrativ. De comun au asigurat 

implementarea tehnologiilor respective, pregătit materialele didactice şi activităţile instructiv-informative în cadrul 

sectoarelor menţionate.  

Din sursele UCIMPA/ACSA şi contribuţia proprie 

beneficiarii de proiect împreună cu PS conform 

cerinţelor au achiziţionat bunurile necesare pentru 

fondarea afacerilor cu caracter demonstrativ. 

Bunurile procurate au fost recepţionate 

beneficiarilor în baza actelor de predare-primire.  

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 rând cu implementarea mini-proiectelor consultanţii din teritoriu au identificat şi utilizat în lucrul de informare-

instruire 1230 de sectoare demonstrative parvenite din experienţa sătenilor-beneficiari al 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-
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ferme de iepuri de casă 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, producerea a materialelor de 

construcţie şi meşteşugărit. 

Către sfârșitul lunii iunie datorită măsurilor întreprinse 

la 85 % ( la 33 din 39 ) din contractele aprobate spre 

finanţare au început activităţile de instruire-informare 

şi şcolarizare a beneficiarilor serviciilor din aria de 

deservire al Prestatorilor de Servicii. La două afaceri 

cu caracter demonstrativ (Cahul, apicultura şi 

Hâncești, cultivarea castraveţilor) sarcinile 

contractuale au fost executate pe deplin.  

Din cele 39 afaceri cu caracter demonstrativ numai la 6 motivat încă n-au fost organizate seminarele 

prevăzute, dar s-au întreprins activităţi ce vor asigura ca acest lucru să se desfăşoare cu succes în a 

doua jumătate a anului de raport. 

Astfel, în perioada de raport în cadrul afacerilor menţionate au fost deja petrecute 37 seminare (din 78 planificate) 

la care au participat cca 1000 beneficiari de servicii. Informaţia despre cele organizate a fost elucidată în 14 articole 

în ziare republicane, regionale şi locale, în 12 emisiuni radio şi 8 emisiuni TV la nivel naţional şi regional.  

Detalii despre mersul lucrărilor de implementare a contractelor speciale către data raportării (01 iulie 2012) sunt 

prezentate 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 reflectează 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 de 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:  

la nivel local: 82 activităţi de promovare, prin publicarea articolelor în presa locală, difuzarea reportajelor și 

secvențelor TV la radiourile și televiziunile regionale (Aici TV Orhei, Criuleni, Străşeni, Glodeni, Sângerei şi Rezina), 

elaborarea și implementarea a 21 diverse alte activități de promovare (pliante, buletine informative, broșuri, etc.; 

la nivel naţional: 94 activităţi cu caracter promoţional, din care: 14 secvenţe televizate la programele „Curier”, 

„Baştina” și "Știri", 64 reportaje radiofonice la Radioul Naţional („Unda dimineţii” şi „Microfonul actual”) şi 12 

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

http://www.acsa.md/
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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, experienţă avansată şi cunoştinţe 

noi pentru mediul rural.  

Datorită condiţiilor agrometeorologice create în rezultatul secetei şi starea 

vulnerabilă a semănăturilor cerealelor de toamnă la sfârșitul anului 2011 și 

început de 2012, a determinat implicarea MAIA, Instituțiilor de Cercetări 

Științifice și ACSA de a informa producătorii agricoli despre consecinţele 

nefaste ale 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 "Recomandări privind analiza stării 

cerealelor de toamnă și lucrările de îngrijire în condiții extremale" cu un tiraj 

de 1000 exemplare, care au 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 sa întreprins lucrul privind 

actualizarea informaţiei factologice și introducerea de noi compartimente specializate pentru publicațiile: 

„Afaceri în legumicultură (ediţia III)” și „Afaceri în cultura legumelor în teren protejat (ediţia II)”. La moment s-

au organizat echipe de lucru pentru elaborarea şi actualizarea ghidurilor nominalizate, s-a elaborat structura şi s-

au delegat responsabilităţile autorilor, editarea este preconizată în a doua jumătate a anului. 

Distribuirea materialelor informative editate din anii 2011 – 2012  

Pe parcursul semestrului I, s-au eliberat gratis pentru înzestrarea a 35 PS, colegiilor agricole, Direcţiilor şi 

subdiviziunilor MAIA, administrații publice locale, activităţi de promovare şi în cadrul seminarelor tematice 

1489 exemplare a broșurii "Recomandări privind analiza stării cerealelor de toamnă și lucrările de îngrijire în 

condiții extremale" (1000 ex.) și a 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 a Registrului soiurilor de plante omologate în cultură pentru 

Republica Moldova în anul 2012.  

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

în plantațiile legumicole”, publicat la finele anului 2011, veniturile de la comercializarea cărui vor forma fondul 

renovabil al ACSA-ei - sursa financiară ce este utilizată exclusiv pentru elaborarea şi editarea noilor materiale 

informative şi desfăşurarea activităţilor de promovare ACSA.  

Accesul consultanţilor ACSA la noile realizări în ştiinţă şi agricultură 
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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 informațional de marketing agricol 

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.  Pe parcursul 

perioadei de referință, prin intermediul SIMA au fost realizate următoarele activităţi: 

- suportul informaţional reţelei de extensiune, 

celor peste 23,55 mii unici vizitatori înregistraţi la SIMA şi 

cca. 1500 de utilizatori abonaţi (SER, MAIA cu instituţiile 

şi subdiviziunile subordonate, furnizori de inputuri şi 

echipamente, producători agricoli şi antreprenori rurali, 

angrosişti, sisteme de distribuţie şi consum); 

- au fost transmise 211 oferte de comercializare a 

producţiei agricole, mijloacelor de producţie şi serviciilor 

cu un rulaj de cca. 18 905 mii lei; 

- s-a asigurat plasarea şi transmiterea diverselor 

35 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 a informaţiei privind 27 avertizări şi 97 

prognozele hidrometeorologice despre hazardele naturale şi prognoza timpului pe decadele lunare;  

- au fost plasate 33 cereri de procurarea a 

mijloacelor de producţie şi a produselor agricole 

cu un rulaj de cca. 2 816,9 mii lei;  

Sistemul Informaţional de Marketing Agricol (SIMA) în 

perioada menţionată a fost accesat de peste 22,2 mii unici 

vizitatori cu un număr total de 109,2 mii accesări unice, 

sau în medie cu 600 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 din Republica Moldova de 20,26 mii 

vizitatori (63,6%), urmați de cei din România 8,5 mii 

vizitatori (26,7%), din Italia 0,8 mii vizitatori (2,5%), Ucraina 

http://www.acsa.md/
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0,5 mii vizitatori (1,6%), Rusia de 0,4 mii vizitatori (1,4%) și alte țări (4,2%). Contorizarea și statistica SIMA este 

interdependentă și inopinată asigurată prin sistemul operațional Google analytics.  

Monitorizare şi evaluare 

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

concursul colaboratorilor direcţiei executive ACSA, colaboratorilor Unităţii Serviciului de Extensiune Rurală 

pe lângă Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Comisia de Selectare a Prestatorilor ACSA. 

Scopul monitorizării şi evaluării este de a verifica activităţile consultanţilor regionali şi locali ACSA, de a 

evalua progresul implementării proiectului şi de a soluționa eventualele probleme care persistă în 

activitatea Prestatorilor de Servicii. 

Pe parcursul perioadei de raportare membrii Direcţiei executive ACSA, USER-MAIA şi Comisiei de Selectare 

ACSA au monitorizat 25 PS din raioanele: Soroca, Drochia, Causeni, Ștefan Voda, Criuleni, Anenii Noi, Orhei, 

Hâncești, Straseni, Nisporeni, Căinari, Comrat, Călărași, Cahul, Glodeni, Basarabeasca, Leova, Cantemir, 

Rîșcani, Cimișlia, Sângerei, Ialoveni, Taraclia, Florești și Telenești. În cadrul vizitelor de monitorizare a fost 

evaluat managementul PS, activitățile de implementare a serviciilor de consultanţă rurală și a loturilor cu 

caracter demonstrativ, evidenţa şi gestiunea financiară, transparenţa activităţilor implementate. În rezultat 

au fost evidenţiate unele obiecţii privitor la activitatea centrelor de consultanţă rurală şi regională, de 

comun acord fiind indicate modalităţile şi termenii de soluţionare a lor. 

Activitatea Centrelor PS și consultanţilor reţelei de extensiune rurală s-a îmbunătăţit privitor la calitatea 

serviciilor prestate, evidenţa lor şi planificarea activităţilor, s-au diversificat domeniilor de consultanţă şi s-a 

mărit accesibilitatea lor. Oficiile sunt amenajate adecvat prestării serviciilor consultative, iar amplasarea lor 

este în mare parte corespunzătoare şi accesibilă publicului. 

Situația generală a activităților și lucrului întreprins de Prestatorii de Servicii, întru realizarea contractului de 

bază, este satisfăcătoare fiind respectate condițiile contractuale și termeni de realizare-implementare a 

sarcinilor înaintate de UCIMPA, MAIA și Consiliul de Observatori.  

Lecţii învăţate 

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

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

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

abilităților practice, corespunde cerințelor actuale și permite sporirea capacităților consultanților 

regionali și locali SER la prestarea calitativă a serviciilor; 

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

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

formele de prestare a serviciilor; 

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

și implementarea tehnologiilor moderne, prin diseminarea cunoştinţelor şi acordarea serviciilor 

informaţionale şi de consultanţă în mediul rural; 
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4. În scopul asigurării unui grad mai avansat de competitivitate a reţelei, Comisia de Selectare a PS 

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

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

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

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

subordonate MAIA, generând abandonarea serviciului și fluctuația cadrelor; 

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

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

pentru echiparea consultanților și ca suport pentru antreprenorii rurali; 

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

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

Prioritare vor fi investiţiile la sectoarele demonstrative de propagare a tehnologiilor de cultivare a 

culturilor cu valoarea adăugată și în sectorul zootehnie la îmbunătăţirea fondului genetic și 

tehnologiile aplicate la fermele; 

Concluzii 

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

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

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

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

mobilier și materiale informative și instructive de suport; 

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

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

accesarea Sistemului Informatic de Monitorizare şi Evaluare; 

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

respectarea programului de lucru și legislației muncii; 

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

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

din localităţile deservite; 

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

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

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

economice în spaţiul rural.  

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

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

necesare consultanților în extensiune și beneficiarilor din sectorul agroalimentar; 
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Recomandări 

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

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

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

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

privind consultanța agricolă); 

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

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

condiționată de salarizarea joasă; 

3. Majorarea bugetului PS la cheltuielile pentru arenda oficiului, consumul de energie electrică, 

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

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

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

consumabilelor (cartușe de schimb); 

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 30 iunie 2012    919 635 USD 

 

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

 
Indicatori de rezultate 
 

Referinţă 
La situaţia din 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 
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Campanii de promovare 

Până în prezent activităţile de promovare au fost organizate în 951 sate cu implicarea a circa 22825 de 

persoane. Pe parcursul semestrului I, 2012 au fost organizate 23 promovări în cadrul cărora au fost 

informate 2136 persoane despre condițiile de participare în cadrul RISP II. 

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

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

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

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

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

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

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

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

proiect (IFP).  

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

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 

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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Crearea afacerilor 

Pe parcursul semestrului I, 2012, 4 AD au oferit asistenţă la elaborarea a 136 planuri de afaceri, astfel cifra 

cumulativă indică 1337 afaceri cu planuri de afaceri elaborate cu asistenţa AD.  

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

2012. În perioada de raportare au fost înregistrate 128 afaceri care și-au startat activitatea operațională. Din 

numărul cumulativ de 1038  afaceri creditate, 695  au primit credite prin intermediul RISP II, 343 afaceri au 

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

Investiţia totală efectuată în cele 1038 afaceri care au fost creditate constituie aproximativ 31,988 mil. 

dolari SUA. Media unei investiţii efectuate de către afacerile operaţionale este de circa 30,980 mii dolari 

SUA. În acelaşi timp, dacă ne referim la creditele acordate celor 1038 afaceri rurale, acestea reprezintă un 

total de aproximativ 21,050 milioane dolari SUA, care au fost suplimentate de contribuţia 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 cea depășit unul din obiectivele proiectului - cel puţin o treime din afaceri să fie ne-

agricole. Astfel, din afacerile agricole care sunt 523 în total, cele din domeniul culturi vegetale au cea mai 

mare cotă, reprezentând 425 afaceri. Din cele ne-agricole sunt de menţionat afacerile din industria 

alimentara si a băuturilor (65), prelucrarea lemnului si fabricarea produselor din lemn (39) şi altele. 

Tabel RBD 2.  Structura AR după domeniul de activitate 

ACA: Campania de informare
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CCA: Campania de informare
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CDR: Campania de informare
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MEGA: Campania de informare
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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 

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 
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Finanţarea afacerilor rurale 

Pe parcursul perioadei de referinţă AD au semnat 136 contracte de colaborare cu beneficiarii, numărul 

cumulativ din anul 2006 fiind de 1409. Până în prezent au fost depuse 1247 cereri de creditare către 

instituţiile financiare, 1038 credite fiind deja debursate, și tot atâtea afaceri și-au început implementarea 

planului investițional.  

Graficul RBD 2. Numărul creditelor acordate beneficiarilor proiectului, în dinamică de AD 

   

   

Un aspect important al activităţilor componentei 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 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. 

Taxele colectate pe parcursul a 12 luni de monitorizare au atins 11,758 milioane lei.  

Cele 1038 afaceri operaționale sunt amplasate în toate raioanele Republicii. Numărul maxim de afaceri 

create este concentrat în Rîșcani (92 AR), urmate de UTAG (82 AR), Soldanesti (70), Edineț și Soroca (49 

fiecare), Rezina (41) etc. Dacă comparăm regiunile după valoarea creditelor debursate, care atinge 

273 658 660 MDL, atunci se poate afirma că la data de 30 iunie 2012 cea mai mare investiţie cumulativă a 

fost efectuată în Rîșcani cu peste 27,235 mln lei, urmate de Şoldăneşti, cu peste 23,422 mln lei, Ungheni cu 

peste 16,511 milioane lei și UTAG - 16,068 milioane lei. După ele urmează Briceni cu 16,511 mln lei. Cele mai 

mici investiții au fost făcute în mun. Bălți cu 463 mii lei și Criuleni cu 1,120 mln lei.  

ACA: Planuri de afaceri
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CCA: Planuri de afaceri
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CDR: Planuri de afaceri
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MEGA: Planuri de afaceri
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Grafticul RBD 3. Distribuția creditelor după raioane 

 

Este de menţionat faptul că 971 din 1036 afaceri operaţionale au început deja generarea veniturilor, 

ultimele creând peste 2645 locuri noi de muncă la lansare, ceea ce reprezintă o medie de 3 locuri noi de 

muncă create per afacere. În perioada de referință au fost create 252 noi locuri de muncă, iar numărul 

afacerilor care au început să genereze venituri de la începutul anului 2012 este de 130. (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, 
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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 

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

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

Suport post-creare  

Toate cele 4 AD acordă asistenţă post-creare afacerilor create. Numărul total de afaceri care au beneficiat 

de asistență post-creare este de 933. Numărul total de zile suport prestat de agențiile de dezvoltare este de 

3900 zile cumulativ la Semestrul I, 2012. Cel mai mare suport a fost acordat până acum de către MEGA, 

reprezentând 1130 zile de asistenţă în total. CCA, ACA şi CDR au prestat servicii post-creare 1004, 930 și 836 

zile. 

Graficul RBD 4. Asistența post-creare acordată de AD-ri  

 

 

Cota serviciilor de consultanță după tipul de asistență prestat este: Finanțe/contabilitate – 30%, aspecte 

legale – 26%, management – 20%,  marketing -16%, tehnologii – 8%.  

Tabel RBD 3. Distribuţia suportului post-creare după categorii la 30 iunie 2012 

ACA: Asistenta post-creare
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CCA: Asistenta post-creare
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CDR: Asistenta post-creare
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MEGA: Asistenta post-creare
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Categoria asistenţei oferite Nr. zile 

ACA CCA CDR MEGA TOTAL 

Aspecte legale 230 403 179 218 1030 

Finanţe/contabilitate 225 359 239 334 1157 

Management 239 109 195 245 788 

Marketing/vânzări 110 120 102 285 617 

Tehnologii 126 13 121 48 308 

Total 930 1004 836 1130 

 

3900 

 

 Lecţiile învăţate 

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

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

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

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

antreprenorii din toată ţara. 1247 cereri de creditare au fost depuse de antreprenorii care au primit 

asistenţă tehnică în vederea lansării şi creditării afacerilor rurale; 

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

financiare; 

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

proiectului; 

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

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

colectare a indicatorilor de impact. 

Concluzii 

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

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

suport a afacerilor rurale este încă destul de înaltă;  

 Prin intermediul serviciilor de dezvoltare rurală s-a reuşit facilitarea creditării a un număr total de 

1038 afaceri rurale, ceea ce reprezintă 173% de la ţinta stabilită în documentul de proiect de 600 

AR. Deci, se poate afirma că în termeni cantitativi proiectul a reuşit să obţină rezultate ce depăşesc 

practic de două ori ţinta stabilită; 

 Rezultatele proiectului sunt impunătoare în termeni de impact. Astfel, peste 2600 locuri noi de 

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

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

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

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

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

obţinută de la instituţiile financiare; 

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

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

intermediul Programului Naţional de Abilitare Economică a Tineretului (PNAET); 
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 Salariul mediu al unui angajat este de 1655 lei. În acelaşi timp, angajaţii AR au salarii în mediu cu 

50% mai mari decât cele anterioare; 

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

impozite în valoarea de 1.04 USD.  

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

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

Componenta III:  FINANŢARE RURALĂ 

 

Suma bugetată  25 736 600 USD 

Absorbiţi la situaţia din 30 iunie 
2012 

24  343 009 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 30 

iunie 2012 
Comentarii 

Circa 350 împrumuturi acordate de 
instituţiile financiare, inclusiv 

0 
450 

 

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% 
5.6% 

   
 

 

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 5,34 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 58% - 33 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 99.99 289 114.99 2   44.7 0.65   1875 
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II 4563 Finanţare 
Adiţională 

5.42 99.99 128 63.98 3.14   29.21 0.12   861 

III 4416 , Irigare 3.2 58.00 33 12.07 1.77   1.02 0   142 
 Total 16.52   450 191.04 6.91 0 74.925 0.77 0 2878 
IV RISP2 refinanțare     153 83.41 5.03 0.66 17.77 0.31 0 820 
V PASET 2     70 6.57     3.89 0.01   129 

 Total     223 89.98 5.03 0.66 21.66 0.32 0 949 

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 129 sub-proiecte în 

suma totală de 81,21 mln. MDL şi 4,17 mln. dolari SUA, fiind decontate 129 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 322,38 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 737,23 mln. MDL, suma 

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

Suma principala rambursată de către IFP - 73,91 mln. MDL şi 770,13 mii dolari SUA, ceea ce constituie 

respectiv 41,29% şi 14,42% 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 
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împrumuturile denominate în dolari SUA- rata de referinţă de 6 luni LIBOR şi marjele adăugate ale MF.  

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

Tabelul 1. Ratele procentuale 

Perioada procentuală LEI USD 

01.02.06  –  30.07.06 
01.08.06 – 31.01.07 
01.02.07 – 31.07.07 
01.08.07 – 31.01.08 
01.02.08 – 31.07.08 
01.08.08 – 31.01.09 
01.02.09 – 31.07.09 
01.08.09 – 31.01.10 
01.02.10 – 31.07.10 
01.08.10 – 27.10.10 
28.10.10 – 31.01.11 
01.02.11 – 31.07.11 
01.08.11 – 31.01.12 
31.01.12 – 31.08.12 
31.08.12 – 31.01.13 

12,45 % 
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 primul semestru al anului 2012 rata medie la împrumuturile acordate în MDL de către IFP beneficiarilor 

finali a constituit 13.10% pentru MDL şi 6.01% pentru dolari SUA.  Conform rapoartelor BNM, ratele medii 

de piaţă la creditele acordate de băncile locale întreprinderilor pentru aceiaşi perioada constituie 13.66% 

pentru MDL şi 8.65% pentru dolari SUA, ratele medii pe piaţa acordate de bancile comerciale din resursele 

proprii fiind mai înalte decât ratele RISP II cu circa 0.56 p.p. pentru MDL şi 2.64 p.p. pentru dolari SUA. 

Avantajul resurselor RISP II rămâne a fi maturitatea pe termen lung a împrumuturilor.  Ratele resurselor 

RISP II acordate in MDL sunt mai înalte decât ratele medii de piaţă din cauza ratei medii a inflaţiei în anul 

curent.  

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

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

Banca de Economii 27 15,08 6.23% 
Banca Socială 4 3,73 1.54% 
Fincombank 91 56,68 23.42% 
MoldovaAgroindbank 21 12,41 5.13% 
Mobiasbancă 74 46,20 19.09% 
Moldindconbank 148 65,28 26.97% 

http://www.mf.gov.md/ro/istitutii/DLC/RateRecredit
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Victoriabank 52 42,64 17.62% 

Total 417 242,02 100.00% 

* 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.   

MoldovaAgroindbank are cota cea mai înaltă de resurse decontate în sumă totală de 65.28 mln. MDL 

(echivalentul a 5.322 mln. dolari SUA), urmată de Fincombank în sumă totală de 56,68 mln. MDL (4.62 mln. 

dolari SUA) si Moldindconbank in suma de 46.20 mln. MDL (3.77 mln. dolari SUA).  Rata de schimb la 

30.06.2012 dolari SUA / leu fiind 12.2607. 

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 0.27 0.11 

 2.   50.001 - 250.000 lei 120 18.68 7.72 

 3.   250.001 - 500.000 lei 108 39.27 16.23 

 4.   500.001 - 1.000.000 lei 117 88.62 36.62 

 5.   > 1.000.000 lei 65 95.18 39.33 

 T O T A L 417 242.02 100 

Valoarea medie a sub-împrumuturilor decontate constituie circa 580 mii MDL (sau echivalentul a 47.30 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 36.56 15.11 
Servicii 126 73.40 30.33 
Agricultura 104 68.66 28.37 
Industria alimentară şi prelucrarea produselor agricole 35 24.00 9.92 
Producerea materialelor de construcţie 27 17.15 7.09 
Producerea şi prelucrarea lemnului 18 7.27 3.01 
Altele 25 14.98 6.19 

Total 417 242.02* 100.00 

Tabel 5. Maturitatea sub-împrumuturilor acordate beneficiarilor: 

Maturitatea  sub-
împrumutului 

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

                                                           
2
 Rata de schimb dolari SUA / leu 12.2607 la cursul oficial al BNM la 30.06.12 
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≤ 1an 66 19.87 8.21 

1 – 3 ani 244 130.11 53.76 

3 – 5 ani 85 79.47 32.84 

5 – 7 ani 22 12.57 5.2 

≥ 7 ani 66 19.87 8.21 

Partea preponderentă a sub-împrumuturilor – 53,76% sunt acordate de IFP pe termen mediu (TM) de 3 - 5 

ani; 32,84% de sub-împrumuturi pe termen lung (TL) cu o maturitatea între 5 - 7 ani; 8,21% de sub-

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% (84.06 mln. 

MDL) din numărul total al sub-împrumuturilor. Partea de centru a ţării acoperă 36% din total sub-

împrumuturi (86.45 mln. MDL), şi 29% din sub-împrumuturi sânt finanţate în regiunea de sud a ţării (71.50 

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 4,87 
2 Briceni  5 4,63 
3 Cahul 13 6,69 
4 Calarasi  7 4,39 
5 Cantemir  2 0.83 
6 Causeni  3 2,16 
7 Mun. Chisinau 25 26,57 
8 Cimislia  5 2,08 

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

Glodeni, Briceni, Bălţi, Singerei, Şoldăneşti, Floreşti; Centru: Orhei, Ungheni, Nisporeni, Anenii-Noi, Dubăsari, 

Criuleni Teleneşti,: Sud: Cahul, Vulcaneşti, Taraclia, Comrat, Ceadîr-Lunga, Hînceşti, Leova, Cauşeni, Ştefan-Voda, 

Cantemir, Cimişlia 

Centru

86.46 mln. lei

36%

Nord

84.06 mln. lei

35%

Sud

71.50 mln. lei

29%
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9 Criuleni  6 7,38 
10 Donduseni  8 5,77 
11 Drochia 18 10,70 
12 Dubasari  3 1,63 
13 Edinet 13 6,51 
14 Falesti 14 5,83 
15 Floresti 12 7,35 
16 Glodeni  4 1,12 
17 Hincesti  5 2,25 
18 Ialoveni 20 16,95 
19 Leova  5 2,42 
20 Nisporeni  5 1,99 
21 Ocnita 12 7,70 
22 Orhei 14 9,77 
23 Rezina 11 6,36 
24 Riscani 23 7,66 
25 Singerei 11 4,76 
26 Soldanesti 16 5,10 
27 Soroca  8 8,94 
28 Stefan-Voda  5 2,02 
29 Straseni 16 9,10 
30 Taraclia 19 8,89 
31 Telenesti  7 3,18 
32 UTA Gagauzia 62 29,37 
33 Ungheni 29 17,06 

 Total 417 242,02 
* 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 30.06.12. 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  6,977,978,00  53,38 6,095,062,00 

Banca Sociala MDL 205,000,00 164,000,00 43,945,00 26,80 120,055,00 

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 26,084,405,93 57,47 19,306,705,07 

USD 1,151,075,00 920,860,00 503,444,09 54,67 417,415,91 

MoldovaAgroindbank MDL 14,528,773,00 11,622,618,00 6,247,997,85 53,76 5,374,620,15 

USD 80,000,00 64,000,00 64,000,00 100,00 0,00 

Mobiasbanca MDL 41,053,384,00 32,742,507,00 16,235,424,96 49,59 16,507,082,04 

USD 1,371,625,00 1,097,300,00 70,061,00 6,38 1,027,239,00 

Moldindconbank MDL 63,788,831,00 51,031,064,00 5,567,379,00 10,91 45,463,685,00 

USD 1,702,531,00 1,362,025,00 0,00 0,00 1,362,025,00 

Victoriabank MDL 27,827,215,00 21,381,772,00 12,153,096,74 56,84 9,228,675,26 

USD 2,167,000,00 1,733,600,00 88,679,00 5,12 1,644,921,00 

Total MDL 224,944,392.00 178,974,912,00 73,906,282.48 41,29 105,068,629,52 

USD 6,677,231.00 5,341,785,00 770,129.09 14,42 4,571,655,91 
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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 circa 48 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 33 sub-împrumuturi în suma de 15 291.68  mii MDL şi 

1.958.06 mii dolari SUA, suma împrumuturilor decontate constituie 10 321.08 mii MDL şi 1 400.98 mii dolari 

SUA, suma grantului 1748.27 mii MDL şi 165.46 mii dolari SUA.  Din 33 de sub-împrumuturi  21 sub-

împrumuturi  au  fost aprobate pentru sisteme de irigare în suma de 10 931.68 mii MDL şi 1034.1 mii dolari 

SUA, suma împrumuturilor decontate constituie 6993.08 mii MDL şi 661.83 mii dolari SUA, suma grantului 

1748.27 mii MDL şi 165.46 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 1,230,640,00 787,610,00 0,00 0,00 787,610,00 196,902,00   196,902,00 0,00 196,902,00 

FCB MDL 422,000,00 270,080,00 270,080,0
0 

100,0
0 

0,00 67,520,00   67,520,00 67,520,

0 

0,00 

MCB MDL 9,066,578,00 6,465,010,00 29,693,00 0,46 6,435,317,00 784,252,00   784,252,00 0,00 784,252,00 

USD 832,994,00 587,995,00 0,00 0,00 587,995,00 78,400,00   78,400,00 0,00 78,400,00 

MAIB MDL 4,247,463,00 2,718,376,00 24,000,00 0,88 2,694,376,00 679,594,00   679,594,00 0,00 679,594,00 

USD 721,319,00 501,644,00 0,00 0,00 501,644,00 75,411,00 0.00 75,411,00 0,00 75,411,00 

VB MDL 325,000,00 80,000,00 21,250,00 26,56 58,750,00 20,000,00   20,000,00 0,00 20,000,00 

USD 403,743,00 311,336,40 0,00 0,00 311,336,40 11,648,00   11,648,00 0,00 11,648,00 

Total 

31.03.201

2 

MDL 15,291,681,0 10,321,076,0 345,023,0
0 

3,34 9,976,053,00 1,748,268,00   1,748,268,0 67,520,

0 

1,680,748,

00 

USD 1,958,056,00 1,400,975,40 0,00 0,00 1,400,975,40 165,459,00 0.00 165,459,00 0,00 165,459,00 

După numărul de sub-proiecte prezentate, Moldindconbank (MICB) a fost cea mai activă bancă, aprobând 

16 sub-împrumuturi, fiind urmată de către MoldovaAgroindbank (MAIB) cu 10 sub-împrumuturi.   

Graţie sub-proiectelor finanţate se preconizează a fi irigate circa 2167.17 ha cultivate. 

Termenul mediu al împrumuturilor acordate este de 59 luni. Rata medie de refinanţare pentru beneficiarul 

final, aplicată de către IFP pentru sub-împrumutul în MDL constituie 11,42% si pentru sub-împrumuturile in 

dolari SUA 5,97%, care include marjă comercială a băncii.  Din 33 de sub-împrumuturi finanţate, 17 sunt 
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situate în regiunea de centru a ţării constituind 50.3% din suma decontata, 11 sub-împrumuturi  in regiunea 

de nord  constituind 35.7 şi 5 in regiunea de sud a tarii constituind 14%.   

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 marja adăugată la rata de referinţă 

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

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

Începând cu 26 octombrie 2007 din mijloacele de recreditare revolving au fost aprobate 153 sub-proiecte în 

sumă de 83 937.53 mii MDL, 5 147.48 mii dolari SUA şi 658.64 mii Euro şi finanţate împrumuturi în sumă de  

83 412.43 mii MDL, 5 030.58 mii dolari SUA si 658.64 mii Euro. Informaţia mai detaliată in tabela de mai jos: 

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

BANCA VAL Suma aprobată Împrumut 
decontat 

Împrumut 
rambursat 

% ramb Sold împrumut 

BEM MDL 6,405,000.00 6,405,000.00 887,608.00 13.86 5,517,392.00 

BS MDL 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 

USD 7,013,570.00 7,013,570.00 2,516,144.00 35.88 4,497,426.00 

EB EUR 71,350.00 71,350.00 0.00 0.00 71,350.00 

MDL 5,400,000.00 5,400,000.00 1,150,000.00 21.30 4,250,000.00 

USD 1,423,000.00 1,423,000.00 14,710.00 1.03 1,408,290.00 

ECB USD 154,294.98 154,294.98 0.00 0.00 154,294.98 

FCB MDL 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

USD 8,118,000.00 8,054,600.00 2,066,600.00 25.66 5,988,000.00 

MAIB EUR 38,766.00 38,766.00 21,806.01 56.25 16,959.99 

MDL 2,346,129.00 2,346,129.00 240,740.36 10.26 2,105,388.64 

USD 22,415,000.00 21,953,300.00 3,756,598.00 17.11 18,196,702.00 

MB MDL 592,800.00 537,800.00 13,050.00 2.43 524,750.00 

MICB MDL 325,000.00 325,000.00 10,800.00 3.32 314,200.00 

USD 16,524,835.00 16,524,835.00 3,525,611.00 21.34 12,999,224.00 

VB EUR 1,150,910.00 1,089,010.00 7,958.00 0.73 1,081,052.00 

MDL 108,000.00 108,000.00 0.00 0.00 108,000.00 

USD 15,715,000.00 15,715,000.00 3,621,839.00 23.05 12,093,161.00 

Total EUR 1,772,000.00 1,772,000.00 250,000.00 14.11 1,522,000.00 

  MDL 658,644.98 658,644.98 10,800.00 1.64 647,844.98 

31.03.12 USD 83,937,534.00 83,412,434.00 17,765,140.36 21.30 65,647,293.64 

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

finali, aplicată de către IFP pentru sub-împrumuturile în MDL constituie 10,2%, in dolari SUA constituie 6,2% 
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si pentru Euro – 6,4 , care include marja adăugată a MF şi marja comercială a băncii pentru riscurile de 

credit. 

Tabel 10: Scopul cheltuielilor finanţate din resursele LC, conform ramurilor economiei naţionale: 

Ramura economiei naţionale Numărul de sub-
împrumuturi 

Suma decontata 
(mln. MDL) 

% 

Comerţ 26 24.19 15.60% 
Servicii 53 43.65 28.14% 
Agricultura 37 44.52 28.70% 
Industria alimentară şi prelucrarea agricolă 15 16.56 10.67% 
Producerea materialelor de construcţie 11 10.80 6.97% 
Producerea si prelucrarea lemnului 3 3.78 2.44% 
Altele 8 11.63 7.49% 

Total 153 155.13* 100.00% 

*suma include echivalentul sub-împrumuturilor decontate în dolari SUA si Euro 

Din 153 sub-proiecte,  60 sub-împrumuturi finanţate sunt acordate în regiunea de nord a ţării si constituie 

34.54%  din suma total decontata (53.58 mln. MDL), 41 sub-împrumuturi sunt acordate în regiunea de sud 

constituind 21,38% (33.16 mln. MDL) şi 52 sub-împrumuturi în regiunea de centru – 44,08% (68,38 mln. 

MDL).  Din 153 sub-împrumuturi 27 sau 18% sunt acordate, întreprinderilor noi, împrumutaţilor de prima 

data.  În urma implementării creditării resurselor de refinanţare vor fi create circa 820 locuri de muncă noi.  

22.88% 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.    
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La situaţia din 30.06.2012 din suma totala acordata au fost rambursate 2367.99 mii MDL suma principala.  

Suma grantului acceptat constituie 1472.83 mii MDL, iar suma grantului neutilizat şi rambursat DLC 

constituie 50 mii MDL (care a fost alocată la alt sub-proiect).  Soldul datoriei împrumutului subsidiar la 

30.06.2012 este de 552,59 mii MDL şi soldul grantului în sumă de 2 125.31 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 

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

În mediu, porţiunea de grant UNICEF per afacere constituie 52 021 MDL; creditul 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 şi Energbank.  

Evidenţa împrumuturilor şi elaborarea rapoartelor 

În scopul asigurării îndeplinirii cerinţelor Legii Republicii Moldova nr.419-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la 

datoria publică, garanţiile şi recreditarea de stat” în vederea ţinerii Registrului de stat privind recreditarea 

de stat, asigurării monitorizării şi controlului părţilor participante la recreditare din mijloacele 

împrumuturilor de stat, precum şi organizării evidenţei împrumuturilor de recreditare acordate 
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intermediarilor financiari, DLC a deschis în registrele sale conturile separate contabile analitice şi sintetice în 

conformitate cu Politica sa de Contabilitate pentru anul 2012. 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 

273 de sub-împrumuturi ce constituie 65.5% din totalul sub-proiectelor finanţate si 21 de sub-împrumuturi, 

sau 30%  in cadrul Proiectului PASET.   

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

UCIMPA au fost parţial acordate cu porţiune de subvenţie (20%) pentru beneficiari.  Date referitor la 
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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 406,17 

mln. MDL, 2.21 mln. dolari SUA si 0.09 mln Euro, inclusiv din resursele de refinanţare revolving disponibile 

după deducerile şi transferurile necesare Ministerului Finanţelor pentru deservirea Împrumutului Băncii 

Mondiale, au fost finanţate 379 sub-proiecte în suma totala 226,29 mln. MDL, 2.16 mln. dolari SUA si 0.09 

mln. Euro, sau 58% din suma totală recreditată.  

La 30.06.12 de IFP cumulativ a fost rambursată suma principală - 161,5 mln. MDL şi 50 mii dolari SUA, 

constituind respectiv 39.77 pentru MDL şi 2.26% pentru dolari SUA. Soldul datoriei sumei principale a IFP la 

30.06.12 constituie 244,64 mln. MDL, 2.16 mln dolari SUA si 0.09 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 16,012,361.00 106,230,098.91 73,644,855.89 0 1387 
$ 50,000.00 50,000.00   50,000.00 0   1 

RISP 1 revolving MDL 226,290,827.00 226,290,827.00   55,296,997.06 170,993,829.94   381 
$ 2,163,600.00 2,163,600.00     2,163,600.00   6 

Euro 89,600.00 89,600.00     89,600.00   2 
RISP 2  resurse 
directe 

MDL 224,944,392.00 178,974,912.00   73,906,282.48 105,068,629.52   365 
$ 6,677,231.00 5,341,785.00   770,129.09 4,571,655.91   52 

RISP 2 
revolving 

MDL 83,937,534.00 83,412,434.00   17,765,140.36 65,647,293.64   103 
$ 5,147,476.00 5,030,576.00   307,524.01 4,723,051.99   44 

Euro 658,644.98 658,644.98   10,800.00 647,844.98   6 
RISP 2 irigare 
directe 

MDL 15,291,681.00 10,321,076.00 1,748,268.00 345,023.00 9,976,053.00 1,680,748.00 17 
$ 1,958,056.00 1,400,975.40 165,459.00 0 1,400,975.40 165,459.00 16 

revolving 
PASET 2 

MDL 
6,565,816.00 2,920,586.00 3,645,230.00 2,367,994.00 552,592.00 2,125,311.00 70 

TOTAL MDL 736,905,204.80 681,794,789.80 21,405,859.00 255,911,535.81 425,883,253.99 3,806,059.00 2,323 
$ 15,996,363.00 13,986,936.40 165,459.00 1,127,653.10 12,859,283.30 165,459.00 119 

Euro 748,244.98 748,244.98 0.00 10,800.00 737,444.98 0.00 8 
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Lecţiile învăţate 

 Fiind operaţională din iunie 2008, linia de creditare destinată adaptării la secetă a finanţat și 

echipamente destinate sistemelor de irigare. La finele lunii iunie 2012, au fost acordate 33 sub-

împrumuturi din linia de creditare pentru adaptarea la secetă. 

 Din motivul, debursării lente a resurselor date (din cauza ploilor abundente, inundaţiilor pe o mare 

parte a teritoriului ţării, crizei economice), s-a decis restructurarea Componentei Adiţionale de 

Adaptare la Secetă  prin includerea proiectelor în domeniul agriculturii conservative cu menținea a 

elementului de grant de 20%, dar și finanțarea oricăror alte proiecte investiționale (agricole și non-

agricole) conform schemei de creditare din cadrul proiectului RISP II.  

Concluzii 

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

care a fost stabilit la 30%, a fost deja depăşit. La finele Semestrului I, 2012 – 39,3% din afacerile 

finanţate de proiect sunt afaceri noi.  

 Afacerile gestionate de femei continuă să reprezinte o pondere înaltă în numărul total al afacerilor 

finanţate de proiect. La finele semestrului I, 2012, 24.5% din afacerile finanţate sunt gestionate de 

femei.  

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

contribuit la crearea a peste 2.736 locuri de muncă noi.  

SUSȚINEREA SECTORULUI ASOCIAȚIILOR DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT AL CETĂȚENILOR 

Introducere si noutățile din sectorul AEI  

Școala de Finanțe si Management din Frankfurt (FS) a fost desemnată de către Ministerului Finanțelor să 

implementeze proiectul „Acordarea suportului pentru Asociațiile de Economii si Împrumut din Moldova”. 

Proiectul a fost implementat împreună cu partenerul local Centrul de Dezvoltare Rurală (CDR) conform unui 

sub-contract în perioada 1 iulie 2011 – 30 iunie 2012. 

Scopul proiectului a fost de a acorda suport în principal pentru asociațiile cu licență de tipul B din întregul 

sector în mai multe domenii de bază: administrarea riscurilor, guvernarea corporativă, managementul 

asociațiilor si reorganizarea asociațiilor. 

Echipa a fost formată din șase experți internaționali, care au participat la proiect prin intermediul misiunilor 

pe termen scurt, si opt experți locali din Chișinău. În general, experții internaționali au lucrat activ la 

elaborarea conceptelor, materialelor si proiectelor pilot, în timp ce echipa locală a fost responsabilă pentru 

lansarea si desfășurarea proiectului în sistemul AEI. 

În acest raport se face un rezumat al sarcinilor, concluziilor si recomandărilor de pe durata proiectului. După 

prezentarea unei priviri generale asupra situației sectorului AEI pe durata proiectului si în prezent, se descrie 

fiecare sarcină de lucru după cum este formulată în Propunerea tehnică a FS si se descriu scopurile, după 

cum sunt formulate în TR, sarcinile îndeplinite, concluziile precum si lecțiile însușite si recomandări. 

Privire generală asupra implementării proiectului 

Proiectul a început cu etapa inițială (sarcina de lucru 1) care a fost divizată în două segmente. După 

semnarea contractului în iunie, echipa locală a început proiectul cu un exercițiu de analiză detaliată cu 
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scopul de a colecta informații si date statistice despre sectorul AEI, situația sa actuală si, mai concret, 

informații despre domeniile cuprinse în acest proiect. După perioada vacanțelor, etapa inițială a fost 

finalizată cu o săptămână de inițiere, 5-9 septembrie, când a avut loc si seminarul de lansare la care a 

participat întreaga echipă. 

În cadrul sarcinii de lucru 2: Acordarea sprijinului AEI la administrarea riscurilor s-a elaborat un model de 

scoring si o listă de verificare pentru clienți. În perioada februarie – ianuarie, întregul sector a fost 

familiarizat cu procedurile de administrare a riscurilor (au fost distribuite CD-uri pentru 56 AEI, toate 

materialele au fost afișate pe forul online, modelul de scoring a fost prezentat în timpul întrunirii forului) si 

s-au organizat câteva întruniri cu directorii asociațiilor pentru a discuta aspectele juridice pe care 

conducerea asociațiilor trebuie să le însușească pentru recuperarea datoriilor. Pe lângă aceasta, s-a elaborat 

un îndrumar juridic, care s-a complementat cu formulare ale documentelor necesare asociațiilor în proces 

de recuperare a datoriilor (plângere, înștiințare, aviz si cerere). 

Sarcina de lucru 3 s-a axat asupra modernizării guvernării corporative a asociațiilor si crearea Forului de 

discuții. Au fost organizate întruniri trimestriale pentru a face schimb de experiență între asociațiile cu 

licență de tip B, precum si a informa AEI despre știrile din sector si părțile interesante despre dificultățile cu 

care se confruntă asociațiile. 

Mai târziu, forul online a fost stabilit si 80 AEI (din asociații cu licență de tip A si B) au beneficiat de instruire 

referitor la utilizarea forului online. Interfața forului online a fost structurată în categorii tematice. 

Materialele de instruire, îndrumatele juridice si diferite formulare utilizate de AEI pot fi descărcate de pe 

forul online în caz de necesitate. 

S-au revizuit politice existente ale AEI în ce privește modernizarea guvernării corporative. Respectiv, s-au 

elaborat si s-au amplasat pe forul online materiale de instruire pentru fortificarea consiliilor asociațiilor cu 

licență de tip B la următoarele teme: Introducere în guvernarea corporativă, Chestionarul de autoevaluare a 

Consiliului, Studiu de caz asupra eficacității Consiliului, Model de politică a Consiliului si Introducere în 

raportarea financiară.  

În cadrul sarcinii de lucru 4: Acordarea asistenței tehnice si instruirii în managementul asociațiilor, în 

particular, controlul intern, implementarea SIM si raportare financiară s-au elaborat un manual de proceduri 

operaționale si un program de audit pentru Comitetul de cenzori, pentru implementarea mecanismelor de 

control intern ale AEI. Materialele de instruire pentru calcularea restanțelor utilizând EVIDA au fost 

elaborate pentru a acorda sprijin la raportarea financiară si calculul restanțelor. Instruirea a fost lansată 

pentru toate AEI si materialele au fost prezentate în timpul celui de-al doilea for al AEI, precum si pe forul 

online. 

Îndrumarul pentru utilizatorii sistemului online de raportare al CNPF a fost elaborat si utilizat pentru 

instruirea asociațiilor. În cooperare cu Comisia Națională a Pieței Financiare s-a lucrat cu instruirea AEI cu 

licență de tip A, deoarece în timpul când s-au organizat seminarele, nici una din aceste asociații nu utiliza 

sistemul online de raportare as CNPF. 

Cea mai mare provocare a rămas sarcina de lucru 5: Testarea pilot a fuzionării si preluării AEI, si creării 

filialelor de către AEI. În cadrul acestei sarcini de lucru, s-a acordat asistență conducerii AEI Valea Vîlcului 

(unica AEI care si-a exprimat intenția de a deschide o filială) la pregătirea deschiderii primei 
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filiale a instituției. Aceasta a însemnat acordarea ajutorului pentru conducerea AEI la crearea unui Manual 

de reglementare internă, definirea termenilor de referință pentru aplicarea statutelor, ajustarea statutelor 

asociațiilor la situația când noua filială va începe să funcționeze, acordarea suportului pentru conducerea 

AEI la crearea unui plan de afaceri cu estimarea profitabilității si lichidității. 

Apoi, s-a elaborat ghidul de reorganizare treptată a structurii unei asociații de economii si împrumut sau 

fuzionarea asociațiilor cu licență de tip A pentru a fi transformate într-o asociație de tip B si achiziționarea 

asociațiilor cu licență de tip A de către asociațiile de tip B pentru a îmbunătăți acoperirea geografică si a 

acorda servicii clienților din regiunile îndepărtate. 

Cu toate acestea, din cauza cadrului legislativ dificil, nu a fost posibil de a găsi AEI care ar fi dispuse să 

fuzioneze, sau AEI interesate într-o preluare după cum se descrie în raportul de mai jos. 

Ultima sarcina de lucru 6 s-a axat asupra finalizării proiectului. Pentru a asigura durabilitatea cunoștințelor, 

instrumentelor si caracteristicilor produse de proiect, s-a asigurat că cunoștințele si competențele au fost 

transferate la structurile locale, toate documentele si materialele relevante au fost traduse si experții 

internaționali au lucrat împreună cu partenerii locali asupra lor. În fine, pe 27 iunie 2012 în Chișinău, 

Moldova, s-a organizat un seminar de finalizare împreună cu toți partenerii proiectului. 

Rezumat al dezvoltării sectorului AEI 

Pe durata proiectului, echipa a monitorizat situația în sectorul AEI. Analiza principalilor indicatori financiari 

ai AEI indică o tendință clară a calității portofoliilor de împrumuturi ale AEI (datele pot fi văzute în Anexa 1). 

De la începutul proiectului, acest indicator se îmbunătățește pentru majoritatea AEI, dacă eforturile echipei 

proiectului au o influență directă asupra lor. 

Cadrul legislativ pentru AEI a rămas același, deși schimbările la Legea privind AEI au fost aprobate în lectură 

finală de către Parlament în luna mai. Legea va intra în vigoare după ce este publicată în “Monitorul oficial”. 

În afară de aceasta, pe durata proiectului, Asociația Centrală a făcut lobby pentru diferite aspecte ale 

activității AEI. Au fost expediate scrisori către Parlament, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul 

Finanțelor, Ministerului Economiei, Ministerul Agriculturii si Serviciul Fiscal de Stat în timpul promovării 

schimbărilor în legislația AEI, precum si scrisori către companii private care negociază condiții favorabile 

pentru tranzacțiile de afaceri cu asociațiile. 

Fondul de lichiditate gestionat de Asociația Centrală funcționează din decembrie 2011 cu sprijinul KfW. La 

acel moment, lichiditățile obligatorii ale AEI erau plasate în bănci ca depozite cu termene diferite de până la 

trei ani. La data de raportare, sunt 32 AEI participante la Fondul de lichiditate. Se prevede că pe durata 

anului 2012, toți 51 membri ai Asociației Centrale vor pune lichiditățile obligatorii în Fondul de lichiditate 

conform cerințelor juridice. KfW examinează oportunitățile de acordare a suportului adițional pentru 

sectorul AEI în anul 2012. Până în prezent, aceasta se află doar la nivel de discuție. 

În afară de KfW, inițiativa altui donator implicat în sector este un proiect de seminare de instruire finanțat 

de IFAD si implementat de Asociația Centrală. 

Până în prezent, programul a oferit instruire managerilor AEI despre acordarea împrumuturilor din 

programele IFAD. Principalele teme au fost creditarea investițională si aspectele juridice legate de gaj 

pentru împrumuturile IFAD. În total, 160 persoane din 110 asociații cu licență de tip A si B au fost instruite. 

De asemenea, au fost instruiți 100 manageri AEI în domeniul utilizării computerului. 
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Programul a fost implementat în decembrie 2011 si ianuarie 2012. Această inițiativă a ajutat foarte mult la 

majorarea comunicării prin email între asociații si alte părți din industrie. IFAD prevede să continue suportul 

în a doua jumătate a anului 2012 organizând instruiri pentru utilizarea programului computerizat de 

contabilitate EVIDA de către AEI. 

Rezultatele obținute de proiect 

Acest capitol descrie ce s-a realizat în timpul proiectului, inclusiv lecțiile însușite si evenimentele din sector 

cu o influență directă asupra domeniului respectiv. 

Acest capitol este structurat în conformitate cu sarcinile de lucru conform descrierii proiectului tehnic. 

Fiecare capitol se termină cu lecțiile însușite si cu recomandări. 

1. Administrarea riscurilor si sprijin juridic 

1.1. Sprijin la implementarea procedurilor de administrare a riscurilor în AEI cu licență de tip B 

Obiectivul componentului (conform termenilor de referință): 

De a fortifica în continuare capacitățile AEI de administrare a riscurilor, cu atenție sporită asupra riscului de 

credit pentru a le pregăti de extinderea geografică, dar de asemenea, de a îmbunătăți abilitățile de a 

soluționa problemele curente legate de portofoliul de împrumuturi. 

Activitățile efectuate: 

Elaborarea procedurilor de administrare a riscurilor, bine ajustate la operațiunile AEI, pentru a face față 

extinderii geografice a operațiunilor asociațiilor si managementului general al portofoliului. 

În prima luna, echipa (internațională si locală a) proiectului si-a dedicat timpul revizuirii practicilor de 

administrare a riscurilor (documentația pentru riscul de credit, procedurile de analiză a creditelor si politicile 

de monitorizare a împrumuturilor) implementate de AEI pentru a identifica barierele din sistem. Pe baza 

constatărilor, echipa proiectului a elaborat un model simplu si ușor de utilizat de scoring si clasificare, care 

are drept scop de a ajuta AEI să-si îmbunătățească practicile de administrare a riscului de credit (în special, 

când va avea loc extinderea geografică) si de a îmbunătăți elementele eficiente, standardizând procesul de 

luare a deciziilor. Sistemul de scoring ia în considerație parametrii legați de debitor (probabilitatea de 

default) si fond/gaj (pierderile în caz de default). Calificarea clientului derivă din scoring si oferă o înțelegere 

a gradului general de risc al clientului. În afară de modelul de scoring, echipa proiectului a revizuit 

formularele existente de analiză financiară si a elaborat o listă de verificare utilizată pentru compilarea si 

organizarea dosarelor clienților si diminuarea riscului operațional general. 

Implementarea procedurilor de administrare a riscurilor elaborate în 15 AEI pilot si apoi, utilizarea 

acestora de toate AEI cu licență de tip B 

Mecanismul de scoring, precum si lista de verificare pentru clienți au fost prezentate si discutate cu 15 AEI 

selectate (Lozova, Bujor, Hrusova, EconomCredit, Mihăileni, Rural Credit, Botna, Soroca, Supercredit, 

Pelinia, Primcredit, Holercani, Nimoreni, Horăsti, Bardar). 

După etapa de testarea a modelului de scoring, echipa CDR împreună cu consultanții FS au modificat 

versiunea intermediară si au efectuat câteva ajustări în structura acestui instrument. 

Instruirea conducerii AEI în domeniul administrării riscurilor 
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Începând cu februarie 2012, modelul de scoring a fost introdus de asociațiile cu licență de tip B prin 

intermediul unei serii de instruiri. S-a sugerat ca AEI să Acordarea suportului pentru Asociațiile de economii 

si împrumut din Moldova utilizeze formularele de analiză financiară, precum si mecanismul de scoring 

pentru procesul decizional legat de creditare pentru: 

- toate împrumuturile pentru clienții care au venit periodic (salarii sau afaceri / activități de creditare 

a producătorilor agricoli); 

- clienții care solicită împrumuturi ce depășesc 10 000 – 15 000 MDL sau 

- în cazul când AEI activează în alte regiuni / sate. 

Pe durata perioadei de lansare, s-au organizat seminare de instruire în diferite raioane cu scopul de a 

distribui instrumentele de administrare a riscurilor care au fost elaborate printre toate asociațiile cu licență 

de tip B. Din cele 69 AEI cu licență de tip B, 4 asociații au încetat să funcționeze din cauza problemelor 

interne (AEI Fincordan, AEI Prut Varatic, AEI Mereni si AEI Conacu Boierului) si 9 nu au onorat invitaȚia de a 

participa la instruire (AEI Stefănesti, AEI Dubăsarii Vechi, AEI Econom-Fix, AEI Hîrtopul Mare, AEI Ghecrial 

Sistem, AEI Popinteni, AEI MicroImprumut, AEI MicroCredit, AEI GrimancăuȚi). 

În total, 56 AEI cu licență de tip B au beneficiat de instruiri în domeniul administrării riscurilor: AEI Lozova, 

AEI Bujor, AEI Hrusova, AEI EconomCredit, AEI Mihăileni, AEI Rural Credit, AEI Botna, AEI Soroca, AEI 

Supercredit, AEI Pelinia, AEI Primcredit, AEI Holercani, AEI Nimoreni, AEI Horăsti, AEI Bardar, AEI Cruglic, AEI 

Oxentea, AEI Vorniceni, AEI Ecocred, AEI Finagrocredit, AEI Blesteni-Volodeni, AEI Tetcani, AEI Elizomon, AEI 

Ochiul Alb, AEI Circular-Fin, AEI Popesti, AEI Ciuciulea, AEI Succesul Fermierului, AEI Sofmicrocredit, AEI 

Business Credit, AEI Mîndresti, AEI Susleni, AEI Trestieni-Invest, AEI Brânzenii Vechi, AEI Ciuciuleni-Credit, 

AEI Marinesti, AEI Rezina Credit, AEI Chetrocredit, AEI Făguras V. lui Isac, AEI Plopi, AEI Columna Manta, AEI 

Valea Podului, AEI Sculeni, AEI Credite-Larga, AEI Credit-Class, AEI ColicăuȚi, AEI Bîrlădeni, AEI Credite-

HădărăuȚi, AEI Fetica-Credit, AEI Balauresti, AEI Budai, AEI Microfin, AEI Bani-Garaprim, AEI CorjeuȚi, AEI 

Pitusca, AEI Casunca. 

Conducerea asociațiilor a fost informată despre utilitatea, aplicabilitatea, structura si beneficiile utilizării 

instrumentului de scoring. În același timp, directorii executive ai asociațiilor au fost instruiți cu privire la 

modul de utilizare a modelului de scoring (introducerea corectă a informațiilor pentru fiecare indicator de 

scoring si interpretarea rezultatului final). Pentru a înțelege mai bine sistemul de scoring, directorii executivi 

ai asociațiilor au trecut prin procesul de completare a datelor în modelul de scoring pe baza informațiilor 

oferite de un client real. 

Distribuirea procedurilor de administrare a riscurilor în întregul sistem al AEI 

Modelul de scoring si lista de verificare au fost aduse la cunoștința întregului sistem de asociații în timpul 

celui de-al doilea for si au fost afișate în secțiunea respectivă pe pagina web a forului online. S-a expediat un 

email tuturor asociațiilor cu licență de tip B referitor la plasarea instrumentelor de administrare a riscurilor 

pe forul online al asociațiilor. 

1.2. Îmbunătățirea cunoștințelor conducerii AEI în domeniul aspectelor juridice de recuperare a datoriilor 

Obiectivul componentului (conform TR): 
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De a fortifica în continuare capacitățile AEI de administrare a riscurilor, cu atenție sporită asupra riscului de 

credit pentru a le pregăti de extinderea geografică, dar de asemenea, de a îmbunătăți abilitățile de a 

soluționa problemele curente legate de portofoliul de împrumuturi. 

Activitățile efectuate: 

S-a elaborat un manual juridic pe baza discuțiilor si experienței din interacțiunea cu AEI în timpul recuperării 

datoriilor si procedurilor juridice. Scopul manualului este de a deveni un suport practic cu exemple si 

răspunsuri la întrebările frecvente. Pentru aplicarea corectă a Îndrumarului juridic, el a fost suplimentat cu 

formularele documentelor necesare asociațiilor în procesul de recuperare a datoriilor (plângeri, aviz, 

înștiințare, cerere). 

Se preconizează că îndrumarul va fi un „document viu”, în sensul că trebuie să fie combinat cu sprijin din 

partea experților juridici ai Asociației Centrale, si de asemenea, va fi actualizat în permanență de către 

Asociația Centrală. 

După finalizarea Îndrumarului juridic, echipa proiectului a organizat mai multe întruniri cu directorii 

executivi ai AEI cu privire la problemele juridice. În total, 60 de asociații cu licență de tip B au participat la 

aceste seminare, care au fost organizate în Bălți, Edineț si Chișinău. Cele 9 asociații cu licență de tip B 

rămase lucrează intens asupra recuperării datoriilor. Ele au beneficiat de consultanță individuală pentru 

fiecare client problematic. 

1.3. Rezultate, lecțiile însușite si recomandările pentru această sarcină de lucru 

Rezultate: 

- Au fost elaborate procedurile de administrare a riscurilor (modelul de scoring, lista de verificare 

pentru clienți si formularele financiare) 

- 56 asociații cu licență de tip B au beneficiat de instruire si antrenare la implementarea procedurilor 

de administrare a riscurilor 

- Procedurile de administrare a riscurilor sunt disponibile pentru întregul sector AEI 

- S-a elaborat un manual juridic pentru asociații cu privire la recuperarea datoriilor 

- Toate asociațiile cu licență de tip B au beneficiat de instruire cu privire la problemele juridice de 

bază legate de creditare si recuperare a datoriilor prin sistemul judiciar 

Lecțiile însușite si recomandări: 

După finalizarea instruirilor cu privire la administrarea riscurilor, echipa CDR a efectuat mai multe vizite de 

monitorizare în teren cu scopul de a verifica dacă asociațiile instruite utilizează modelul de scoring. Au fost 

contacte prin telefon de către biroul CDR si au fost intervievate referitor în acest sens. Rezultatele au arătat 

încă o dată că multe asociații deseori opun rezistență la schimbări, implementarea noilor practici si 

instrumente fiind o sarcină dificilă. Din numărul total de 56 asociații care au participat la instruirile de 

administrare a riscurilor, 14 asociații utilizează total sau parțial modelul de scoring, 8 asociații au confirmat 

că vor utiliza acest instrument în viitorul apropiat si 34 asociații nu utilizează deloc modelul de scoring din 

diferite motive (nu mai creditează, creditează doar clienților pe care îi cunosc bine, prea mult lucru 

documentar, utilizarea inconsistentă si calculul incorect al diferitor criterii financiare). 

Drept concluzie, putem spune că implementarea modelului de scoring în calitate de instrument de 

administrare a riscurilor în sistemul asociațiilor nu este o sarcină ușoară. Succesul acestuia depinde foarte 
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mult de deschiderea conducerii față de schimbări si de aplicarea metodologiei de analiză financiară a 

clienților. Se recomandă ca echipa Asociației Centrale să continue monitorizarea utilizării sistemului de 

scoring, în special, a acelor asociații care au un PAR30>5% si a acelor asociații care si-au exprimat intenția de 

a-si extinde geografic serviciile. 

Dacă va fi necesar, echipa CDR poate impune utilizarea sistemului de scoring, stabilind restricții asupra 

creditării asociațiilor. Alte recomandări includ: 

- introducerea posibilă a modelului de scoring ca cerință în Manualul operațional, colaborarea din 

viitor cu CNPF asupra implementării mai pe larg a modelului de scoring, prezentarea exemplelor de 

succes de utilizare a modelului de scoring în cadrul forului, acordarea asistenței la implementarea 

modelului de scoring pentru asociațiile care doresc să deschidă o filială în satele vecine. 

- De asemenea, se recomandă ca manualul juridic să fie menținut actualizat prin ajustarea acestuia la 

schimbările regulamentare si în conformitate cu cererea din sectorul AEI. Dacă se va face constant 

referință la manual în timpul forului si când apar întrebări, aceasta va garanta utilizarea lui. 

2. Perfecționarea guvernării corporative si forului de discuții ale AEI 

2.1. Crearea forului pentru schimbul de experiență între AEI cu licență de tip B prin intermediul discuțiilor 

specifice asupra temelor specifice 

Obiectivul componentului (conform termenilor de referință): 

De a crea o platformă pentru discuții si schimb de informații pentru întregul sector. 

Activitățile efectuate: 

Crearea forului de discuții pentru schimb de informații 

Pe baza discuțiilor membrilor echipei proiectului cu reprezentanții asociațiilor si organizațiilor din sector, s-a 

creat un for de discuții cu scopul de a servi drept platformă pentru schimbul de informații si experiențe între 

asociații, informarea asociațiilor despre ultimele știri din sector, despre provocările cu care se confruntă 

asociațiile si diseminarea informațiilor în sistem de oricare parte interesată. Temele de discuții de pe for de 

obicei includ aspectele juridice legate de creditare, raportarea financiară si problemele legate de activitatea 

CNPF, inclusiv modificarea legislației si regulamentelor. Pe lângă aceasta, fiecare for include si va include în 

viitor teme actuale referitor la ultimele evenimente si situații din industria AEI. 

Forul s-a organizat si se organizează trimestrial în Chișinău. Grupul de participanți constă din reprezentanți 

ai asociațiilor, UCIPA, CNPF, instituțiilor de re-finanțare (CFR, MAIB, Microinvest), membrii echipei Asociației 

Centrale (expertul juridic, expertul SIM / TI, contabilul CDR, experții locali AEI si consultanții internaționali) si 

din alți vorbitori cheie la invitație. Până la finele proiectului, au avut loc două întruniri ale forului (a treia s-a 

amânat datorită evenimentelor ulterioare în care au fost implicate majoritatea asociațiilor cu licență de tip B 

si A: adunarea generală anuală a Asociației Centrale (martie) si adunarea generală anuală a CFR (aprilie)). 

Pentru a obține beneficii maxime din aceste întruniri, discuțiile au fost organizate în mod deschis (asociațiile 

au posibilitatea de a pune întrebări despre problem concrete si dificultățile cu care se confruntă). Cu toate 

acestea, rămâne spațiu pentru ca asociațiile să facă schimb de experiențe. Informații detaliate despre 

întrunirile forului au fost plasate pe pagina web a Asociației Centrale – www.aei.md. 

Crearea forului online 

http://www.aei.md/
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Pentru a realiza o comunicare mai bună, a acorda sprijin si a consolida rețeaua si comunitatea de asociații, s-

a creat versiunea online a forului asociațiilor (în limbile română si engleză), care poate fi găsită la 

http://forum.aei.md. Tehnic, forul funcționează pe baza serverului ACAEI si are o interfață de utilizare în 

limbă română pentru a asigura o comunicare mai ușoară si mai bună. Interfața forului online este 

structurată în categorii tematice de unde pot fi descărcate materialele de instruire, îndrumarul juridic si 

diferite formulare utilizate de asociații în activitățile lor. Administrarea forului online se face de 

departamentul TI al Asociației Centrale, specialiștii TI au grijă de a oferi instruire asociațiilor, de a înregistra 

membrii noi, de a acorda suport tehnic asociațiilor, de a distribui întrebări si a identifica răspunsuri, de a 

monitoriza activitatea membrilor si a datelor statistice. S-a elaborat un ghid care s-a distribuit împreună cu 

instrucțiile pentru utilizarea forului online. 

Către finele proiectului, au fost deschise 125 conturi, din care 114 sunt asociații. În total, 32 teme de bază au 

fost discutate pe forul online si au fost făcute 47 comentarii la aceste teme. Au fost 3957 vizitatori, din care 

11 sunt membri active care au postat regulat mesaje. 

Pe lângă aceasta, s-a lansat si s-a configurat un server pentru a unifica toate adresele de email ale 

asociațiilor sub un singur brand cu adresa www.aei.md. Serviciul de e-mail este disponibil la 

http://mail.aei.md. Majoritatea asociațiilor – membre ale ACAEI si-au înregistrat emailurile în noul sistem. 

Interfața de email lansată este intuitivă, ușor de utilizat si poate fi accesată la 

http://file.aei.md/manual/it/Utilizare-Email.pdf. 

2.2. Instruirea si antrenarea membrilor consiliilor AEI 

Obiectivul componentului (conform termenilor de referință): 

De a fortifica guvernarea corporativă a AEI prin fortificarea capacităților consiliilor asociațiilor. 

Activitățile efectuate: 

Revizuirea procedurilor curente ale consiliilor asociațiilor 

Pe durata etapei inițiale a proiectului, a fost analizată guvernarea corporativă în  asociații si s-a ajuns la 

concluzia că în sistem există o diversitate de guvernări corporative. Similar cu diversitatea asociațiilor din 

sistem, sunt foarte diferite si consiliile si capacitatea lor de a-si îndeplini funcțiile în mod adecvat. Unele 

consilii sunt foarte implicate în guvernarea si controlul asociației, în timp ce altele se limitează mai mult sau 

mai puțin la semnarea si aprobarea deciziilor managementului. 

Pentru a înțelege situația mai bine, s-au identificat trei asociații pilot: Chetrocredit, Economcredit si Lozova. 

De la fiecare din aceste asociații s-au colectat biografiile fiecărui membru al consiliului, procesele verbale ale 

întrunirilor consiliilor, precum si procesul verbal al adunării generale anuale, si planurile strategice si de 

afaceri ale asociațiilor, si rapoartele anuale financiare. Toată această informație a fost utilizată ca bază 

pentru elaborarea materialelor de instruire. 

Elaborarea politicilor pentru Consiliile AEI 

S-a elaborat si s-a tradus în limba română o politică pentru consiliile asociațiilor, care a fost revizuită de mai 

multe ori, inclusiv de expertul local pentru guvernare corporativă si avocatul Asociației Centrale, pentru a 

asigura că aceasta se conformă cadrului de reglementare. Politica pentru consilii include următoarele 

compartimente: 

http://forum.aei.md/
http://www.aei.md/
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- Rolul si responsabilitățile Consiliului 

- Codul de conduită al Consiliului 

- Întrunirile Consiliului 

- Rapoartele Consiliului 

- Calificarea membrilor Consiliului 

- Dezvoltarea Consiliului 

- Raportul financiar către CNPF 

- Recunoașterea responsabilității 

Instruirea membrilor consiliilor ale tuturor AEI cu licență de tip B privind rolul si responsabilitatea 

consiliului, controlul intern si supravegherea unei AEI 

Materialele de instruire pentru fortificarea capacităților consiliilor asociațiilor cu licență de tip B au fost 

elaborate pe baza acestei politici si distribuite asociațiilor, precum si postate pe forul online. În total, s-au 

elaborat cinci module: 

1. Introducere în guvernarea corporativă 

2. Chestionarul de auto-evaluare pentru consilieri 

3. Studiu de caz pentru eficacitatea Consiliului 

4. Model de politică a Consiliului 

5. Introducere în raportare financiară 

Până la finele proiectului, toate asociațiile cu licență de tip B care si-au manifestat interesul vor fi instruite si 

vor primi recomandări referitor la politica consiliului. 

Rezultate, lecțiile însușite si recomandările pentru această sarcină de lucru 

Rezultate: 

- S-au organizat întruniri trimestriale pentru schimbul de experiență între asociațiile cu licență de tip 

B pentru a informa asociațiile despre ce se întâmplă în sector si părțile interesate despre dificultățile 

cu care se confruntă asociațiile si ca orice parte interesată să poată disemina informații în sistem 

(până în prezent au avut loc 2 foruri). Asociația Centrală poate organiza foruri similare în viitor. 

Forul online a fost creat si 80 asociații (cu licență de tip A si B) au beneficiat de instruire privind utilizarea 

forului online. Interfața forului online a fost structurată în categorii tematice. Materialele de instruire, 

îndrumarule juridice si diferite formulare utilizate de AEI pot fi descărcate de pe forul online de către AEI. 

- Toate consiliile asociațiilor cu licență de tip B au fost instruite pentru a le spori competența. 

- S-au elaborat, tradus si distribuit politici pentru consiliile asociațiilor. 

Lecțiile însușite si recomandări: 

Forul este foarte apreciat de entitățile din sector si de asociații. Faptul că discuțiile au loc în mod deschis si 

participanții pot pune întrebări la care primesc imediat răspunsuri adecvate este foarte binevenit de 

asociații. Deoarece Asociația Centrală are toată capacitatea de a organiza astfel de evenimente în viitor, se 

recomandă puternic ca întrunirile forului să fie organizate trimestrial. 
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În ce privește utilizarea forului online, se poate spune că implicarea asociațiilor rămâne limitată, dar se 

îmbunătățește cu timpul. Se recomandă ca Asociația Centrală să încerce să stimuleze participarea 

asociațiilor pe forul online acordând suport prin intermediul forului online si nu prin telefon. 

De obicei, consiliile asociațiilor constau din cinci membri nesalarizați care au alte locuri de muncă si prin 

urmare, au disponibilitate limitată de a-si îndeplini funcțiile în cadrul consiliilor asociațiilor. Pe lângă aceasta, 

majoritatea asociațiilor nu planifică întrunirile consiliilor, dar pur si simplu apelează telefonic membrii 

consiliilor când este de lucru pentru ei. Pentru a asigura implicarea optimă a consiliilor si a lua în 

considerație timpul limitat al membrilor acestora, asociațiile trebuie să fie încurajate să-si îmbunătățească 

planificarea. 

Asociația Centrală va continua seminarele privind guvernarea corporativă cu toate asociațiile cu licență de 

tip A si B. Asociația Centrală va urmări acceptarea de către adunările generale a politicilor elaborate pentru 

consilii pentru a asigura durabilitatea implementării si utilizării acestora. 

Asociația Centrală va monitoriza asociațiile, va ajusta si va recomanda adoptarea altor documente interne si 

politici conform noii Legi privind AEI. Chestionarul completat de auto-evaluare a consiliilor este colectat si 

poate fi utilizat productive pentru a identifica următoarele activități de instruire ale Asociației Centrale. 

3. Asistență tehnică si instruirea managementului AEI 

3.1. Îmbunătățirea utilizării SIM al CNPF 

Obiectivul componentului (conform termenilor de referință): 

Îmbunătățirea managementului prin antrenarea si instruirea asociațiilor cu licență de tip B în utilizarea SIM 

elaborate de CNPF. 

Activitățile efectuate: 

În primul trimestru al proiectului, echipa proiectului a elaborat un set de propuneri si recomandări pentru 

CNPF în legătură cu îmbunătățirea SIM existent. Aceste recomandări vor fi implementate în viitorul 

apropiat. 

Toate AEI cu licență de tip B utilizează în prezent sistemul de raportare online al CNPF. La începutul 

proiectului, aproximativ 40% din ele aveau nevoie de suport la distanță în acest sens, în ultima lună a 

proiectului - doar 5 asociații au solicitat un astfel de sprijin. Atenție deosebită s-a acordat instruirii 

asociațiilor cu licență de tip A, deoarece nici una din ele nu utiliza sistemul de raportare online al CNPF. În 

cooperare cu CNPF, în sistem s-a deschis un cont pentru asociațiile cu licență de tip A ca ele să poată lucra 

cu date reale. Au fost instruite 76 asociații, din care 30 cu licență de tip B si 46 cu licență de tip A. 

După aceasta, echipa proiectului a organizat seminare de instruire si a elaborat un ghid pentru utilizatori cu 

recomandări tehnice, care a fost distribuit în sistem si amplasat pe pagina web a forului online. 

În ce privește consolidarea bazelor de date ale asociațiilor, până în prezent, s-au semnat 18 contracte de 

păstrare a bazelor de date pe serverul Asociației Centrale. Bazele de date ale 10 asociații au fost deja 

complet transferate. 

Rezultatele utilizării modelului au fost pozitive, prin urmare, procesul de consolidare va continua în viitor. 
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Ultima parte a acestei sarcini de lucru a fost organizarea vizitei expertului internațional în perioada 11-15 

iunie 2012. Scopul acestei misiuni a fost de a evalua necesitățile actuale ale asociațiilor în termeni de 

sisteme informaționale de management prin intermediul analizei regulilor si practicilor de afaceri si a 

descrie cerințele funcționale ale sistemului într-un document – cadru.  

3.2. Sprijin la fortificarea controlului intern al AEI 

Obiectivul componentului (conform termenilor de referință): 

De a îmbunătăți managementul asociațiilor pentru control intern, îmbunătățind astfel încrederea si 

transparență sectorului. 

Activitățile efectuate: 

Elaborarea si implementarea unui îndrumar pentru controlul intern 

Pe baza experienței echipei proiectului, discuțiile cu alte părți implicate si vizitele la două asociații pilot 

(Botna si Soroca), s-au identificat următoarele probleme si dificultăți de bază în sistemul AEI din punct de 

vedere al controlului intern: 

- Controlul intern al asociațiilor era destul de limitat. Asociațiile implementau următoarele proceduri 

oficiale: un manual operațional pentru activitățile de creditare produs si aprobat de consiliile 

asociațiilor; un sistem informațional (EVIDA). Totuși, cele două asociații vizitate nu implementau pe 

deplin politicile / procedurile disponibile. 

- Principalul organ responsabil pentru controlul intern al asociațiilor este Comitetul de cenzori format 

din membri aleși. Comitetul de cenzuri trebuie să efectueze cel puțin controale anuale. Nu sunt 

manuale cu privire la funcționarea comisiilor de cenzori. Comitetele de cenzori nu au efectuat 

verificări regulate si nu există mai multe informații despre greșelile care ar fi putut fi identificate în 

timpul acestor verificări. Comitetul de cenzori poate prezenta un singur raport, care nu întotdeauna 

acoperă toată perioada de la ultima verificare. 

- Asociațiile nu au utilizat toate funcțiile programului computerizat EVIDA si acest program nu reflectă 

toate activitățile asociațiilor (nu reflect activitatea casierului, nu este conectat la un server central si 

nici nu necesită închiderea conturilor). 

Pentru a fortifica funcționarea Comitetului de cenzori în sensul îmbunătățirii verificărilor efectuate si creării 

structurilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lui, au fost îndeplinite următoare sarcini: 

a) S-a creat o structură ierarhică care să asigure separarea adecvată a îndatoririlor si responsabilităților si 

supravegherii activității angajaților. 

b) S-a elaborat un îndrumar pentru controlul intern pentru fortificarea controlului intern general în cadrul 

asociațiilor, inclusiv: 

- Procedurile operaționale de administrare generală 

- Contabilitate /Raportare 

- Contractele de economii 

- Operațiunile de casă 

- Tehnologii Informaționale 

- Resursele umane 
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c) S-a elaborat un program de audit pentru Comitetul de cenzori, inclusive formularele adiționale / 

formularele documentelor de lucru si listele de verificare pentru Comitetul de cenzori pentru toate funcțiile 

incluse în manualul operațional. 

Listele de verificare prezintă detaliat o serie de teste care trebuie să fie efectuate periodic de membrii 

Comitetului de cenzori si includ instrucții concrete privind procedura de efectuare. Formularele adiționale / 

ale documentelor de lucru prezintă exemple de informații care trebuie să fie înregistrate pentru a 

demonstra că verificările au fost efectuate. 

d) S-au organizat două instruiri pilot în asociațiile Sculeni si EconomCredit pentru a obține opinii si păreri si a 

face ajustările finale la manualul operațional, listele de verificare ale Comisiei de cenzori si formularele 

adiționale / ale documentelor de lucru. 

Antrenarea si instruirea AEI cu licență de tip B privind efectuarea controlului intern 

După ce materialele au fost finalizate si traduse în limba română, a început etapa de lansare. În total, au fost 

instruite 52 asociații (directorii executivi si membrii Comitetelor de cenzori) în domeniul controlului intern, 

după cum urmează: 

- Instruire în grup pentru asociațiile din nordul Țării, Bălți si Edineț: s-au instruit în total 27 asociații cu 

licență de tip B în două orașe mari din nordul Țării. 

- Instruire individuală pentru fiecare din cele 25 asociații rămase. 

Manualul operațional finalizat a fost expediat conducerii asociațiilor si membrilor comisiilor de cenzori. 

Comisiile de cenzori au primit si documentele legate de programul de audit. 

3.3. Instruirea AEI cu licență de tip B în raportare financiară si calculul restanțelor 

Obiectivul componentului (conform termenilor de referință): 

De a îmbunătăți managementul asociațiilor cu privire la raportarea financiară si calcularea corectă a 

restanțelor pentru scopuri interne si externe, creând astfel transparență în sector. 

Activitățile efectuate: 

Instruirea AEI cu licență de tip B în raportare financiară si calcularea restanțelor 

Pe baza informațiilor colectate de la contabilii AEI, departamentul de contabilitate al CDR/CFR si experții 

SIM în primul trimestru al proiectului, echipa a elaborat un manual pentru a ajuta AEI să-si soluționeze 

problemele zilnice legate de raportarea financiară. Manualul conține informații actualizate la următoarele 

capitole: 

- Standardul Național de Contabilitate 63 "Prezentarea informațiilor în rapoartele financiare ale 

asociațiilor de economii si împrumut si ale instituțiilor similare” si comentarii asupra acestor 

standarde utile pentru activitatea zilnică a contabililor asociațiilor; 

- Îndrumare privind modul de pregătire a rapoartelor financiare pe baza cerințelor CNPF; 

- Îndrumare privind utilizarea aparatelor de casă si registrelor de casă;  

- Normele de prudență financiară pentru AEI. 

Manualul de raportare financiară este un instrument practic, care conține exemple si referințe, si exemple 

cu utilizarea sistemului EVIDA de pregătire a rapoartelor financiare. 
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În afară de manualul de raportare financiară, echipa proiectului a elaborat materiale de instruire privind 

calcularea ratei portofoliului expus riscului (PAR30) utilizând sistemul EVIDA, astfel încât AEI să poată urmări 

calitatea portofoliului de împrumuturi si să poată preîntâmpina apariția restanțelor. Asociațiile cu licență de 

tip B au fost instruite în domeniul raportării financiare si calculul restanțelor (au fost organizate 11 seminare 

în principalele orașe din Țară). Toate asociațiile au acces la materialele de instruire pe forul online. 

3.4. Rezultate, lecțiile însușite si recomandările pentru această sarcină de lucru 

Rezultate: 

- Recomandări privind ajustările posibile la SIM elaborat de CNPF - 76 AEI au beneficiat de instruire si 

antrenare pentru utilizarea SIM 

- S-a elaborat ghidul de control intern pentru conducerea asociațiilor si Comitetele de cenzori; s-a 

elaborat programul de audit pentru Comitetele de cenzori 

- Au fost instruire în domeniul controlului intern 52 asociații cu licență de tip B (directorii executivi si 

membrii comitetelor de cenzori) 

- S-a elaborat un manual de raportare financiară si toate asociațiile cu licență de tip B au fost instruite 

în domeniul raportării financiare si pot calcula corect restanțele utilizând sistemul EVIDA 

Lecțiile însușite si recomandări: 

După evaluarea gradului de utilizare de către asociații a SIM al CNPF din al treilea trimestru al proiectului, 

una din concluziile importate a fost că sistemele utilizate de asociații pentru a-si gestiona informațiile si a 

produce date pentru raportarea către organele de reglementare nu corespund întotdeauna cerințelor. În 

același timp, acele asociații care nu dispun de un astfel de sistem au nevoie de foarte mult ajutor la 

selectarea si implementarea sistemului care le-ar satisface cerințele. 

Prin urmare, s-a inițiat o analiză suplimentară si după discuții cu diferiți experți din echipă, s-a luat decizia de 

a elabora un document cadru care ar descrie cerințele față de funcții si raportare pentru un SIM pentru 

asociații. Acest document poate fi utilizat în viitor ca bază si ca referință pentru: 

- selectarea softului pentru asociațiile care nu au încă un astfel de sistem – documentul de bază poate 

fi completat cu cerințele specifice ale fiecărei asociații si expediate furnizorilor potențiali în calitate 

de cerințe funcționale pentru implementarea softului; 

- evaluarea capacităților actuale si corespunderii funcționale ale softurilor existente – comparând 

funcționalitatea sistemelor implementate de asociații (EVIDA, 1C, altele) cu cerințele funcționale si 

de afaceri; rezultatul acestei analiză poate deveni o analiză structurată a decalajelor si un plan de 

elaborare a unor produse de către producătorii de SIM; 

- a contribui la un proces mai general de „solicitare a propunerilor” de la furnizorii de software – în 

cazul că donatorii / investitorii decid să implementeze un proces mai amplu de selectare pentru a 

identifica un sistem care ar putea fi implementat de toate AEI, de exemplu. 

Se recomandă ca Asociația Centrală să monitorizeze continuu si să acorde asistență asociațiilor cu licență de 

tip A la utilizarea sistemului de raportare online al CNPF. CNPF ar putea recomanda asociațiilor să utilizeze 

sistemul si pe termen lung, asociațiile cu licență de tip A ar trebui să fie obligate să transmit rapoartele doar 

prin SIM. 
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Este dificil de spus cum comitetele de cenzori vor continua să aplice cunoștințele primite în cadrul 

proiectului. Membrii comitetelor de cenzori lucrează fără a fi remunerați si prin urmare, de obicei, au un al 

loc de muncă remunerat pe durata zilei, ceea ce face ca implicarea lor în activitatea asociațiilor să fie foarte 

limitată. 

Se recomandă să se urmărească acest lucru prin forul de discuții. Se recomandă ca Asociația Centrală să 

continue să ceară periodic de la AEI calcularea PAR, verificând aleatoriu coeficienții primiți si acordând 

sprijin asociațiilor cu un PAR30>5%. 

4. Testarea pilot a fuziunilor si preluărilor, si creării filialelor  

Obiectivul componentului (conform termenilor de referință): 

De a arăta sectorului un exemplu real de fuzionare sau preluare si creare a unei filiale, utilizând astfel 

această experiență pentru a elabora un ghid detaliat pentru viitoarele consolidări, precum si utilizarea 

acestei experiențe pentru a optimiza ulterior procedurile de extindere a asociațiilor. 

Activitățile efectuate: 

Acest component al proiectului avea drept scop acordarea sprijinului la reorganizarea asociațiilor. Se 

intenționa să se ajute la consolidarea industriei prin stabilirea unor structuri mai puternice si mai viabile 

care ar funcționa mai eficient datorită legăturile de sinergie create si gamei mai vaste de servicii care le pot 

oferi membrilor. Prin urmare, lucrul efectuat în cadrul componentului s-a axat asupra asociațiilor mici cu 

licență de tip A care ar fi interesate să fuzioneze cu o altă asociație cu licență de tip A pentru a ajunge la 

volumul necesar al activelor pentru a solicita licența de tip B, sau de a fi absorbită de o asociație cu licență 

de tip B pentru a deveni parte a unei entități mai mari si a-si extinde portofoliul de produse. În același timp, 

managerii asociațiilor cu licență de tip B au fost încurajați de echipa proiectului să examinează opțiunea 

deschiderii unei filialele, ceea ce poate duce la creșterea semnificativă a activităților de afaceri. 

Proiectul nu a abordat opțiunea de reorganizare prin divizare sau creare a unei companii fiică, pentru că, la 

moment, nu există asociații atât de mari si cu suficiente resurse umane. Pe lângă aceasta, din punct de 

vedere strategic, este mult mai important să se formeze entități mai mari si mai puternice pentru a asigura 

că AEI pot îndeplini cererile pieței financiare tot mai competitive. 

Testarea pilot a fuziunilor si preluărilor (achizițiilor) a două AEI 

La începutul proiectului, câteva AEI erau interesate să se reorganizeze prin fuziune sau achiziție. Echipa 

FS/CDR a acordat sprijin managerilor AEI Soroca (cu licență de tip B), Tepilova si Eco-Class Credit (asociaȚii 

cu licență de tip A) la evaluarea consecințelor strategice de achiziționare a celor două asociații mai mici de 

către asociația cu licență de tip B. îmbunătățirile si asinergiile planificate includeau: 

- Îmbunătățirea situației lichidității datorită posibilității de a atrage economii de la membri, costuri 

reduse de re-creditare si o dependență mai mică de creditorii externi. 

- Acoperirea sporită a noilor regiuni / mai mulți clienți din afara comunității originale când vor face 

parte dintr-o asociație cu licență de tip B. 

- Soluționarea problemelor legate de lipsa resurselor umane, așa ca recrutarea unui contabil calificat 

în satele foarte mici – contabilii pot fi recrutați de principala asociație în centrul regional, care se va 

ocupa si de operațiunile asociațiilor absorbite. Cel mai probabil, nici nu va fi necesar să se angajeze 
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câte un contabil pentru fiecare din asociațiile fuzionate, dacă capacitățile existente sunt utilizate 

eficient. 

Următorul pas după acordarea sprijinului la analiza strategică a factorilor pro si contra a fost de a acorda 

sprijin pas cu pas la planificarea si pregătirea reorganizării. La această etapă au apărut următoarele 

obstacole: 

1. Conform fostei Legi a AEI, care încă este în vigoare, era extrem de dificil din punct de vedere 

organizațional pentru o asociație cu aproape 1700 membri ca cea din Soroca să adune 2/3 sau chiar 

jumătate din membri în aceiași zi pentru a aduna cvorumul necesar de a decide asupra problemelor legate 

de reorganizare. 

2. În ce privește responsabilitățile de management si ierarhia responsabilităților, directorul AEI Soroca a 

insistat ca deciziile de creditare făcute de AEI mici, adică viitoarele filiale, să fie aprobate de managementul 

principalei AEI pentru a gestiona mai bine riscurile. 

3. Pe de altă parte, directorii AEI Tepilova si Eco-Class Credit nu doreau să-si piardă statutul de directori si să 

se subordineze si să raporteze directorului principalei AEI. 

Din aceste motive, toate trei asociații au decis în fine să nu se reorganizeze, dar să continue să funcționeze 

ca mai înainte. Aceasta este un regres grav pentru dezvoltarea celor două AEI mai mici, deoarece ele rămân 

să lucreze doar în satele lor si nu vor putea creste. Totuși, pentru asociația cu licență de tip B extinderea pe 

alte piețe a fost doar amânată. Conform noii Legi privind AEI si după intrarea în vigoare a cerințelor fezabile 

pentru atingerea cvorumului, AEI Soroca si alte asociații de mărime si capacitate similare vor putea să se 

extindă creând filiale în regiunile cu un potențial promițător. 

Alte asociații care se gândeau la reorganizare prin fuziune sau achiziție în timpul proiectului au fost Cobusca, 

Plopi Stiubei, Larga, CriscăuȚi, Viisoara, Bani- Garanprim, Tetcani si HădărăuȚi. Din motive similare cu cele 

enumerate mai sus, nici unul din managerii acestor asociații nu a propus reorganizarea în fața adunării 

generale. 

În pofida acestei situații echipa a elaborat un ghid detaliat pentru managerii asociațiilor pentru fuzionarea 

cu alte asociații sau absorbirea uneia sau mai multor asociații mai mici (vezi Anexele). Deoarece acest ghid 

se bazează pe Regulamentul de reorganizare si nu a fost încă aplicat în practică, ar putea fi necesar să se 

facă ajustări în viitor pe baza informațiilor empirice după efectuarea fuziunilor sau achizițiilor. 

Testarea pilot a deschiderii filialelor 

De la începutul proiectului, managementului AEI Valea Vîlcului din Bujor a fost decis să deschidă o filială în 

centrul raional Hîncești si solicita activ sprijin din partea echipe FS / CDR pentru a implementa acest plan. 

Iarăși, primul pas a fost de a evalua consecințele strategice ale schimbărilor preconizate. Aceasta este 

deosebit de important pentru o asociație care se extinde dintr-un sat mai mic într-un orășel, unde 

concurența este puternică, deoarece instituțiile de microfinanțare si băncile comerciale oferă deja servicii 

populației si antreprenorilor din orașul Hîncesti. Totuși, managerul asociației a spus că motivul pentru a lua 

această decizie nu este de a concura cu băncile locale, dar de a fi prezenți într-o localitate cu o 

infrastructură bună pentru transportul privat si public pentru clienții potențiali din satele din împrejurime, 

care nu se deservesc la bănci. Deschizând o filială în această localitate, AEI Valea Vîlcului preconizează că va 

avea acces la 31 de sate cu o populație de  116.147 oameni 



 
 

UCIMPA | Raport de progres – Semestrul 1, 2012 
 

58 

 

Elaborarea recomandărilor pentru CNPF pentru optimizarea procedurii de reorganizare 

De la aprobarea Regulamentului de reorganizare din 2009 până la lansarea proiectului în 2011 nu a avut loc 

nici o reorganizare. Deși impactul crizelor economice si financiare globale din acea perioadă este un factor 

important în acest sens, muți manageri ai asociațiilor au indicat complexitatea regulamentului si dificultatea 

de a obține un cvorum la adunarea generală ca principalele bariere la considerarea opțiunilor de fuzionare si 

achiziționare. 

Din acest motiv si pentru că consolidarea industriei AEI rămâne a fi un scop strategic important pentru ca 

sectorul să devină mai viabil, conform termenilor de referință, echipa de consultanți a identificat cele mai 

semnificative obstacole si a elaborat sugestii pentru optimizarea procedurii de reorganizare pentru a-l face 

mai ușor de aplicabil. 

În afară de complexitatea regulamentului, după discuțiile cu managerii AEI, echipa a determinat că mai sunt 

două aspecte cheie care previn inițierea procedurii de reorganizare: 

1) Regulamentul stipulează că după prezentarea statutului ajustat, decizia adunării generale a membrilor în 

favoarea reorganizării (semnată de toți participanții) si a planului de afaceri, CNPF va emite o „aprobare 

preliminară” în favoarea reorganizării. Luând în considerație volumul enorm de lucru necesar pentru 

pregătirea documentației si organizarea unei, dar cel mai probabil, a două adunări generale, directorii 

asociațiilor consideră că aprobarea emisă de CNPF ar trebui să fie finală, nu preliminară. Sau, alternativ, că o 

aprobare preliminară trebuie să se bazeze pe o scrisoare de intenție în care se demonstrează motivul 

economic pentru reorganizare, iar lucrul de bază se va face după ce este clar că CNPF nu are obiecții de 

principiu față de această fuzionare sau achiziționare. 

2) Conform regulamentului, decizia CNPF este valabilă timp de 6 luni. Pentru majoritatea directorilor 

asociațiilor această perioadă pare prea scurtă pentru a putea finaliza toate aspectele tehnice legate de 

procesul de reorganizare si pentru a înregistra noua asociație la Camera de Înregistrare. În general, o 

perioadă de un an pare mai realistă si mai confortabilă pentru a asigura că acest proces nu este întrerupt de 

dificultăți neprevăzute în timpul implementării. 

4.1. Rezultate, lecțiile însușite si recomandările pentru această sarcină de lucru 

Rezultate: 

- Cu ajutorul proiectului a început o achiziție sau fuziune pilot După cum s-a descris mai sus, toate asociațiile 

care inițial au fost interesate în reorganizare prin una din metode, au renunțat după ce le-au fost explicate 

toate detaliile si consecințele. 

- Cu ajutorul proiectului a început deschiderea pilot a unei filial Asociația interesată de deschiderea unei 

filiale chiar de la începutul proiectului a fost AEI Valea Vîlcului. Echipa FS/CDR a lucrat în strânsă cooperare 

cu conducerea AEI la ajustarea statutului, identificarea tuturor oportunităților strategice si a riscurilor, 

precum si punctelor forte si slabe ale asociației legate de extinderea structurii si operațiunilor sale. 

Au fost elaborate îndrumare detaliate etapizate pentru ambele proceduri. S-au elaborat îndrumarele 

etapizate care explică procedurile de reorganizare si creare a unei filiale sau reprezentanțe de către echipa 

FS / CDR (vezi anexele). Scopul a fost de a prezenta o privire generală asupra acestor procese într-un limbaj 

non-juridic care poate servi drept referință pentru managerii AEI. 
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- S-au elaborat recomandări pentru CNPF privind optimizarea procedurilor sale de fuzionare, preluare (si 

deschidere a filialelor, dacă e fezabil). 

Lecțiile însușite si recomandări: 

Pe durata proiectului, echipa a observat că pentru majoritatea managerilor asociațiilor necesitatea de a 

reorganiza asociațiile în entități mai mari si mai viabile, ceea ce este esențial pentru supraviețuirea lor pe 

termen lung, este mai puțin importantă decât nedorința lor de a accepta schimbările. 

La prima vedere, cerințele de reglementare erau deseori nominalizate ca principalul obstacol la 

implementarea fuziunilor, pentru că fosta Lege privind AE,I care a fost în vigoare pe cea mai mare parte a 

proiectului, stipula prezența a cel puțin 2/3 din membrii unei asociații la prima si jumătate din membri la a 

doua adunare generală pentru a aduna cvorumul necesar pentru a lua deciziile legate de reorganizare. 

Legea modificată privind AEI a redus aceste cerințe la un minim de 1/8 din numărul total de membri (sau cel 

puțin 30 membri, depinde care este cifra mai mare) la adunarea generală si astfel, este mai fezabil să se 

adune un număr suficient de membri pentru a facilita aceste schimbări majore. Cu toate acestea, 

Parlamentul a adoptat noua lege doar la 3 mai 2012. Drept consecință, aceste schimbări nu au avut nici un 

impact asupra implementării acestui component al proiectului. 

Un aspect mult mai important decât cerințele oficiale pentru cvorum, care cu siguranță ar fi putut fi 

depășite dacă conducerea asociațiilor ar fi fost cu adevărat determinată să finalizeze reorganizarea, este 

legat mai mult de auto-percepția si aspirațiile oamenilor. Toate încercările de a iniția fuziuni sau achiziții nu 

au reușit pentru că, pe de o parte, directorii asociațiilor cu licență de tip A nu doreau să se subordoneze 

unui alt director si să devină doar directori de filiale, iar pe de altă parte, directorii asociațiilor cu licență de 

tip B au refuzat să-si asume responsabilitate pentru operațiunile unei unități ale cărei decizii de creditare si 

administrare a riscurilor nu era responsabilitatea lor deplină. Aceste problem legate de oameni se pare că 

au împiedicat implementarea proiectului mai mult decât cerințele oficiale. Prin urmare, este puțin probabil 

că modificarea legislației va duce la creștere bruscă a interesului în fuziuni, indiferent cât de utilă ar putea fi 

o astfel de reorganizare în majoritatea cazurilor. 

Deși este dificil să facem prognoze exacte, se pare că este destul de probabil că consolidarea industriei AEI 

din Moldova va avea loc în mod Darwinist: asociațiile cu manageri calificați si active puternice vor continua 

să se extindă si să deschidă filiale în regiunile adiacente, unde piața are potențial pentru ele. În același timp, 

AEI cu management mai slab, cel mai probabil, vor falimenta si vor dispărea pe termen lung, deoarece nu 

vor putea să concureze cu asociațiile mai puternice din punct de vedere al serviciilor pe care le pot presta si 

ratele dobânzilor la credite pe care le oferă, deoarece ele vor fi forțate să re-crediteze din linii de credit de la 

creditori externi, care sunt de obicei mai scumpe decât economiile populației. 

La etapa finală a proiectului, echipa locală a proiectului este instruită pe deplin si bine pregătită pentru a 

continua sprijinul acordat asociațiilor dispuse să deschidă filiale sau să se reorganizeze prin fuziune sau 

achiziție. Pentru beneficiul întregii industrii a AEI, se recomandă să se facă “lobby” în favoarea reorganizării, 

deoarece aceasta oferă posibilitatea de a face economii si de a crea entități de succes cu eficiență sporită. 

Deoarece opoziția firească față de schimbări pare a fi unul din principalele motive pentru care majoritatea 

managerilor de asociații ezită să inițieze o fuziune sau o achiziție, se poate aștepta că după ce se va fi 

implementat un exemplu de succes, alții vor acționa cu încredere sporită. 
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5. Finalizarea proiectului 

Obiectivul componentului (conform termenilor de referință): 

De a asigura că, de la început, proiectul se axează asupra formării entităților durabile si transferă know-how-

ul si rezultatele obținute echipei locale. 

Activitățile efectuate: 

Pe întreaga durată a implementării proiectului s-a asigurat transferarea cunoștințelor si competențelor 

către entitățile locale. Aceasta s-a făcut pe de o parte, formându-se echipe din consultanți internaționali si 

cei locali si apoi, traducând documentele relevante în limba română. Datorită echipelor cu partenerii locali, 

s-a asigurat că toate manualele, politicile, materialele de instruire si deciziile au fost conformate cu cerințele 

locale. 

Toate materialele elaborate în cadrul proiectului au fost transferate asociațiilor fie prin instruire, fie prin 

forul de discuții, fie prin forul online. În cadrul ultimelor vizite a experților internaționali din proiect, s-a 

asigurat că nu au rămas întrebări sau probleme nesoluționate sau ajutor necesar înainte de finalizarea 

proiectului. 

În fine, s-a organizat un seminar de finalizare la care au participat reprezentanți ai UCIPA, Comisiei 

Națională, CDR, CFR si Scolii din Frankfurt pe 27 iunie, 2012 la sediul CDR din Chișinău. În timpul 

seminarului, au fost descrise toate sarcinile îndeplinite în cadrul proiectului, inclusiv dificultățile întâmpinate 

si perspectiva de viitor. În general, se poate considera că proiectul a avut un mare succes, deoarece 

asociațiile au beneficiat de suport profund si durabil. S-a convenit cu UCIPA si Comisia Națională să se 

mențină buna cooperară si să se lucreze pentru a asigura că ce s-a implementat să fie diseminat în 

continuare si continuă să funcționeze. Comisia Națională va continua să participe si să susțină forul de 

discuții si va contribui la forul online prin plasarea știrilor si informațiilor direct pe forul online. 

5.1. Rezultate, lecțiile însușite si recomandările pentru această sarcină de lucru 

Rezultate: 

- Transferul cunoștințelor si competențelor către entitățile locale - Asigurarea transferului tuturor 

materialelor de instruire, instrumentelor si altor produse elaborate de proiect 

- Seminar de finalizare cu toate părțile implicate în proiect 

Lecțiile însușite si recomandări: 

Noi apreciem foarte mult eforturile UCIPA si ale Comisiei Naționale de a face din acest proiect un succes si 

de a asigura continuarea lui. Echipa locală este acum înzestrată cu cunoștințe si instrumente pentru a 

acorda sprijin durabil asociațiilor. 

Datorită forului de discuții si forului online, comunicarea si schimbul de informații si experiență în sectorul 

AEI a fost îmbunătățit enorm si datorită prezenței Comisiei Naționale la aceste forumuri, a fost inclusă si 

entitatea de reglementare. 

Informaţie detaliată cu privire la serviciile consultative prestate pentru rețeaua asociațiilor de 

economii și împrumut este disponibilă la oficiul UCIMPA. 
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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 


