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PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ (P118518)  

Obiective, componente, indicatori 

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

Programul Guvernului 2011-2014, bazat pe investiții, inovare și competitivitate. Proiectul va sprijini acțiunile 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPONENTELE PROIECTULUI: 

COMPONENTA 1: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI ALIMENTELOR 

Sub-componenta 1.1.:  Suport instituțional și de reglementare 

Sub-componenta 1.2.: Îmbunătățiri tehnice ale ANSA1 

COMPONENTA 2: SPORIREA POTENȚIALULUI DE ACCES LA PIEȚE 

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

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

COMPONENTA 3: SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII PRIN INTERMEDIUL MANAGEMENTULUI DURABIL AL 

TERENURILOR 

Sub-componenta 3.1.: Consolidarea capacității pentru MDT2 

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

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

COMPONENTA 4: SUPORT PENTRU IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Proiectul va fi implementat prin intermediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (componenta 1 

şi 2) şi Ministerul Mediului (componenta 3). 

 

                                                           
1
 Agenția Națională de Siguranță Alimentară 

2
 Managementul Durabil al Terenurilor 
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Indicatorii de dezvoltare a proiectului: 

Indicatori Descriere 
Obiectivul pentru  
finalizarea  
proiectului (2017) 

I.1 Definitivarea acțiunilor privind 

siguranța alimentară în vederea 

apropierii de cerințele SFS ale UE  

Procedurile de operare și manuale 

operaționale pentru două laboratoare de 

siguranță alimentară elaborate 

100% 

Proiect de legislație națională și 

reglementările privind controalele oficiale 

armonizate cu Regulamentul CE 882 

Proiect de legislație națională și 

reglementările privind auto-controlul pentru 

operatorii din sectorul alimentar armonizate 

cu reglementările CE 

Capacitățile Agenției Naționale de Siguranță 

Alimentară (ANSA) consolidate 

Capacitățile celor 2 laboratoare de siguranță 

alimentară consolidate 

Patru puncte de inspecție la frontieră stabilite 

I.2  Creștere a vânzărilor (piața 

internă și exporturi) ale culturilor de 

valoare înaltă ale grupurilor de 

producători , beneficiari ai 

granturilor investiționale 

Creșterea vânzărilor va fi măsurată în baza 

datelor primare primite de la producătorii 

individuali agricoli înainte de a se alătura în 

grupuri de producători. Indicatorul va măsura 

valoarea vânzărilor.      

 50% 

I.3  Extinderea suprafeței de teren pe 

care sunt aplicate practici de 

gestionarea durabilă a terenurilor 

Indicatorul va măsura magnitudinea 

investițiilor în MDT la nivel de fermier finanțat 

din cadrul proiectului. 

10 000 Ha 

I.4 Extinderea suprafeței protejate de 

fâșii de protecție anti-eroziune 

Cuantificarea indicatorului se va limita doar 

pentru partea de sud a țării. 

50 000 Ha 

DESCRIEREA COMPONENTELOR PROIECTULUI 

Componenta 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI  ALIMENTARE  

Această componentă va sprijini agenda ambiţioasă pentru crearea ajustărilor necesare în sistemul 

managementului siguranței alimentare, în conformitate cu practicile şi cerinţele Uniunii Europene. 

Adoptarea acquis-ului Uniunii Europene privind Standardele sanitare şi fito-sanitare poartă implicaţii 

semnificative pentru instituţiile de stat responsabile de siguranța şi calitatea alimentară, producători şi 

consumatori. Reglementările Uniunii Europene în aceste domenii necesită unele dintre cele mai înalte 

standarde din lume şi, prin urmare, respectarea de către Republica Moldova a acestor rigori ar presupune 

un proces îndelungat şi complex, care necesită eforturi financiare considerabile pentru îmbunătăţirea 

capacităţilor umane şi tehnice necesare.  
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Componenta 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA POTENŢIALULUI DE ACCES PE PIAŢĂ  

Necesitatea de investiţii care promovează comercializarea şi integrarea principalelor produse agricole pe 

piaţă din Republica Moldova, în special în sectorul horticol este corelată pozitiv cu progresul în 

îmbunătăţirea infrastructurii post-recoltare şi în promovarea unui nivel crescut a organizării agricole, 

această componentă va sprijini înfiinţarea şi organizarea în continuare a grupurilor de producători, în acelaşi 

timp sprijinind cererea acestor grupuri  pentru standarde moderne de producţie şi tehnologii post-recoltare. 

Acest sprijin se aşteaptă să fie transpus în creşterea cotelor relative a produselor calitative care răspund 

standardelor de siguranță şi calitate internaţionale, şi, prin aceasta, consolidarea competitivităţii sectoarelor 

relative şi, prin urmare, potenţialul ei de generare de venit. Proiectarea şi configurarea acestei componente 

va încerca să umple un gol critic în sistemul de stimulente pentru producători de a iniţia parteneriate 

productive prin oferirea pentru investiţii a unui sprijin condiţionat, ducând astfel la o creştere a apariţiei 

grupurilor de producători în sectorul horticol şi alte sectoare.  

Componenta 3. CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII TERENURILOR PRIN GESTIONAREA DURABILĂ A 

TERENURILOR 

Ca parte a unui program mai larg al proiectului, menit să crească competitivitatea sectorului agricol, această 

componentă va sprijini activităţile care vizează consolidarea productivităţii terenurilor prin integrarea 

gestionării durabile a terenurilor şi a bunelor practici agricole şi de mediu. Activităţile  componentei vor fi 

direcţionate spre: (i) consolidarea capacităţii umane, instituţionale şi tehnice (atât la nivel local şi naţional) 

pentru punerea în aplicare a activităţilor de gestionare durabilă a terenurilor; (ii) stimulente financiare 

pentru agricultori pentru adoptarea gestionării durabile a terenurilor şi a bunelor practici agricole şi de 

mediu, şi (iii) asistenţă pentru investiţii pentru reabilitarea de fâșii de protecţie anti-eroziune cu scopul de a 

menţine şi a spori productivitatea terenurilor agricole.  

Componenta 4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

Componenta va sprijini costurile asociate cu implementarea proiectului, inclusiv costurile operaţionale 

pentru suport fiduciar şi de monitorizarea implementării proiectului.  

ANALIZA PROGRESULUI PROIECTULUI ÎN ANUL 2013 

Componenta 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI  ALIMENTARE  

 

Suma bugetată  7 150 000 USD 

Absorbiţi la 31 decembrie 2013     197 232 USD 

 
Indicatori intermediari de rezultate 
 

Referinţă 
Situaţia din 31 
decembrie 2013 

Ținta finală 
2017 

Comentarii  

Agenția Naţională pentru Siguranță 
Alimentelor este funcțională 

Agenția Naţională 
pentru Siguranță 
Alimentelor nu 
este funcțională 

Agenția Naţională 
pentru Siguranță 
Alimentelor este 
funcțională. 
Personalul a fost 
contractat.  

Agenția Naţională 
pentru Siguranță 
Alimentelor este 
funcțională 

Au fost instruiţi 118 
inspectori din cadrul 
ANSA 

Lucrările de reabilitare a clădirii 
finalizate  

Clădirea 
repartizată 
pentru agenție 

 Structură solidă din 
punct de vedere fizic, 
capabilă să 

A fost contractată 
compania de 
proiectare, care a 
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are nevoie de 
lucrări moderate 
de reparație și 
reabilitare 

găzduiască 400 
angajați 

efectuat lucrările de 
proiectare a sediului 
administrativ ANSA  în 
proporţie  de 100 %.  

Echipament de birou, comunicații și 
tehnică de calcul furnizat și este 
funcțional 

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

 

Mijloace tehnice 
moderne la dispoziția 
personalului agenției 
pentru realizarea 
responsabilităților de 
funcție 

 

Pachet de programe integrat elaborat 

și instalat 
Nu există sisteme 
IT moderne 

 

Sisteme IT care 
permit integrarea pe 
verticală și pe 
orizontală a 
proceselor de 
management ale 
agenției 

A fost elaborat TOR 
pentru contractarea 
unui consultant IT 

Reabilitarea laboratoarelor vizate 

încheiată 

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

 

Structuri solide din 
punct de vedere fizic, 
care corespund 
cerințelor pentru 
astfel de instituții. 

Au fost contractate 
companiile de 
proiectare a 
reconstrucţiei 
laboratoarelor(Cahul, 
Bălţi). Proiectele de 
execuție a lucrărilor 
de construcție sunt 
gata la 70%.  

Laboratoarele vizate sunt echipate, 
personalul instruit. 

Laboratoare 
vizate necesită 
echipamente 
suplimentare şi 
instruire a 
personalului 
pentru a deveni 
centre de 
excelenţă care 
aspiră la 
acreditare 
internaţională 

 
Echipament și 
instruire asigurate 

 

Puncte de inspecție la frontieră 

funcționale 

 

În prezent nu 
există puncte de 
inspecție la 
frontieră 

 
Patru puncte de 
inspecție la frontieră 
funcționale 

A fost contractată 
compania de 
proiectare a 2 PIF-uri 
(Tudora, Leuşeni) 
Proiectele de execuție 
a lucrărilor de 
construcție sunt gata 
la 60%. 

 
 

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

Conform Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor a Republicii Moldova pentru anii 2011-2015, 

aprobate de către GRM în august 2011, se prevede crearea unui sistem de siguranţă alimentară şi de 

management al calităţii centrat pe noua Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA), care ar 

avea prerogative ample şi unice în gestionarea siguranţei alimentelor şi calităţii produselor în Republica 

Moldova.  

În acest context, obiectivul vizat în cadrul componentei II “Îmbunătățirea managementului siguranței 

alimentare” în cadrul  MAC-P este: 
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 de a facilitata ANSA să-şi îndeplinească responsabilităţile de a asigura siguranţa şi calitatea 

alimentelor şi furajelor din Moldova, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale / 

standardele UE.  

 de a consolida capacitatea de gestionare şi operaţionale a Agenţiei, astfel încât să poată îndeplini în 

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

politica naţională a Republicii Moldova.  

1.1. Suport instituțional și de reglementare 

Pe parcursul perioadei de raportare activitățile realizate în cadrul acestei componente s-au axat asupra 

următoarelor: 

Elaborarea termenilor de referință (TOR): 

Proiectul a angajat un inginer constructor care este responsabil de toate activităţile legate de construcţiile 

care vor vi făcute  în cadrul proiectului. 

Activități specifice:  

 

 elaborarea specificaţiilor tehnice şi a listelor cu cantităţile de lucrări  ce urmează a fi executate la 

reparaţia sediului ANSA din mun. Chişinău sunt după cum urmează. 

 elaborarea specificaţiilor tehnice pentru contactarea unei companii pentru proiectarea laboratorului 

şi supravegherea lucrărilor de reparaţie a laboratorului din or. Bălţi. 

 elaborarea specificaţiilor tehnice pentru contactarea unei companii pentru proiectarea 

laboratorului, şi supravegherea lucrărilor de construcţie a laboratorului din or. Cahul. 

Serviciile de consultanță sunt preconizate a fi implementate timp de 22 luni, cu începere din luna martie 

2013. Contractul a fost semnat cu Ion Răilean. Consultantul în perioada raportată a efectuat următoarele 

activităţi: 

- a pregătit caietul de sarcini pentru proiectarea sediului ANSA, Laboratoarelor Bălți și Cahul, 

Punctelor de Inspecţie la Frontieră (Leuşeni, Tudora, Criva), 

- a efectuat evaluarea tehnică a ofertelor privind proiectarea sediului ANSA, Laboratoarelor Bălți și 

Cahul, Punctelor de Inspecţie la Frontieră (Leuşeni, Tudora, Criva), 

- a pregătit caietul de sarcini pentru licitaţia privind proiectarea şi construcţia PIF Leușeni, 

- a efectuat evaluarea tehnică a ofertelor privind proiectarea şi construcţia PIF Leușeni, 

- a pregătit caietul de sarcini pentru licitaţia pentru reconstrucţia etapa I a sediului ANSA din mun. 

Chişinău,  

- a efectuat evaluarea tehnică a ofertelor privind reconstrucţia etapa I a sediului ANSA din mun. 

Chişinău. 

 

TOR „Consultant Internaţional specialist în domeniul laboratoarelor pentru siguranţa alimentelor” 

Proiectul a angajat un consultant, pe scurtă durată care se va ocupa de consultanţa privind proiectarea şi 

reparaţia a 2 laboratoare, echiparea lor, specificările pentru echipamentul de laborator, identificarea şi 
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pregătirea unui program de instruire a personalului special selectat de la laboratorul veterinar central şi cele 

regionale (Cahul şi Bălţi). 

Activități specifice:  

 servicii de consultanţă în design-ul şi reparaţia 2 laboratoare (Cahul şi Bălţi), design-ul pentru 

amplasarea potrivită a echipamentului, elaborarea listei de echipamente necesare funcţionării 

laboratoarelor conform destinaţiei specificate ,,Strategia de dezvoltare a sistemului de laboratoare" 

şi elaborarea specificărilor tehnice pentru procurarea echipamentului de laborator, consumabilelor 

(chituri de diagnostic, reagenţi) ce sunt potrivite pentru funcţionarea şi utilizarea în condiţii locale,  

 servicii de consultanţă în elaborarea listei mobilei de laborator necesare şi elaborarea specificărilor 

tehnice pentru procurarea lor, 

 identificare necesarului de treninguri pentru personalul de laborator, 

 pregătirea laboratoarelor regionale pentru acreditare. 

Totodată cu consultantul dat a fost semnat un amendament unde au fost adăugate următoarele sarcini: 

 elaborarea unui program de instruire privind prelevarea şi transportarea probelor, 

 elaborarea unui ghid privind prelevarea, transportarea probelor şi elaborarea documentelor de 

însoţire a acestora, 

 efectuarea treninguri pentru personalul ANSA privind prelevarea, transportarea probelor şi 

elaborarea documentelor de însoţire. 

Serviciile de consultanță sunt preconizate a fi implementate timp de 18 luni, cu începere din luna iunie 

2013. Contractul şi Amendamentul N.1 fost semnat cu domnul Vlad Gheorghiţă, România. Consultantul a 

efectuat 3 vizite.  

În cadrul primei vizite a efectuat o evaluare a situaţiei curente a laboratoarelor sus vizate şi a acordat suport 

Inginerului constructor şi companiilor de proiectare selectate privind fluxului tehnologic a laboratoarelor din 

Bălţi şi Cahul.  

În cadrul celei de a doua vizite, a efectuat 4 sesiuni de trening, unde  au fost instruiţi 118  specialişti care 

activează în domeniul controlului oficial şi 40 de specialişti din cadrul unităților cu activitate în domeniul 

alimentar. Ca concluzii în urma vizitei II:  

 I. Autoritatea competentă trebuie sa se asigure că toți membrii personalului care efectuează controale 

oficiale: 

 a) primesc, conform domeniul lor de competență, formarea adecvată care să le permită să-și 

îndeplinească atribuțiile cu competență și să efectueze controale oficiale într-un mod coerent. 

 b) sunt informați permanent cu privire la domeniul lor de competență și beneficiază periodic de 

formarea suplimentară necesară și 

 c) dispun de aptitudini pentru cooperare multidisciplinară. 
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In acest sens ANSA din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare: 

a) va organiza pentru medicii veterinari oficiali cursuri de instruire continuă în sistem piramidal privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prelevare, transport, păstrarea/ depozitarea probelor de 

alimente; 

b) va verifica cunoaşterea legislaţiei sanitar-veterinare de către medicii veterinari oficiali în partea ce 

ţine de activităţile de prelevare, transport , păstrarea/ depozitarea probelor de alimente ; 

II. Propuneri pentru îmbunătăţirea programului naţional de instruire: 

a) Ponderea activităților in timp sa fie de 70% exerciții practice si aplicații si 30% partea 

teoretica;Prezentarea la ședințele de instruire de materiale de specialitate de către  specialiști 

tehnologi și din sectorul alimentar . 

b) Instruirea, după cum se face referire în Anexa II, Capitolul XII din Regulamentul (CE) Nr. 852/2004 

transpus prin HG Nr. 412 din 25.05.2010, trebuie privită într-un context mai larg. O instruire 

corespunzătoare nu implică, în mod obligatoriu, participarea la cursurile de instruire. Instruirea 

poate fi, de asemenea, realizată prin campanii de informare efectuate de organizaţiile profesionale 

sau de  autorităţile competente, ghiduri de bună practică, etc. 

III. Propuneri pentru operatorii din industria alimentara. 

a) Trebuie de avut în vedere faptul că, instruirile HACCP ale personalului din cadrul unităţilor din 

industria alimentară trebuie să fie proporţionale cu natura şi dimensiunea activităţii.  

b) Prin programe de instruire şi conştientizare în domeniul siguranţei alimentare se poate reduce 

probabilitatea producerii toxiinfecţiilor alimentare  şi efectul acestora. 

c) Realizarea de către asociațiile de profil a unui ghid de bune practici privind retragerea/ rechemarea 

produselor alimentare de pe piață, ghid ce va fi prezentat ANSA in vederea avizării.  

d) Armonizarea legislației privind criteriile microbiologice si de igiena care se aplica produselor 

alimentare, altele decât cele menționate in Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 

noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (concentrate 

lamentare, produse de tip fast-food, dulciuri, produse de panificație si patiserie, condimente etc.) 

IV. Promovarea responsabilităților, atribuțiilor și competentelor ANSA prin intermediul mass media, 

personalul propriu al ANSA, astfel încât consumatorul si operatorul economic sa cunoască rolul si implicațiile 

ANSA in lanțul alimentar. In acest sens cred ca elaborarea unui act legislativ prin care sa se înființeze o linie 

telefonica cu acces permanent la care consumatorul sa aibă acces gratuit si la care poate sesiza orice 

deficienta. Operatorul economic sa fie obligat sa afișeze acest număr de telefon in toate spatiile unde se 

depozitează, are loc producerea, comercializează produse alimentare, acțiune prin care se promovează atât 

ANSA cat si sesizarea neconformităților de către consumatori, fiind aplicat principiul „cine are primul 

informația conduce” cat si principiile siguranței alimentare referitoare la obiectivitate si imparțialitate . 

În cadrul celei de a treia vizite, a efectuat un şir de întâlniri cu companiile de proiectare a laboratoarelor, 

specialişti din cadrul ANSA, unde s-a lucrat asupra planului tehnologic. De asemenea consultantul a 

prezentat lista de echipament şi mobilier pentru laboratoarele de la Cahul şi Bălţi.  
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TOR „Consultant Internaţional specialist în siguranţa alimentelor pentru instruirea personalului din cadrul 

Direcţiei supravegherea unităţilor de producere a alimentelor de origine vegetală.” Proiectul a angajat un 

consultant, pe scurtă durată care se va ocupa de consultanţă ce ţine de instruirea personalului din cadrul 

Direcţiei supravegherea unităţilor de producere a alimentelor de origine vegetală. 

Activități specifice:  

 Efectuarea evaluării  legislaţiei actuale ce ţine de activitatea inspectorilor în domeniul sectorul agro-

alimentar şi a produselor de origine non animală,  

 Pregătirea şi înaintarea spre aprobare directorului ANSA cel puţin  15 fişe de inspecţie şi formulare 

speciale pentru prelevarea  probelor  în vederea efectuării analizelor de laborator pentru inspectorii 

din carul Direcţiei supravegherea unităţilor de producere a alimentelor de origine vegetală, 

 Efectuarea instruirii inspectorilor din direcţia respectivă.  

Serviciile de consultanță erau preconizate a fi implementate timp de 3 luni, cu începere din luna iulie 2013. 

Contractul a fost semnat cu domnul Niţa Caragaţa, România. Consultantul a efectuat 2 vizite. În cadrul 

primei vizite a efectuat 6 sesiuni de instruire: o sesiune de instruire teoretică privind întocmirea fișelor de 

evaluare a unităților care produc, depozitează, transportă și distribuie produse de origine non-animală. 

Sesiunile practice de instruire au avut loc in Orhei (S.C. Orhei-Vit), Cimișlia (S.A Agrofirma și SRL Cogalnic), 

Chișinău (S.A Bucuria și Î.M. Dandar), Cahul (unitate de panificație).În cadrul celei de a doua vizită, a 

efectuat 4 sesiuni de trening, unde  au fost instruiţi 118  specialişti care activează în domeniul controlului 

oficial şi 40 de specialişti din cadrul unităților cu activitate în domeniul alimentar.  

La sfârșitul treningului, specialiştii au fost testaţi şi din evaluarea notelor rezultă ca nivelul de pregătire al 

personalului este mediu, cu un procent de 46 %. Totodată au fost întocmite 15 fișe de inspecție și formulare 

speciale pentru prelevarea probelor în vederea efectuării analizelor pentru inspectorii din cadrul Direcției 

supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine vegetală. Fişele date au fost aprobate prin 

ordinul directorului general ANSA, şi sunt implementate în cadrul inspecţiilor oficiale. 

Ca concluzie şi recomandări consultantul propune: 

- Elaborarea unui Ghid pentru efectuarea controalelor oficiale. 

- Implementarea Regulamentului 2073/2005 armonizat cu HG 229/2009 privind criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare cu înțelegerea noţiunilor de criterii de siguranţa a 

produselor şi criterii de igiena a proceselor deoarece sunt foarte mari confuzii. 

- Elaborarea unei HG privind recoltarea probelor de produse de origine animală şi non-animală 

precum şi furaje. 

- Armonizarea legislaţiei referitoare la calitatea apei conform Directivei 92/83 a CEE.  

- Organizarea de către ANSA a unor instruiri în cascadă cu specialiştii din cadrul secţiilor de siguranţa 

a alimentelor raionale.  

- Elaborarea unor ghiduri de bună practică de igiena în unităţile pentru fabricarea pâinii şi a 

specialităţilor de panificaţie, unităţilor de morărit, unităţilor pentru depozitarea seminţelor de 

consum, unităților pentru fabricarea băuturilor alcoolice, răcoritoare, a berii, precum şi pentru 

producerea produselor de cofetărie.  

- Organizarea unor schimburi de experiența in UE. 
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- Organizarea de instruiri practice la unitățile de producţie, sesiuni practice pentru prelevarea 

probelor, completarea fişelor de evaluare, autorizare bussines mic, etc. 

- Operatorii de industrie alimentară nu au tratat cu seriozitate şi responsabilitate faptul ca sunt în 

vigoare HG 412/2010 (Regulamentul 852/2004), Legea 113/2012(Regulamentul 178/2002) cu privire 

la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale a legislaţiei privind siguranţa alimentelor, HG 

520/2010(Regulamentul 1881/2006) cu privire la aprobarea regulamentului sanitar privind 

contaminaţii din produsele alimentare, HG 221/2009 (Regulamentul 2073/2005), Legea 50 

(Regulamentul 882/2004) privind controalele generale care ar putea determina în anumite situaţii 

suspendarea sau încetarea desfășurării activității.   

- Reprezentanţii operatorilor de industrie alimentară nu cunosc legislaţia referitoare la siguranța 

alimentară, nu cunosc ce reprezintă marca de sănătate şi identificare, cum se face controlul oficial în 

direcţia Trichinella (prin metoda digestiei artificiale), nu au implementat  programe proprii de 

autocontrol, nu cunosc paşii în implementarea Planului HACCP. 

- Operatorii au propus ca ANSA să fie transparenta şi să aibă o relaţie buna cu presa să-şi mediatizeze 

munca depusă, amenzi aplicate, suspendări de activitate, produse confiscate să se vadă de către 

publicul larg grija deosebită pentru sănătatea consumatorilor. 

- Operatorii au solicitat organizarea de instruiri mai dese. 

Sarcinile conform TOR-ului, care au fost puse pentru consultant au fost îndeplinite. 
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TOR „Consultant Internaţional specialist în siguranţa alimentelor pentru instruirea personalului din cadrul 

Direcţiei supravegherea comerţului, distribuţiei şi consumului produselor alimentare.” Proiectul a angajat 

un consultant, pe scurtă durată care se va ocupa de consultanţă ce ţine de instruirea personalului din cadrul 

Direcţiei supravegherea comerţului, distribuţiei şi consumului produselor alimentare. 

Activități specifice:  

 Efectuarea evaluării  legislaţiei actuale ce ţine de activitatea inspectorilor în domeniul sectorul agro-

alimentar şi a produselor de origine non animală,  

 Pregătirea şi înaintarea spre aprobarea directorului ANASA cel puţin  6 fişe de inspecţie şi formulare 

speciale pentru prelevarea  probelor  în vederea efectuării analizelor de laborator pentru inspectorii 

din carul Direcţiei supravegherea comerţului, distribuţiei şi consumului produselor alimentare, 

 Evaluarea necesarul de treningului pentru inspectorii de la nivel central şi raional, 

 Elaborarea unui ghid pentru elementele de bază ale sistemului de control şi responsabilităţile 

inspectorilor din cadrul Direcţiei supravegherea comerţului, distribuţiei şi consumului produselor 

alimentare, 

 Efectuarea instruirii inspectorilor din direcţia respectivă. 

Serviciile de consultanță au fost preconizate a fi implementate timp de 3 luni, cu începere din luna iulie 

2013. Contractul a fost semnat cu domnul Viorel Asmarandei, România.  Consultantul a efectuat 2 vizite. 

 În cadrul primei vizite a efectuat un şir de inspecţii în teritoriu. În cadrul celei de a doua vizită, a efectuat 4 

sesiuni de trening, unde  au fost instruiţi 118 specialişti care activează în domeniul controlului oficial şi 40 de 

specialişti din cadrul unităților cu activitate în domeniul alimentar. La finalizarea cursului, participanților le-a 

fost atribuite certificate de participare la acest curs.  

De asemenea au fost întocmite și prezentate 

șase fișe de inspecție și formularele speciale 

pentru prelevarea probelor în vederea efectuării 

analizelor de laborator pentru inspectorii din 

cadrul Direcției Supravegherea comerțului 

distribuției și consumului produselor alimentare. 

Fişele date au fost aprobate prin ordinul 

directorului general ANSA, şi sunt implementate 

în cadrul inspecţiilor oficiale.    

Totodată în colaborare cu domnii Niţa Caragaţa 

şi Vlad Gheorghiţă a fost elaborat ,,Manualul 

privind efectuarea controlului oficial al unităţilor 

din domeniul alimentar", care conţine 

elementele de bază ale sistemului de control și 

responsabilitățile inspectorilor, care a fost editat 

în 1000 de exemplare și diseminat părților interesate. Manualul conţine aspecte privind efectuarea 

controlului la întreprinderi (metode de control, legislaţie), autorizarea întreprinderilor, ghid de bună 

practică şi igienă, prelevarea şi transportarea probelor, codul de etică şi deontologie. Acesta a fost distribuit 
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inspectorilor de stat şi la facultatea de medicină veterinară.  Sarcinile conform termenilor de referință , au 

fost realizate cu succes de consultant.   

TOR „Consultant Internaţional specialist în domeniul legislaţiei şi activităţii de control la frontieră.” 

Proiectul va finanţa reconstrucţia a 4 Puncte de Inspecţie la Frontieră, revizuirea legislaţiei ce ţine de 

activitatea personalul serviciului veterinar de la punctele de frontieră şi instruirea acestora. 

Activități specifice:  

 Revederea şi recomandări privind actualizarea legislaţiei veterinare existente în domeniul activităţii 

şi inspecţiei la punctele de frontieră, 

 Conducerea unei serii de seminare pentru personalul serviciului veterinar de la punctele de 

frontieră în scopul familiarizării lor cu obiectivele şi conţinutul ghidului pentru inspectorii veterinari 

de la punctele de frontieră, 

 Servicii de consultanţă în design-ul, construcţia şi dotarea cu echipament a 4 Puncte de Inspecţie la 

Frontieră. 

Serviciile de consultanță sunt preconizate a fi implementate timp de 18 luni, cu începere din luna august 

2013. Contractul a fost semnat cu doamna Iveta Sice-Trede, Letonia. Prima vizită a fost efectuată la 

începutul lunii noiembrie, 2013, după care a fost prezentat raportul. De asemenea consultantul a lucrat cu  

consultantul naţional, privind legislaţia veterinară existente în domeniul activităţii şi inspecţiei la punctele 

de frontieră. O mare atenţie în timpul vizitei s-a acordat construcţiei PIF-urilor. În acest scop au fost 

efectuate un şir de deplasări la frontieră şi s-a lucrat cu proiectanţii, specialiştii ANSA şi inginerul 

constructor, pentru a efectua îmbunătăţirile necesare pentru activitatea PIF-ului conform cerinţelor UE. 

Consultantul a continuat lucrul cu proiectanţii prin intermediul poştei electronice pentru îmbunătăţirea 

construcţiei PIF-urilor. De asemenea consultantul a prezentat lista cu echipament pentru PIF-uri.  

Ca concluzii în urma primei vizitei: 

 

 Evaluarea situației actuale arată că o infrastructură potrivită pentru un control adecvat la frontieră 

lipsește. 

 Luând în considerare numai datele pentru luna octombrie 2013 și cerințele legislației UE, ar trebui 

să fie proiectate și construite următoarele facilități la noile PIF:  

 

a) Tudora: Facilităţi pentru controlul produselor alimentare de origine animală în cadrul 

unui regim de temperatură (ambiant, congelat, refrigerat) și produselor nealimentare în 

cadrul unui regim de temperatură (ambiant), precum și pentru produsele supuse controlului 

fitosanitar. Clădire pentru controlul animalelor vii nu este necesara. 

 

b) Leuşeni: Facilităţi pentru controlul produselor alimentare de origine animală în cadrul 

unui regim de temperatură (ambiant, congelat, refrigerat) și produselor nealimentare în 

cadrul unui regim de temperatură (ambiant), precum și pentru produsele supuse controlului 

fitosanitar. Mai mult decât atât, există o nevoie pentru un control direct al animalelor în 

următoarele categorii: ungulate, cai și alte animale. 
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 Procesul este complicat de necesitatea amplasării noilor clădiri în cadrul infrastructurii existente. Nu 

există suficient spațiu pentru clădiri noi, care ar corespunde cerințelor UE. Din acest motiv, locurile 

pentru clădiri se bazează pe cele mai potrivite zone neocupate și neutilizate la sediul vamal. 

 Având în considerare timpul petrecut de către personalul ANSA pentru furnizarea informațiilor cu 

privire la transporturile controlate la PIF, se recomandă crearea unei baze de date comune pentru 

colectarea și analiza electronică a datelor obținute de la controale. 

 PIF trebuie să aibă mijloace de transport pentru livrarea probelor de laborator pentru examinarea în 

profunzime. Mai mult decât atât, PIF sau în imediata vecinătate a sa trebuie să aibă facilități pentru 

distrugerea loturilor respinse la PIF (o instalație de predare și o instalație de incinerare). În cazul în 

care postul de control nu este o unitate de carantină în același timp, este necesar de a fi asigurata o 

facilitate pentru plasarea animalelor în carantină atunci când este necesar. În plus, este necesar de a 

aproviziona o instalație pentru sacrificarea animalelor bolnave (abator), depozitarea și incinerarea 

lor. 

 ANSA ar trebui să ia decizia finală dacă PIF Leușeni va fi doar un punct de control pentru animale vii 

sau un loc de carantină, precum și dacă va fi posibil extinderea zonei de control, fără întârziere. Este 

necesară o decizie imediată, în scopul proiectării în mod corespunzător a PIF, sub rezerva cerințelor 

stabilite. 

 Mai mult decât atât, ANSA ar trebui să evalueze dacă PIF pentru animalele vii va include un abator, 

o cameră de depozitare adecvata și o camera de incinerare. În cazul în care nu se pot construi 

facilitățile de mai sus, ar trebui făcută specificarea respectivă pentru a permite încheierea unui 

contract pentru aceste servicii cu o întreprindere. 

 Se recomandă ca în continuare procesul de luare a deciziilor cu privire la infrastructura PIF ar trebui 

să se mai bazeze pe o analiză de comerț și categoriile de produse ce trec  prin fiecare BIP. Acest 

lucru este foarte important pentru instalații de descărcare, inspecție și depozitare de categorii de 

produse corespunzătoare și achiziționarea de echipamente adecvate pentru procesul de control. 

 Se recomandă  necesitatea de a prevedea posibilitatea de extindere a zonei de teren în faza de 

proiectare. Acest lucru ar fi necesar de asigurat la planificarea infrastructurii noului PIF, astfel ca PIF 

sa poată fi utilizat pentru controlul produselor importate în conformitate cu cerințele relevante, în 

loc de a încerca să se adapteze infrastructura, ținând seama de acordul încheiat în ceea ce privește 

potențialul transfer de teren la ANSA. 

 Se recomandă ca celelalte două PIF - Criva și Giurgelesti - în primul rând, sa facă o analiză a fluxului 

de produse prin fiecare PIF. După care UCIMPA împreună cu ANSA și inginerii ar trebui să facă o 

vizită la fața locului, ajungând la o decizie în ceea ce privește locul cel mai convenabil pentru noile 

PIF și doar apoi sa înceapă pregătirea proiectului. Deoarece situația la fiecare PIF este diferită, în 

mod evident, utilizarea unui proiect model nu ar fi acceptabilă. 

 În momentul de față  PIF au echipament minim, care nu este suficient pentru  asigurarea 

controlului. Prin urmare, ar trebui prevăzute resurse financiare suplimentare pentru dotarea noilor 

zone de administrare și de inspecție după cum este necesar. 

 Se recomandă ca tehnologiile PIF sa fie revizuite în colaborare cu autoritățile vamale și de grăniceri 

și ca procedurile de control intern sa fie actualizate sau create din nou, astfel încât inspectorii sa 

poate efectua controlul în noul sediu în conformitate cu toate cerințele. 
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 Se recomandă pentru ANSA crearea unei baze de date centrale pentru a introduce rezultatele de 

inspecție într-un sistem comun. 

TOR „Consultant Internaţional pentru instruirea agenţilor economici în autocontrol şi proceduri  HCCP, de 

la unităţile avicole.” Proiectul va susţine implementarea HACCP la ferme de păsări pentru stimularea 

exportului producţiei avicole. De asemenea vor fi instruiţi specialiştii de la nivel central şi celor din unităţile 

de producere în domeniul HACCP şi autocontrol. 

Activități specifice:  

 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării legislaţiei actuale ce ţine de sectorul avicol,   

 Elaborarea şi înaintarea spre aprobarea de către directorul ANSA a fişelor de inspecţie şi instrucțiuni 

privind metodele de prelevare, recoltare și analiză a probelor în fermele de păsări, centrele de 

colectare ouă, abatoarele pentru păsări,  

 Elaborarea unui ghid privind implementarea HACCP  la ferme de păsări, centre de colectare ouă, 

abatoare pentru păsări, 

 Sprijin agenţiei în elaborarea  planului strategic anual de control în sectorul avicol, 

 Implementarea HACCP la o fermă de creştere a păsărilor, la un  abator pentru păsări şi la un centru 

de colectare a ouălor, 

 În baza implementării HACCP la întreprinderile sus-vizate, identificarea necesarului de treninguri şi 

efectuarea unor cursuri practice în unități (ferme de păsări, centre de colectare ouă, abatoare 

pentru păsări) pentru medicii veterinari de la nivel central şi celor din unităţile de producere . 

Contractul a fost semnat cu domnul Sorin Ţolea, România. Consultantul a efectuat două vizite şi a prezentat 

rapoartele respective. În cadrul primului raportului au fost incluse recomandări  privind normele legislative 

care urmează a fi armonizate pentru a putea fi efectuat exportul de produse avicole şi recomandări  privind 

implementarea HACCP, şi anume: 

- Organizarea de instruiri cu personalul întreprinderilor, inclusiv medicii veterinari privind legislația în 

vigoare, GHP, GMP, HACCP; 

- Selectarea de către conducerea întreprinderilor a persoanelor responsabile de implementarea HACCP; 

- Susținerea producătorilor din sectorul avicol pentru realizarea investițiilor necesare pentru conformarea 

cu legislația sanitară veterinară. 

- Notificarea permanentă a producătorilor din sectorul avicol privind legislația aferentă sectorului și a 

modificărilor efectuate asupra acesteia. 

- Monitorizarea permanentă a apariției sau modificării legislației europene și alinierea legislației naționale 

cu cea europeană. 

- Simplificarea procesului de aprobare a legislației sanitare veterinare.  

- Implicarea asociațiilor din sectorul avicol în procesul de eliminare a barierelor tehnice și legislative 

pentru facilitarea exportului.  
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- Stabilirea gradului de flexibilitate privind implementarea HACCP, în corelație cu dezvoltarea sau 

specificul întreprinderilor. 

După a doua vizită consultantul  a prezentat raportul privind progresul implementării HACCP la 

întreprinderile avicole. 

TOR „Consultant Naţional, specialist în domeniul legislaţiei şi activităţii de control la frontieră.” Proiectul 

va finanţa reconstrucţia a 4 Puncte de Inspecţie la Frontieră, revizuirea legislaţiei ce ţine de activitatea 

personalul serviciului veterinar de la punctele de frontieră şi instruirea acestora. 

Activități specifice:  

 Revederea şi recomandări privind actualizarea legislaţiei veterinare existente în domeniul activităţii 

şi inspecţiei la punctele de frontieră, 

 Conducerea unei serii de seminare pentru personalul serviciului veterinar de la punctele de 

frontieră în scopul familiarizării lor cu obiectivele şi conţinutul ghidului pentru inspectorii veterinari 

de la punctele de frontieră, 

Serviciile de consultanță sunt preconizate a fi implementate timp de 18 luni, cu începere din luna octombrie,  

2013. Contractul a fost semnat cu domnul Victor Nartea. 

TOR,,Consultant local în armonizarea legislaţiei avicole"ce va presta servicii de consultanţă în partea ce 

ţine de  armonizarea legislaţiei relevantă sectorului avicol şi anume va revizui 3 Hotărâri de Guvern şi va 

transpune 3 regulamente din legislația comunitară în legislaţia naţională.  

Activități specifice:  

 Revizuirea cadrului normativ în vigoare în vederea conformării acestuia legislaţiei comunitare, şi 
anume: 

- revizuirea Hotărîrii Guvernului nr. 357 din 01.06.2012 pentru aprobarea Normei sanitar-
veterinare privind comercializarea şi importul păsărilor domestice şi ouălor pentru incubaţie 
(armonizată cu prevederile Directivei nr.2009/158/CE din 30 noiembrie 2009 privind 
condiţiile de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile 
din ţări terţe de păsări de curte şi de ouă pentru incubaţie) în scopul ajustării acesteia 
prevederilor Deciziei Comisiei 2011/879 din 21 decembrie 2011de modificare a anexelor II și 
IV la Directiva 2009/158/CE a Consiliului privind condițiile de sănătate animală care 
reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de 
ouă pentru incubație; 

- revizuirea Hotărîrii Guvernului nr. 221 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea Regulilor 
privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (armonizată cu prevederile 
Regulamentului (CE) nr.2073/2005 al Comisiei Comunităţilor Europene din 15 noiembrie 
2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare) în scopul ajustării 
acesteia prevederilor Regulamentul (UE) nr. 1086/2011 al Comisiei din 27 octombrie 2011 
de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei în ceea ce privește 
Salmonella din carnea proaspătă de pasăre; 
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- revizuire HOTĂRÎRE Nr. 398 din  11.06.2012 pentru aprobarea unor norme sanitar-
veterinare privind controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în efectivele de animale 
având în vedere și Regulamentul CE 1190/2012 privind ținta de reducere a Salmonella în 
populațiile de curcani;  

 Transpunerea legislaţiei comunitare în legislaţia naţională şi anume: 
- transpunerea Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor 

norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt 
destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 
(Regulament privind subprodusele de origine animală); 

- transpunerea Regulamentului (CE) nr. 798/2008 din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a 
țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în 
Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și 
a cerințelor de certificare sanitar-veterinară; 

- transpunerea Regulamentului CE nr. 1099/2009 din 24 septembrie 2009 privind protectia 
animalelor in momentul uciderii; 

  Elaborarea proiectelor de acte normative, care transpun actele comunitare indicate mai sus, a 
proiectelor de hotărîre de Guvern de aprobare a acestora, precum şi a notelor informative; 

  Elaborarea tabelelor de concordanţă a proiectelor de acte normative. 

Serviciile de consultanță sunt preconizate a fi implementate timp de 18 luni, cu începere din luna noiembrie,  

2013. Contractul a fost semnat cu Ina Butucel. Consultantul a început activitatea. 

TOR ,,Consultant local specialist IT" ce va sprijini ce va sprijini ANSA la elaborarea specificațiilor tehnice 

pentru managementul măsurilor de supraveghere, va ajuta la evaluarea ofertelor de licitație, va monitoriza 

procesul de elaborare a sistemul informaţional, va oferi asistență tehnică pentru a Î.S. "Centrul de informare 

agricolă" în timpul elaborării a software-ului, și lansare ca proiect pilot.  

Consultantul va realiza următoarele sarcini specifice: 

 În cadrul primei faze: 

Sarcinile includ, fără a fi limitate la, revizuirea legislației, politicilor și procedurilor în vigoare în Republica 

Moldova, referitoare la TIC, intervievarea beneficiarilor de servicii electronice, revizuirea celor mai bune 

practici și elaborarea Specificațiilor Tehnice detaliate care vor fi incluse în Documentele de Licitație. 

Efectuarea unei evaluări a informațiilor și documentelor curente referitoare la măsurile de 

supraveghere și managementul acestora; 

Identificarea si analiza cadrului legal și a documentelor legate de obiectivul misiunii; 

Intervievarea principalelor părți interesate cu privire la identificarea cerințelor legale; 

Furnizarea de recomandări pentru modificarea legislației pentru a face furnizarea soluției TIC eficientă și 

eficace; 

Prezentarea concluziilor părților interesate și validarea listei de propuneri de adaptare a cadrului legal 

existent; 

Pregătirea părții referitoare la Evaluarea Cerințelor și Funcționalității din Specificațiile Tehnice; 

Pregătirea versiunii finale a specificațiilor tehnice, inclusiv implementarea; 
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Asistarea personalului beneficiarului în pregătirea Documentelor de Licitație; 

Întocmirea și depunerea spre aprobare de către ANSA a Cerințelor tehnice pentru SI ”Managementul 

măsurilor de supraveghere”; 

Asistență în evaluarea ofertelor privind elaborarea de software. 

 În cadrul celei de-a doua faze: 
Asistarea specialiștilor ANSA și CIA în procesul de elaborare a pachetului software, stabilirea 

procedurilor, fluxurilor, care vor include: înregistrarea datelor, procesarea datelor și extracția datelor. 

 În timpul fazei a treia: 
Acordarea de asistență în lansarea SI ”Managementul Măsurilor de Supraveghere” în calitate de Proiect 

Pilot. 

 În timpul celei de-a patra faze: 
Evaluarea proiectului – pilot și elaborarea Cerințelor Tehnice pentru sistemul implementat la nivel 

național. 

Serviciile de consultanță sunt preconizate a fi implementate timp de 22 luni, cu începere din luna 

noiembrie,  2013. Contractul a fost semnat cu Eugen Plătiţa şi consultantul a început activitatea. 

 Îmbunătățiri tehnice ale ANSA 

Specificări tehnice pentru proiectarea blocului administrativ ANSA.  Au fost pregătit pachetul de acte 

privind proiectarea reconstrucţiei oficiului ANSA. Acest pachet de acte au fost aprobat de conducerea ANSA 

şi înaintat spre UCIMPA pentru lansarea licitaţiei. Licitaţia a avut loc şi s-a semnat contractul. Compania 

contractată a prezentat în luna septembrie prima etapă a proiectului şi a primit certificatul de urbanism. În 

luna decembrie 2013 proiectul a fost finalizat şi transmis în trei exemplare către ANSA. 

Specificări tehnice pentru construcţia etapa I a blocului administrativ ANSA. În baza documentelor de 

proiectare etapa I (lucrări de consolidarea a clădirii, reparaţia acoperişului şi lucrări de demolare), a fost 

pregătit pachetul de acte privind lucrările de reconstrucţiei oficiului ANSA. Acest pachet de acte a fost 

aprobat de conducerea ANSA şi înaintat spre UCIMPA pentru lansarea licitaţiei. Licitaţia a avut loc la 11 

octombrie 2013. Licitaţia a fost anulată în baza scrisorii primite de la ANSA, unde sa cerut anulare licitaţiei 

date, pe motiv ca a sosit timpul rece şi nu este posibil de efectuat construcţia. Fiind faptul ca la etapa dată a 

fost finalizat proiectul de execuţie, ANSA a  solicitat efectuarea de urgenţă a unei noi licitaţii care să conţină 

ambele etape de construcţie. 

Specificări tehnice pentru construcţia blocului administrativ ANSA.  În baza documentelor de proiectare au 

fost pregătite listele cu cantităţile de lucrări pentru  reconstrucţiei oficiului ANSA. Urmează pregătirea 

caietului de sarcini privind licitaţia dată cu divizarea acestuia în 2 părţi. Prima parte care conţine lucrările de 

consolidare, lucrările de finisaj interior şi lucrări de electrice interne vor fi efectuate din cadrul proiectului, 

celelalte lucrări (ventilarea, electricitatea exterioară, fațada, lucrări de amenajare ş.a.) vor fi finanţate direct 

de ANSA. 
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Specificări tehnice pentru proiectarea blocului LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI CALITATEA ŞI SĂNĂTATE 

PLANTELOR, FURAJELOR SI   PRODUSELOR  ALIMENTARE  BĂLŢI. A fost pregătite pachetului de acte privind 

proiectarea reconstrucţiei laboratorului dat. Acest pachet de acte au fost aprobat de conducerea ANSA şi 

înaintat spre UCIMPA pentru lansarea licitaţiei. Licitaţia a avut loc şi s-a semnat contractul cu compania de 

proiectare S.C. „CONADO - DISIGN” SRL. Compania dată a prezentat primele lucrări efectuate (etapa I). 

Proiectul tehnologic a fost finalizat şi coordonat cu specialiştii ANSA şi expertul internaţional.  

Specificări tehnice pentru proiectarea blocului LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI CALITATEA ŞI SĂNĂTATE 

PLANTELOR, FURAJELOR SI PRODUSELOR  ALIMENTARE  CAHUL. A fost pregătit pachetul de acte privind 

proiectarea reconstrucţiei laboratorului dat. Acest pachet de acte a fost aprobat de conducerea ANSA şi 

înaintat spre UCIMPA pentru lansarea licitaţiei. Licitaţia a avut loc şi s-a semnat contractul cu compania de 

proiectare S.C. „ROSTRAL” SRL. Compania contractată a prezentat Actul N.1 privind primele lucrări efectuate 

(etapa I), a fost obţinut certificatul de urbanism, aprobările necesare pentru conectările la reţele, expertiza 

tehnică a clădirii existente. De asemenea a fost elaborată schiţa de proiect cu coordonarea acestea la ANSA 

şi consultantul internaţional. 

Specificări tehnice pentru proiectarea şi construcţia Punctului de Inspecţie la Frontieră Leuşeni. Împreună 

cu inginerul constructor s-a lucrat la pregătirea pachetului de acte privind lucrările date. Au fost efectuate 

un şir de întâlniri cu conducerea ANSA şi Serviciul Vamal pentru identificarea lotului de teren pentru 

construcţie. S-a transmis la Banca Mondială spre aprobarea divizarea a PIF Leuşeni de celelalte 3 PIF din 

planul de procurări şi a fost primită aprobarea. Licitaţia a avut loc pe data 21.08.2013, au participat 3 

companii. Din motiv ca nici o companie nu a întrunit condiţiile minime de calificare licitaţia a fost anulată. 

Specificări tehnice pentru proiectarea Punctului de Inspecţie la Frontieră Leuşeni şi Tudora. Pentru  

facilitarea şi urgentarea lucrărilor date, împreună cu conducerea ANSA fost luat decizie de a diviza lucrările 

de proiectare de cele de construcţie, şi separarea lucrările pe loturi: 

a) Proiectarea Punctelor de Inspecţie la Frontieră Leuşeni şi Tudora. 

b) Proiectarea Punctelor de Inspecţie la Frontieră Giurgiuleşti şi Criva 

c) Construcţia Punctelor de Inspecţie la Frontieră Leuşeni şi Tudora. 

d) Construcţia Punctelor de Inspecţie la Frontieră Giurgiuleşti şi Criva 

A  fost pregătit pachetul de acte privind Proiectarea Punctelor de Inspecţie la Frontieră Leuşeni şi Tudora. 

Acest pachet de acte a fost aprobat de conducerea ANSA şi înaintat spre UCIMPA pentru lansarea licitaţiei. 

Licitaţia a avut loc şi s-a semnat contractul cu compania de proiectare cu compania de proiectare SC „IGC-

Construct” SRL. Compania contractată a prezentat  primele lucrări efectuate (etapa I), a fost obţinut 

certificatul de urbanism, aprobările necesare pentru conectările la reţele. A fost elaborată schiţa de proiect 

cu coordonarea acestea la ANSA şi consultantul internaţional. 

Proiectarea Punctului de Inspecţie la Frontieră Giurgiuleşti şi Criva. Au fost identificate loturile de pământ 

pentru construcţii şi coordonate cu Serviciul Vamal. A fost elaborat caietul de sarcini pentru  licitaţie. Din 

motiv că în acordul de finanţare de la Banca Mondială este stipulată construcția PIF de la aeroport Chişinău, 
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iar conducerea ANSA a solicitat construcţia Punctelor de Inspecţie la Frontieră  la Giurgiuleşti, nu poate fi 

lansată licitaţia până nu va fi modificat acordul dat cu indicarea PIF Ghirgiuleşti în loc de aeroport. A fost 

luată decizia de a lansa licitaţia numai pentru PIF Criva.  Licitaţia a avut loc şi s-a semnat contractul cu 

compania de proiectare SC „IGC-Construct” SRL. 

Componenta 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA POTENŢIALULUI DE ACCES PE PIAŢĂ  

 

Suma bugetată    100 000 USD3 

Absorbiţi la 31 decembrie 2013   104 804 USD 

 
Indicatori intermediari de rezultate 
 

Referinţă 
Situaţia din 31 
decembrie 2013 

Ținta finală 
2017 

Comentarii  

Campanie națională de sensibilizare și 
mobilizare pentru crearea grupurilor 
de producători 

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

Campania națională a 
fost realizată în 7 
regiuni ale țării.   

Campanie națională 
implementată 

 

Participarea femeilor în activități de 
outreach 

0 15% 40% 

Au fost realizate 78 
activități de outreach 
pentru producătorii și 
actorii implicați 
sectorul horticol. În 
cadrul sesiunilor de 
outreach au fost 
informate 741 
persoane.   

Grupuri de producători create 0 N/A 20 

Acest indicator va fi 
colectat începând cu 
anul 2014, de la 
startarea programului 
de granturi 
Target pentru 2014 -  5 
grupuri de producători 

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

0 N/A 30 000 tone 

Acest indicator va fi 
colectat începând cu 
anul 2014, de la 
startarea programului 
de granturi 
Target pentru 2014 -  
5000 tone 

 

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

Necesitatea de investiţii care promovează comercializarea şi integrarea principalelor produse agricole pe 

piaţa din Republica Moldova, în special în sectorul horticol este corelată pozitiv cu progresul în 

îmbunătăţirea infrastructurii post-recoltare şi în promovarea unui nivel crescut a organizării agricole. 

                                                           
3
 Suma totală alocată pentru serviciile de asistență tehnică în cadrul componentei II Îmbunătățirea potențialului de acces la piețe 

constituie circa 1 milion dolari SUA, fonduri ce vor fi alocate din grantul SIDA. Momentan aceste fonduri nu sunt disponibile pe 
conturile UCIMPA. Suma reflectată de 100 000 dolari SUA este alocată din sursa IDA.     
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Această componentă va sprijini înfiinţarea şi organizarea în continuare a grupurilor de producători, în acelaşi 

timp sprijinind cererea acestor grupuri  pentru standarde moderne de producţie şi tehnologii post-recoltare. 

Acest sprijin se aşteaptă să fie transpus în creşterea cotelor relative a produselor calitative care răspund 

standardelor de siguranță şi calitate internaţionale, şi, prin aceasta, consolidarea competitivităţii sectoarelor 

relative şi, prin urmare, potenţialul ei de generare de venit. Proiectarea şi configurarea acestei componente 

va încerca să umple un gol critic în sistemul de stimulente pentru producători de a iniţia parteneriate 

productive prin oferirea pentru investiţii a unui sprijin condiţionat, ducând astfel la o creştere a apariţiei 

grupurilor de producători în sectorul horticol şi alte sectoare.  

Pe parcursul perioadei de raportare activitățile realizate în cadrul acestei componente s-au axat asupra 

următoarelor: 

2.1. Suport de dezvoltare a afacerilor pentru grupurile de producători 

2.1.1. Campanie de informare  

Începând cu 20 iunie curent proiectul a lansat campania de sensibilizare a producătorilor agricoli din 

sectorul horticol în vederea creării de parteneriate productive/grupuri de producători și lansarea 

programului de granturi investiționale pentru grupurile de producători în vederea atragerii investițiilor 

destinate modernizării tehnologiilor post-recoltă în sectorul horticol. Conform prevederilor contractuale, 

prestatorii de servicii de informare și mediatizare a proiectului, RGP Grup în consorțiu cu Agenția Națională 

de Dezvoltare Rurală vor asigura vizibilitatea proiectului până la finele lunii decembrie 2015.  

Tabel 1. Rezultate preconizate în cadrul contractului de servicii  

Rezultate Testele executării sarcinii  

 Planul de Acţiuni elaborat 

 Raportul Iniţial 

 Planul de Acţiuni elaborat şi aprobat 

 Raportul şi Planul de Acţiuni  

 5 conferinţe de presă organizate 

 7 conferinţe tematice organizate  

 Cel puţin 50 participanţi prezenţi 
la fiecare conferinţă organizată, 
pauză de cafea şi apă asigurată la 
fiecare eveniment 

 Laptop, ecran şi proiector 

 Logistica, foto  

 Multiplicări. 

 Lista participanţilor la conferinţe, materiale 
media distribuite în cadrul conferinţelor, opinia 
mass-media despre conferinţe (articole în  ziare, 
etc.); 

 Numărul participanţilor per eveniment. 

 Elemente brand al campaniei de 
informare difuzate (Logo şi 
Motto) 

 Copii a Logo-ului şi Moto-ului 

 Scenarii pentru emisiuni TV şi 
spoturi  

 Copii a scenariilor pentru emisiuni TV şi spoturi  

 2 audio şi video spoturi (în 
Română şi Rusă) 

 Copii a spoturilor 
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 5 emisiuni TV “BASTINA”  Copii a emisiunilor TV înregistrate; 

 Numărul emisiunilor TV; 

 Numărul comentariilor curente, interviurilor la 
TV; 

 Producerea filmelor 
promoţionale despre MAC-P, 4-6 
min film de scurt metraj 

 Copii a emisiunilor TV înregistrate; 

 Numărul emisiunilor TV; 

 Numărul comentariilor curente, interviuri la TV; 

 4 emisiuni tematice la TV şi 
reportaje 

 Copii a emisiunilor tematice la TV şi reportaje 
asupra subiectelor privind MAC-P la posturile 
naţionale TV 

 Pregătirea a 12 reportaje radio 
dedicate evenimentelor MAC-P  

 Copii a emisiunilor Radio înregistrate; 

 Numărul emisiunilor Radio; 

 Numărul comentariilor curente, interviuri la 
Radio; 

 Imprimarea materialelor 
promoționale 

 Elaborarea şi publicarea broşurilor despre MAC-P 
– 1000 unităţi, format A2, color, 150g/m2; 

 Elaborarea şi publicarea broşurilor informative 
despre MAC-P – 4000 unităţi, format A4, color, 
150g/m2; 

 Elaborarea  şi imprimarea a 3 bannere color 
portabile Roll-up (1500mm X 800mm) 

 Producerea carnetelor de notiţe personalizate 
MACP – 400 unităţi; 

 Editarea mapelor personalizate – 400 unităţi; 

 Producerea DVD Flash player personalizat– 50 
unităţi: 

 Publicarea informaţiei despre 
MACP în 10 ziare locale şi 2 ziare 
naţionale (180  cm2/anunţ) 

 Copii ale articolelor tematice în presa naţională 
scrisă 

 Pregătirea şi publicarea a 8 
articole tematice în ziare 
naţionale şi 12 articole tematice 
în presa scrisă locală (400  
cm2/anunţ) 

 Copii ale articolelor tematice în presa scrisă 
naţională 

 Hot line  Numărul de apeluri şi înregistrarea beneficiarilor 
potenţiali într-o bază de date creată  

În conformitate cu strategia de comunicare și planul de acțiuni elaborate în perioada de raportare au fost 

elaborate și diseminate logo-ul componentei precum și motto-ul, materialele de vizibilitate (pliante, 

postere,) bannere roll-up, și  spotul video și radio (Ro și Rus) privind crearea grupurilor de producători.   

Postere:  “Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova.  Soluții inteligente pentru performanță”. A fost 

elaborată macheta, designul, mesajele cheie. Cantitatea imprimată: 1000 ex. forma A2, color, 150g/m. 
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Pliante: “Formarea grupurilor de producători şi acordarea 

granturilor de 50% din valoarea investiţiei” A fost elaborat 

conceptul, design-ul, și asigurată producerea pliantelor.  

Textul pliantelor a fost scris intr-un limbaj prietenos şi conţine 

mesaje-cheie (despre formarea grupului de producători şi 

posibilitatea de obţinere a grantului), informaţiile cele mai 

importante pentru potenţialii beneficiar, fotografii relevante. 

Pliantul prezentă cel puţin 5 argumente in favoarea cooperării 

dintre agricultori. Cantitatea imprimată: 5500 exemplare (Ro și Rus)  

Bannere Roll-up: Au fost elaborate 3 bannere portabile cu suport 

din plastic. Bannerele conțin info precum: denumirea proiectului, 

mesajul-cheie al campaniei de sensibilizare a opiniei publice, 

imagini şi informații de contact. Bannerele vor fi utilizate în cadrul 

campaniei de informare a populației țintă, campaniilor de outreach 

și evenimentelor organizate în cadrul proiectului.  

Carnete personalizate: 400 ex.  

Mape personalizate: 400 ex.  

2.1.2. Conferința de lansare a Componentei II „Facilitarea accesului la piețele de desfacere” 

Pe data de 27 septembrie 2013, în incinta Sălii de Conferințe a Ministerului Agriculturii și Industriei 

Alimentare (bd. Ștefan cel Mare 162, parter),  a fost lansată campania de informare din cadrul componentei 

II Facilitarea accesului la piețele de desfacere în cadrul Proiectului: „Agricultura Competitivă în Moldova” 

(MAC-P).  
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În cadrul conferinţei au fost prezentate condițiile de eligibilitate, agenda activităților de mobilizare a 

potențialilor beneficiari, graficul de prestare a serviciilor de suport la formarea grupurilor de producători, 

detalii despre programul de granturi investiționale, dar și serviciile de asistență post-investițională de care 

vor beneficia producătorii agricoli. De asemenea, au fost prezentate materialele promoționale destinate 

mediatizării proiectului.    

La lansarea proiectului au fost prezenţi circa 70 participanți (beneficiarii direcţi, asociații de profil, donatori,  

echipa AIPA) Au fost prezente și echipele de implementare a proiectului, care va ghida producătorii agricoli 

şi va oferi suportul informaţional necesar. Conferinţa a fost  deschisă de  Vasile Bumacov, ministrul  

Agriculturii și Industriei Alimentare.       

Prezentarea componentei a fost realizată în mod interactiv de coordonatorul componentei, directorul 

general AIPA, directorul organizației Promo-Terra, și coordonatorul ANSA.  Prezentarea a inclus informații: 

scopul, obiectivele și activitățile proiectului, actorii implicați în implementarea componentei II, programul și 

beneficiarii de granturi investiționale, criteriile de eligibilitate și tipurile de investiții eligibile, documentele 

de participare, criteriile de selectare a proiectelor investiționale, procesul de lucru la implementarea 

activităților proiectului, suportul tehnic oferit de Prestatorii de servicii de formare și de dezvoltare ale 

afacerilor, adresele și telefoanele lor de contact, telefoanele Liniei fierbinți a AIPA-UCIMPA.  
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2.1.3. Conferințe regionale de promovare a proiectului 

În cadrul proiectului ACSA a implementat un program de 7 Conferințe regionale de informare MAC-P 

pentru grupul ţintă de audienţi: Direcțiile Raionale de Agricultură și Alimentație, Consultanți Regionali 

ACSA, APL, producători agricoli din sectorul culturilor cu valoare adăugată (fructe, căpșun și 

pomușoare, legume și cartofi, struguri de masă) din 33 de raioane, localitățile mun. Chișinău, mun. Bălți 

și UTAG. 

Graficul Conferințelor regionale de informare MAC-P 

Nr. Data Locația Localul Raioanele invitate 

1 08.10.2013 Cantemir Sala de Ședințe a 
Consiliului Raional 

Cantemir, Leova, Cahul 

2 10.10.2013 s. Congaz, UTA 
Găgăuzia 

Sala de Ședințe a Primăriei 
s. Congaz 

Comrat, Ceadir Lunga, Vulcănești, Taraclia, 
Basarabeasca 

3 15.10.2013 Orhei Sala de Ședințe a 
Consiliului Raional  

Orhei, Rezina, Șoldănești, Călărași, Telenești 

4 16.10.2013 Căușeni Sala de Ședințe a 
Consiliului Raional  

Căușeni, Căinari, Ștefan Vodă, Cimișlia 

5 22.10.2013 Bălți Sala Polivalentă a 
Universității de Stat din Bălți 

Mun. Bălți, Drochia, Râșcani, Fălești, 
Florești, Glodeni, Singerei  

6 23.10.2013 Edineț Sala de Ședințe a 
Consiliului Raional  

Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Soroca 

7 25.10.2013 Chișinău Sala de conferințe a 
Hotelului Turist 

Mun. Chișinău, Anenii Noi, Criuleni, 
Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, 

Strășeni, Ungheni 

În cadrul celor 7 Conferințe regionale de informare MAC-P au participat și au fost informați cca. 500 de 

persoane (conform mapelor de participant executate și distribuite): producători agricoli, antreprenori rurali, 

specialiști a Direcțiilor Raionale de Agricultură și Alimentație (DRAA) și Consultanți a Serviciului de 

Extensiune Rurală (SER). Conform listelor de participare (persoanele care au dorit de a se semna în listele de 

participare), au fost înregistrate 367 persoane din care: 225 producători agricoli și antreprenori rurali din 

sectorul culturilor cu valoare adăugată; 31 reprezentanţi ai Administraţiei Publice Locale (APL) din cadrul 

DRAA şi 111 consultanți SER. În calitate de invitaţi de onoare şi audienţi, suplimentar la numărul informat de 

persoane, la ciclul de seminare au participat 2 Preşedinţi de raion, 8 Vice-Preşedinţi ai Consiliilor Raionale, 

ONG regionale, care activează în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, mass media regională. 

Participanţilor la seminare le-au fost distribuite 500 seturi-mape de materiale instructiv – informative, care 

au inclus prezentarea MAC-P, pliante, telefoanele Liniei fierbinți a AIPA-UCIMPA, adresele și telefoanele 

Prestatorilor de servicii de dezvoltare a afacerilor Companiile Mega și Promo Terra și a Centrelor Regionale 

SER. Suplimentar pe parcursul Companiei de informare au fost distribuite 550 de postere informative despe 

MAC-P (care au fost plasate pe panourile informative a centrelor SER, DRAA și APL) și seturi de materiale 

instructiv-informative (prezentări, agende și invitații standard, spoturile publicitare inscrise pe CD și pliante) 

pentru consultanții SER, care în cadrul activităților din ariile de activitate utilizează aceste informații pentru 

informarea și ghidarea potențialilor beneficiarii de proiect. ACSA și Rețeaua SER prin cele 35 Centre 

regionale și 350 de centre locale de consultanță vor efectua în continuare activitățile de informare a 
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producători agricoli, în scopul creării grupelor asociate de antreprenori în sectorul culturilor cu valoare 

adăugată, și ghidarea lor spre Prestatorii de servicii de dezvoltare a afacerilor. 

2.1.4. Implementarea Conferințelor regionale de informare MAC-P 

Conferința regională MAC-P – Cantemir (08.10.2013) 

La data de 08 octombrie 2013, în incinta Consiliului Raional Cantemir a fost organizată I Conferință 

Regională de informare MAC-P pentru Direcțiile Raionale de Agricultură și Alimentație, Consultanți Regionali 

ACSA, APL, producători agricoli din sectorul culturilor cu valoare adăugată (fructe, căpșun și pomușoare, 

legume și cartofi, struguri de masă) din raioanele Cantemir, Leova și Cahul. Anterior evenimentului au fost 

expediate invitații personalizate liderilor neformali sau persoanelor inițiative în localitățile din aceste 

raioane unde sunt atestate grupe de producători agricoli specializați în culturile horti-legumicole, cum ar fi 

localitățile: 

-  din r. Cantemir - Baimaclia, Ţărăncuţa, Lingura, Costangalia, Lărguţa, Plopi, Tartaul, Haragîş, Toceni, 

Cîrpeşti și Antoneşti (prepoderent specializarea struguri de masă); 

- din r. Leova - Filipeni, Băiuş, Tigheci, Covorlui, Tochile-Răducani, Sarata-Răzeşi, Tomai și Hănăsenii-

Noi (culturi horticole și struguri de masă), și 

- din r. Cahul - Vadal lui Isac, Colibaşi, Manta (culturi legumicole în tren protejat și câmp deschis), 

Tătărăşti (cartofi timpurii), Cucoara și Burlacu (specializarea struguri de masă). 

Seminarul a fost deschis și moderat de Președintele Consiliului Raional Cantemir dl. Andrei Malaşevschi. 

Prezentarea programului de informare a fost efectuată de formatorii Coordonatorul cercetare – informare 

ACSA Anatolie Fala, iar a activităților Prestatorii de servicii de formare și de dezvoltare ale afacerilor de dl. 

Andrei Crigan, Directorul Companiei Promo Terra și Consultantul Regional al Companiei MEGA dl. Dumitru 

Croitoru. 

  

Secvențe de la I Conferință Regională de informare MAC-P din Cantemir (08.10.2013) 
Deschiderea Conferinței Preşedintele Raionului Cantemir Andrei Malaşevschi (stânga) şi 

Prezentarea programului de informare Coordonatorul ACSA Anatolie Fala (dreapta) 
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La Conferința de informare au participat peste 90 persoane, din care înregistrați 66 persoane, din care 52 

bărbați și 14 femei. Conform apartenenței profesionale 40 producători și antreprenori agricoli, 10 

reprezentanți APL și 16 consultanți SER din raioanele Cantemir, Leova și Cahul. 

În discuții pe marginea subiectelor prezentate au participat Șeful DRAA Leova dl. Dîra Ion, Președintele 

Asociației Producătorilor de Struguri de Masă din r. Cahul dl. Petru Mihov, liderul informal al producătorilor 

de cartofi din s. Tătărăști, r. Cahul dl. Ion Rahubenco, consultantul local SER dm. Iorga Valentina din s. Vadul 

lui Isac, r. Cahul. Întrebările parvenite de la participanții la seminar sunt prezentate în compartimentul 1.5. 

al raportului, iar răspunsurile au fost prezentate de consultanții Prestatorilor de servicii de formare și de 

dezvoltare ale afacerilor în temeiul Manualului de implementare a proiectului și proiectului Legii privind 

grupurile de producători agricoli și asociațiile lor. 

Conferința regională MAC-P - Congaz UTAG (10.10.2013) 

La data de 10 octombrie 2013, în incinta Primăriei com. Congaz UTAG a fost organizată a II-a Conferință 

Regională de informare MAC-P pentru Direcțiile Raionale de Agricultură și Alimentație, Consultanți Regionali 

ACSA, APL, producători agricoli din sectorul culturilor cu valoare adăugată (fructe, căpșun și pomușoare, 

legume și cartofi, struguri de masă) din UTAG (Comrat, Ceadâr Lunga și Vulcănești) și raioanele Taraclia și 

Basarabeasca. Anterior evenimentului au fost expediate invitații personalizate liderilor neformali sau 

persoanelor inițiative în localitățile din aceste raioane unde sunt atestate grupe de producători agricoli 

specializați în culturile hortilegumicole, cum ar fi localitățile: 

-  din r. Comrat - Cioc-Maidan, Dezghingea, Cazaclia (plantații de struguri de masă, Tomai (plantații de 

măr), Congaz și Chirsova (plantații de piersic și struguri de masă); 

- din r. Cedîr Lunga - Baurci, Beşghioz, Avdarma (plantații de piersic și struguri de masă) și Gaidar 

(plantații de ceapă),  

- din r. Taraclia – Novosiolovca, Corteni și Cealîc (specializarea struguri de masă), și  

- din r. Basarabeasca – Iordanovca, Abaclia, Iserlia, Sadaclia, Bascalia, Carabetovca (specializarea 

struguri de masă). 

Seminarul a fost deschis și moderat de Coordonatorul de Proiect SER Comrat dl. Stepan Chiriacov. Prezentarea 

programului de informare a fost efectuată de formatorii Coordonatorul cercetare – informare ACSA Anatolie 

Fala, iar a activităților Prestatorii de servicii de formare și de dezvoltare ale afacerilor de dl. Serghei Calcișcov, 

Consultantul Regional al Companiei MEGA. 
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Secvențe de la II-a Conferință Regională de informare MAC-P din Congaz UTAG (10.10.2013) 
Participanții la Conferință (sus stânga); Prezentarea programului de informare Coordonatorul ACSA Anatolie 
Fala (sus dreapta); Răspunsurile oferite participanților la conferință de către Consultantul Regional MEGA 
Serghei Calcișcov (jos stânga) și Vizita participanților la conferință la frigiderul cu atmosferă controlată a 
Companiei Unit-Olimp SRL din s. Congaz UTAG (jos dreapta) 

La Conferința de informare au participat peste 65 persoane, din care înregistrați 50 persoane, din care 43 

bărbați și 7 femei. Conform apartenenței profesionale 26 producători și antreprenori agricoli, un 

reprezentant APL și 23 consultanți SER din UTAG și raioanele Taraclia și Basarabeasca. 

În discuții pe marginea subiectelor prezentate au participat dl. Dmitrii Colev, atreprenor din s. Balabani, r. 

Taraclia, dl. Cimpoieș Fiodor din s. Tomai, r. Ceadir Lunga, dm. Svetlana Capanji Coordonator de proiect a PS 

Dialog din Ceadir Lunga, dl. Nicolaev Gheorghe fermier din satul Cioc Maidan. Întrebările parvenite de la 

participanții la seminar sunt prezentate în compartimentul 1.5. al raportului, în temei fiind prezentate 

condițiile specifice de activitate a sectorului agricol în regiune de sud în care sunt proprietarii mari de 

terenuri și plantații agricole (de peste 500-1000 ha) și proprietari de suprafețe mici de 1-2 ha. Un 

impediment major specificat de majoritatea la dezvoltarea culturilor cu valoare adăugată o prezintă lipsa 
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surselor de apă de calitate la irigare și afectarea severă de secete și temperaturi extreme a producțiilor 

agricole, astfel calitatea lor fiind necompetitivă la comercializarea în stare proaspătă, dar pretabile la 

procesarea industrială, care însă lipsește. 

După finalizarea Conferinței participanții au fost invitați de a vizita Frigiderul cu atmosferă controlată a 

Companiei Unit-Olimp SRL din com. Congaz. Directorul acestei companii dm. Olesea Tanasoglo a prezentat 

activitățile și infrastructura frigiderului construit și dat în exploatare în decembrie 2012. În cadrul acestei 

vizite s-au stabilit contacte și inițierea unor relații de colaborare și de prestare a serviciilor de prerăcire și 

păstrarea a prunelor, piersicilor și strugurilor de masă cu exploatațiile agricole din r. Taraclia și din UTAG. S-a 

discutat la fel posibilitatea creării prin asociere a unui grup mixt de producători de aceste culturi și unitatea 

frigorifică pentru explorarea posibilităților de export în Federația Rusă. 

Conferința regională MAC-P – Orhei (15.10.2013) 

La data de 15 octombrie 2013, în incinta Consiliului Raional Orhei a fost organizată a III-a Conferință 

Regională de informare MAC-P pentru Direcțiile Raionale de Agricultură și Alimentație, Consultanți Regionali 

ACSA, APL, producători agricoli din sectorul culturilor cu valoare adăugată (fructe, căpșun și pomușoare, 

legume și cartofi, struguri de masă) din raioanele Orhei, Rezina, Șoldănești, Călărași și Telenești. Anterior 

evenimentului au fost expediate invitații personalizate liderilor neformali sau persoanelor inițiative în 

localitățile din aceste raioane unde sunt atestate grupe de producători agricoli specializați în culturile 

hortilegumicole, cum ar fi localitățile: 

-  din r. Orhei - Ciohoreni, Mălăieşti, Pohorniceni, Mîrzoci, (plantații horticole de prune și struguri de 

masă), Selişte, Sirota, Jora de Jos (plantații de măr) și Mitoc (legume); 

- din r. Rezina - Cuizăuca, Echimăuţi (plantații de măr și prune), Saharna și Horodişte (plantații de 

pomușoare), Pecişte și Trifești (plantații de legume),  

- din r. Șoldănești – Sămaşcani, Cobîlea, Sipca (plantații de măr), Alcedar și Răspopeni (plantații 

horticole și legumicole), Cotiujenii Mari (exploatații specializate în cultivarea cartofului și uscarea 

prunelor), 

- din r. Călăraşi - Sadova, Sipoteni, Vălcineţ (exploatații specializate în cultivarea și uscarea prunelor, 

struguri de masă), și 

- din r. Telenești – Verejeni, Ratuş (plantații legumicole, inclusiv teren protejat) și Căzănești 

(exploatații specializate în cultivarea cultivarea pomușoarelor). 

Seminarul a fost deschis și moderat de Vice-președintele Consiliului Raional Orhei și Șeful Direcției Raionale 

de Agricultură și Alimentație dl. Nasalciuc Ion. Prezentarea programului de informare a fost efectuată de 

formatorii Coordonatorul cercetare – informare ACSA Anatolie Fala, iar a activităților Prestatorii de servicii 

de formare și de dezvoltare ale afacerilor de dl. Andrei Crigan, Directorul Companiei Promo Terra. 
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Secvențe de la III-a Conferință Regională de informare MAC-P din Orhei (15.10.2013) 
Deschiderea Conferinței Vice-Președinte Consiliului Raional Orhei dl. Nasalciuc Ion (sus stânga);  

Prezentarea programului de informare Coordonatorul ACSA Anatolie Fala (sus dreapta);  
Participanții Conferinței (jos stânga) și Prezentarea activităților Prestatorilor de servicii de dezvoltare a 

afacerilor dl. Andrei Crigan, Direcorul Promo Terra (jos dreapta) 

La Conferința de informare au participat cca. 75 persoane (după numărul de mape distribuite), din care 

înregistrați 53 persoane, din care 44 bărbați și 9 femei. Conform apartenenței profesionale 40 producători și 

antreprenori agricoli, 5 reprezentanți APL (șefii sau specialistul principal DRAA) și 8 consultanți SER din 

raioanele Orhei, Rezina, Șoldănești, Călărași și Telenești. 

În discuții pe marginea subiectelor prezentate au participat dl. Nasalciuc Ion, Șeful Direcției Raionale de 

Agricultură și Alimentație Orhei, dl. Ivanov Vitalie, antreprenor din s. Sirota, r. Orhei – specializat în 

cultivarea prunelor și merelor, dl. Belous Vasile, antreprenor din s. Alcedar, r. Șoldănești – specializat în 
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cultivarea merelor, dm. Biriuc Lilia, antreprenor din s. Cuizăuca, r. Rezina – specializat în cultivarea 

legumelor, dl. Teodor Gore, Coordonator de Proiect PS Nistru Agriconsult din Rezina din numele unui grup 

de legumicultori din acest raion.  

Întrebările parvenite de la participanții la seminar sunt prezentate în compartimentul 1.5. al raportului, 

principalele probleme sau eventuale impedimente specificate de producători ar fi: lipsa surselor financiare a 

producătorilor pentru investiții majore; crearea grupelor de producători din rude apropiate ar garanta 

dezvoltarea pe viitor a unui business de familie; specializarea producătorilor, în unul și același sector 

(legumicol sau horticol), este deseori schimbată de conjunctura pieței și lipsa surselor de apă de calitate la 

irigare și afectarea severă de secete; impozitele și taxele mari pentru agricultori și lipsa forței de muncă 

determină abandonarea sectoarelor culturilor cu valoare adăugată și trecerea la culturile de câmp, etc. 

Conferința regională MAC-P – Caușeni 

La data de 16 octombrie 2013, în incinta Consiliului Raional Căușeni a fost organizată a IV-a Conferință 

Regională de informare MAC-P pentru Direcțiile Raionale de Agricultură și Alimentație, Consultanți Regionali 

ACSA, APL, producători agricoli din sectorul culturilor cu valoare adăugată (fructe, căpșun și pomușoare, 

legume și cartofi, struguri de masă) din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă și Cimișlia. 
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Secvențe de la IV-a Conferință Regională de informare MAC-P din Căușeni (16.10.2013) 
Înregistrarea participanților la Conferință și distribuirea mapelor de participant (sus stânga);  

Deschiderea Conferinței Vice-Președinte Consiliului Raional Căușeni dl. Sergiu Gogu (sus dreapta); 
Participanții Conferinței (jos stânga) și Discuții aprinse (jos dreapta) 

Anterior evenimentului au fost expediate invitații personalizate liderilor neformali sau persoanelor inițiative 

în localitățile din aceste raioane unde sunt atestate grupe de producători agricoli specializați în culturile 

hortilegumicole, cum ar fi localitățile: 

-  din r. Căușeni - Tocuz, Baimaclia, Coscalia, Opaci, Ucrainca, Tanătari și or. Căinari (plantații de 

struguri de masă, piersic și prune), Plop-Ştiubei (plantații de căpșune), Copanca, Săiţi, Tanătari și 

Hagimus (plantații de legume); 

- din r. Ștefan Vodă - Antoneşti, Crocmaz, Popeasca, Cioburciu (plantații de struguri de masă și 

piersici), Carahasani și Olănești (culturi legumicole și plantații horticole), și; 

- din r. Cimișlia – or. Cimișlia, Hîrtop și Batîr (plantații de struguri de masă și prune), Satul Nou 

(plantații de legume inclusiv în teren protejat), 

Seminarul a fost deschis și moderat de Vice-președintele Consiliului Raional Căușeni dl. Sergiu Gogu, care a 

reiterat necesitatea cooperării și asocierii producătorilor agricoli, îndeosebi prin faptul că în acest an au fost 

pierdute recolte mari de piersici și prune de către agricultori din lipsa facilităților de păstrare și a exportului. 

Prezentarea programului de informare a fost efectuată de formatorii Coordonatorul cercetare – informare 

ACSA Anatolie Fala. 

La Conferința de informare au participat cca. 70 persoane (după numărul de mape distribuite), din care 

înregistrați 50 persoane, din care 39 bărbați și 11 femei. Conform apartenenței profesionale 34 producători 

și antreprenori agricoli, 3 reprezentanți APL (șefii sau specialistul principal DRAA) și 13 consultanți SER din 

raioanele Căușeni, Ștefan Vodă și Cimișlia. 

În discuții pe marginea subiectelor prezentate au participat dl. Sergiu Gogu, Vice-președintele Consiliului 

Raional Căușeni, dl. Berlinschii Constantin primar de Tănătari și producător de legume, dl. Nicolau Valeriu, 

antreprenor din s. Ciobruciu, r. Șrefan Vodă – specializat în cultivarea culturilor horticole și strugurilor de 

masă, dl. Vaipan Liubomir, antreprenor din or. Căinari  – specializat în cultivarea strugurilor de masă, dl. 
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Pamujac Serghei, Șeful DRAA Cimișlia din numele unui grup de producători de struguri de masă din acest 

raion.  

Întrebările parvenite de la participanții la seminar sunt prezentate în compartimentul 1.5. al raportului, 

principalele probleme sau eventuale impedimente specificate de producători ar fi: investițiile mari în 

facilitățile de păstrare – sortare; lipsa pieței de desfacere pentru producțiile medii și târzii de prune, piersici 

și struguri de masă; acordarea unor facilități fiscale grupelor de producători ar fi un impuls la crearea lor; 

activitatea slabă a companiilor și fabricilor specializate în procesarea fructelor și legumelor din această zonă; 

creditele acordate la un procent mare de dobândă pentru sectorul agricol, etc. 

Conferința regională MAC-P – Bălți 

La data de 22 octombrie 2013, în incinta Salii Polivalente a Universității de Stat din Bălți a fost organizată a 

V-a Conferință Regională de informare MAC-P pentru Direcțiile Raionale de Agricultură și Alimentație, 

Consultanți Regionali ACSA, APL, producători agricoli din sectorul culturilor cu valoare adăugată (fructe, 

căpșun și pomușoare, legume și cartofi, struguri de masă) din mun. Bălți și raioanele Drochia, Rîșcani, 

Fălești, Glodeni, Florești și Sîngerei. 

Anterior evenimentului au fost expediate invitații personalizate liderilor neformali sau persoanelor inițiative 

în localitățile din aceste raioane unde sunt atestate grupe de producători agricoli specializați în culturile 

hortilegumicole, cum ar fi localitățile: 

-  din mun. Bălți – localitățile Sadovoie (specializare plantații horticole) și Elizaveta (cultivarea 

legumelor în teren protejat); 

- din r. Drochia - Lazo, Ţarigrad și Zgurița (plantații horticole), Chetrosu (culturi legumicole și 

cultivarea viței de vie în teren protejat); 

- din r. Râşcani – Răcăria, Malinovscoe și Grinăuţi (plantații horticole), Recea și Aluniș (plantații de 

legume inclusiv în teren protejat); 

- din r. Făleşti - Răuţel, Hiliuţi, Făleştii-Noi, Taxobeni și Mărăndeni (plantații de legume inclusiv în 

teren protejat), Mustaţă, Scumpia și Ciolacu- Nou (plantații horticole); 

- din r. Glodeni – Cajba, Fundurii Noi și Limbenii Noi (plantații de legume inclusiv în teren protejat), 

Camenca, Cuhnești și Iablona (plantații de măr); 

- din r. Florești – localitățile Ciripcău, Alexeevca și Domuljeni (plantații horticole); 

- din r. Sîngerei - Sîngereii Noi, Cotiujenii Noi, Pepeni, Prepeliţa, Iezărenii Vechi, și Coscodeni (plantații 

de legume), Dobrogea Veche și Chişcăreni (plantații de pomușoare). 

Seminarul a fost deschis și moderat de Coordonatorul de Proiect SER Bălți dm. Lilia Banuh. Prezentarea 

programului de informare a fost efectuată de formatorii Coordonatorul cercetare – informare ACSA Anatolie 

Fala, iar a activităților Prestatorii de servicii de formare și de dezvoltare ale afacerilor de dl. Viorel Ursu, 

Consultantul Regional al Companiei MEGA și dl. Dumitru Croitoru, Consultantul Regional al Companiei Promo-

Terra. 
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Secvențe de la V-a Conferință Regională de informare MAC-P din Bălți (22.10.2013) 

Prezentarea programului de informare Coordonatorul ACSA Anatolie Fala (sus stânga); Prezentarea 

activităților Prestatorilor de servicii de dezvoltare a afacerilor dl. Viorel Ursu, Coordonator Regional Mega 

NGO (sus dreapta); Participanții Conferinței (jos stânga) și Discuții și întrebări (jos dreapta) 

La Conferința de informare au participat cca. 80 persoane (după numărul de mape distribuite), din care 

înregistrați 62 persoane, din care 46 bărbați și 16 femei. Conform apartenenței profesionale 45 producători 

și antreprenori agricoli, 3 reprezentanți APL (șefii sau specialistul principal DRAA) și 14 consultanți SER din 

mun. Bălți și raioanele Drochia, Rîșcani, Fălești, Glodeni, Florești și Sîngerei. 

În discuții pe marginea subiectelor prezentate au participat dl. Rotaru Victor, producător de legume or. 

Fălești, dl. Anatolie Lupacescu, producător de legume din s. Nihoreni, r. Rîșcani, dl. Victor Scripnic, 

consultant regional ACSA Glodeni, dl. Victor Frecăuțanu antreprenor din s. Grinăuți, r. Rîșcani, dm. Darii 
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Maria, producător de legume din s. Chetrosu, r. Drochia. Întrebările parvenite de la participanții la seminar 

sunt prezentate în compartimentul 1.5. 

Conferința regională MAC-P – Edineț 

La data de 23 octombrie 2013, în incinta Consiliului Raional Edineț a fost organizată a VI-a Conferință 

Regională de informare MAC-P pentru Direcțiile Raionale de Agricultură și Alimentație, Consultanți Regionali 

ACSA, APL, producători agricoli din sectorul culturilor cu valoare adăugată (fructe, căpșun și pomușoare, 

legume și cartofi, struguri de masă) din raioanele Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni și Soroca. 

 

 

  

Secvențe de la VI-a Conferință Regională de informare MAC-P din Edineț (23.10.2013) 

Prezentarea programului de informare Coordonatorul ACSA Anatolie Fala (sus stânga); Prezentarea 

activităților Prestatorilor de servicii de dezvoltare a afacerilor dl. Viorel Ursu, Coordonator Regional Mega 
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NGO (sus dreapta); Participanții Conferinței (jos stânga) și Răspunsurile la întrebări participanților acordate 

de dl. Radu Voicu, Coordonator Regional Promo Terra (jos dreapta) 

Anterior evenimentului au fost expediate invitații personalizate liderilor neformali sau persoanelor inițiative 

în localitățile din aceste raioane unde sunt atestate grupe de producători agricoli specializați în culturile 

hortilegumicole, cum ar fi localitățile: 

- din r. Edineț - Zăbriceni, Rotunda, Trinca, Bleşteni, Cuconeştii Noi, Parcova, Tîrnova, Ruseni (plantații 

horticole), Viişoara, Lopatnic și Ruseni (culturi legumicole și cartof); 

- din r. Briceni – Larga, Colicăuţi, Corjeuţi, Grimăncăuţi (plantații horticole), Corjeuți și Șirăuți (cultura 

cartofului); 

- din r. Ocnița - Ocniţa, Calaraşeuca, Clocușna, Bîrlădeni (plantații horticole); 

- din r. Dondușeni – Horodişte și Ţaul (plantații de horticole), Plopi (cultivarea legumelor și 

căpșunelor, inclusiv în teren protejat; 

- din r. Soroca – localitățile Rudi și Vasilcău (plantații horticole), Niorcani și Trifăuți (plantații de 

pomușoare). 

Seminarul a fost deschis și moderat de Coordonatorul de Proiect SER Edineț dl. Lupu Alexei. Prezentarea 

programului de informare a fost efectuată de formatorii Coordonatorul cercetare – informare ACSA Anatolie 

Fala, iar a activităților Prestatorii de servicii de formare și de dezvoltare ale afacerilor de dl. Viorel Ursu, 

Consultantul Regional al Companiei MEGA și dl. Radu Voicu, Consultantul Regional al Companiei Promo-Terra. 

La Conferința de informare au participat cca. 60 persoane (după numărul de mape distribuite), din care 

înregistrați 43 persoane, din care 35 bărbați și 8 femei. Conform apartenenței profesionale 18 producători și 

antreprenori agricoli, 4 reprezentanți APL (șefii sau specialistul principal DRAA) și 21 consultanți SER din 

raioanele Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni și Soroca. La lucrările conferinței au participat la fel 

reprezentanții mass mediei regionale. 

În discuții pe marginea subiectelor prezentate au participat dm. Valentina Păpușoi producător de legume or. 

Edineț, dl. Vladimir Olhovschi, antreprenor din s. Grimăncăuți, r. Briceni – specializat în cultivarea mărului, 

dl. Andrei Lavric, antreprenor din s. Colicăuți, r. Briceni – specializat în cultivarea mărului, dl. Victor Spinei, 

or. Soroca specializat în cultivarea pomușoarelor.  

Întrebările parvenite de la participanții la seminar sunt prezentate în compartimentul 1.5. al raportului, 

principalele probleme sau eventuale impedimente specificate de producători ar fi: lipsa infrastructurii și 

investițiile mari în facilitățile de păstrare – sortare; modalitățile de organizare și fondare a grupelor de 

producători; criteriile de selectare a proiectelor investiționale și cofinanțarea din grant și modalitatea de 

cofinanțare de către grupul de producători; fondarea de grupe de producători din diferite activități și 

sectoare, etc. 

Conferința regională MAC-P – Chișinău 

La data de 22 octombrie 2013, în incinta Salii de Conferințe a Hotelului Turist din Chișinău a fost organizată 

VII-a Conferință Regională de informare MAC-P pentru Direcțiile Raionale de Agricultură și Alimentație, 

Consultanți Regionali ACSA, APL, producători agricoli din sectorul culturilor cu valoare adăugată (fructe, 
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căpșun și pomușoare, legume și cartofi, struguri de masă) din mun. Chișinău și raioanele Anenii Noi, Criuleni, 

Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ungheni și Strășeni. 

Anterior evenimentului au fost expediate invitații personalizate liderilor neformali sau persoanelor inițiative 

în localitățile din aceste raioane unde sunt atestate grupe de producători agricoli specializați în culturile 

hortilegumicole, cum ar fi localitățile: 

- din r. Anenii Noi - Hîrbovăţ, Ţînţăreni, Gura-Bîcului, Speia și Delacău (culturi legumicole, inclusiv în 

teren protejat), Hîrbovăţ (cultivarea mărului), reprezentanții Asociațiilor Utilizatorilor de Apă la 

Irigare Acva Grup din Puhăceni și Agroacvila din Roșcani; 

- din r. Criuleni – Boșcana, Jevreni și Onițcani (plantații horticole), or. Criuleni, Slobozia Dușca și 

Cruglic (plantații de legume, inclusiv în teren protejat), reprezentanții Asociației Utilizatorilor de Apă 

la Irigare din Criuleni; 

- din r. Dubăsari – Coșnița, Pîrîta, Ustia și Dubăsarii Vechi (plantații de legume inclusiv în teren 

protejat și plantații horticole, îndeosebi de măr); 

- din r. Hâncești – Căprineni, Bobeica, Lapuşna, Voinecu și Bujor (plantații horticole și de struguri de 

masă); 

- din r. Ialoveni – localitățile Costești și Rezeni (plantații de struguri de masă), Ruseni, Văsieni, Horăști 

și Molești (plantații de măr și cireș); 

- din r. Nisporeni – or. Nisporeni și Ciuciuleni (plantații de struguri de masă), Bălăureşti, și Mileşti 

(plantații de legume, inclusiv în teren protejat), Vărzărești și Seliște (plantații de prune, inclusiv 

uscarea lor); 

- din r. Ungheni - Chirileni, Costuleni, Mănoileşti și Hristoforovca (plantații de legume, inclusiv în teren 

protejat), reprezentanții Asociației Utilizatorilor de Apă la Irigare din Blindești, și 

- din r. Strășeni – Greblești, Lozova, Vorniceni și Micleușeni (plantații de struguri de masă), Rădeni și 

Bucovăț (plantații de măr și prune). 

Seminarul a fost deschis și moderat de Coordonatorul de Proiect ACSA Anatolie Fala. Prezentarea programului 

de informare a fost efectuată de formatorii Coordonatorul cercetare – informare ACSA Anatolie Fala, iar a 

activităților Prestatorii de servicii de formare și de dezvoltare ale afacerilor de dl. Viorel Ursu, Consultantul 

Regional al Companiei MEGA și dl. Radu Voicu, Consultantul Regional al Companiei Promo-Terra. 
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Secvențe de la VII-a Conferință Regională de informare MAC-P din Chișinău (25.10.2013) 

Prezentarea activităților Prestatorilor de servicii de dezvoltare a afacerilor dl. Viorel Ursu, Coordonator 

Regional Mega NGO (stânga); Participanții Conferinței (dreapta) 

La Conferința de informare au participat cca. 60 persoane (după numărul de mape distribuite), din care 

înregistrați 43 persoane, din care 41 bărbați și 2 femei. Conform apartenenței profesionale 22 producători și 

antreprenori agricoli, 5 reprezentanți APL (șefii sau specialistul principal DRAA) și 16 consultanți SER din 

raioanele menționate. 

În discuții pe marginea subiectelor prezentate au participat dl. Durughian Liviu, atreprenor din r. Criuleni – 

specializat în cultivarea culturilor horticole, dl. Constantin Solonari, specialist principal DRAA Strășeni, dl. Ion 

Vladei, antreprenor din s. Chirileni, r. Ungheni  – specializat în cultivarea castraveților, dl. Vladislav Glodeanu 

din s. Manoilești, r. Ungheni – specializat în cultivarea legumelor în câmp deschis și teren protejat.  

Întrebările parvenite de la participanții la seminar sunt prezentate în compartimentul 1.5. al raportului, 

principalele probleme sau eventuale impedimente specificate de producători ar fi: modalitățile de procurare 

a tehnicii și echipamentului agricol (cu sau fără TVA) din contribuția grupului de producători și a grantului; 

care sunt cele mai eficiente metode de asocierea a producătorilor; evidența contabilă și amortizarea 

investițiilor efectuate; facturarea mijloacelor de producție și a produselor comercializate de grupul de 

producători, etc. 

După lucrările Conferinței, participanții au fost invitați să viziteze Expozițiile specializate Moldagrotehnica 

2013 și Farmer 2013, în cadrul cărei Agenția Națională de Dezvoltare Rurală a amenajat un stand tematic cu 

publicații specializate în domeniul agricol și dezvoltării rurale, informații utile pentru agricultori inclusiv 

informații cu privire la demararea MAC-P și oportunitățile oferite de acest proiect. În cadrul stendului 

tematic al Agenției Naționale de Dezvoltare Rurală a fost instalat un banner MAC-P, potențialilor beneficiari 

de proiect li se acordat explicațiile în cauză și au fost distribuite materiale de suport (pliante). Astfel au fost 

continuate discuțiile și informările beneficiarilor, informațiile necesare fiind asigurate de specialiștii ACSA și 

companiilor Mega și Promo Terra.  
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Informarea și distribuirea materialelor informative MAC-P în cadrul expoziției Farmer 2013 (stânga); 

Familiarizarea potențialilor beneficiari de proiect cu condițiile de participare (dreapta) 

2.1.5. Întrebări parvenite în cadrul Conferințelor regionale de informare MAC-P 

La implementarea Conferințelor regionale de informare MAC-P s-a utilizat metoda participativă de implicare 

a audienților la lucrările conferinței, prin expunerea materialelor din prezentare, spotului publicitar și 

comentarea lor de către formatorii (Coordonatorul de proiect ACSA și Consultanții Prestatorilor de servicii 

de dezvoltare a afacerilor), precum și familiarizarea participanților cu materialele de suport transmise. Astfel 

sa încurajat participarea audienților la discuții și prin răspunsurile acordate excluderea neclarităților pentru 

o mai bună percepere a oportunităților, dar și condițiilor de participare a potențialilor beneficiari la proiect. 

Întrebările parvenite de la participanții la conferințe sunt prezentate mai jos, iar răspunsurile au fost 

adecvate în conformitate cu Manualului de implementare a proiectului și proiectului Legii privind grupurile 

de producători agricoli și asociațiile lor. Întrebările parvenite de la participanții la conferință au ținut de 

următoarele subiecte: 

1. Suntem beneficiari de subvenții acordate de către AIPA, putem depune proiect şi beneficia de 

suportul MAC-P la procurarea echipamentului post-recoltare? 

2. Se permite fondarea grupului de producători de către entitățile fizice și juridice înrgistrate pentru 

persoanele din cadrul aceleiași familii? 

3. Este un impediment la fondarea grupului de producători faptul că o parte de membri au credite 

bancare pe un termen de 3 și 5 ani? 

4. Demonstrarea sursei de co-finantare la depunerea Cererii de Finanțare?  

5. Documentele prin care solicitantul (grupul) declară că asigură cofinanțarea investiției?  
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6. Cum se dovedește la semnarea contractului de finanțare (grant) cofinanțarea proiectului de către 

grupul de producători? 

7. Pot fi clădirile şi terenurile agricole declarate ca cofinanțare din partea grupului de producători? 

8. Care sunt modalitățile de organizare și fondare a grupelor de producători?  

9. Care alte mijloace financiare, în afară de contribuția grupului, credit bancar și grantul de la proiect, 

pot fi atrase pentru construcția unui frigider cu linie de sortare? 

10. Crearea grupelor de producători din rude apropiate ar garanta dezvoltarea pe viitor a unui business 

de familie, nu va fi un impediment în acest caz clauza cu privirea la cota parte de nu mai mult de 20% 

din voturi la adunarea generală? 

11. Pot fi create grupe de producători din fondatori din diferite localități ale raionului și cu activități 

economice în diferite sectoare agricole (legumicultori și horticultori)? 

12. Care facilități fiscale ar putea fi acordate grupelor de producători pentru a susține crearea și 

dezvoltarea lor? 

13. Ar putea fi create grupe de producători prin asocierea întreprinderilor de procesare și producătorilor 

agricoli, unde am putea vedea astfel de exemple? 

14. Care sunt cele mai avantajoase creditele bancare după procent de dobândă pentru sectorul agricol? 

15. Modalitățile de procurare a tehnicii și echipamentului agricol (cu sau fără TVA) din contribuția 

grupului de producători și a grantului?  

16. Cum se asigură evidența contabilă și amortizarea investițiilor efectuate per fiecare membru a grupei 

de producători? 

17. Facturarea mijloacelor de producție și a produselor comercializate de grupul de producători? 

18. Cine va deține dreptul de proprietate asupra terenului pe care vor fi construite facilitățile unui grup 

de producători. 

2.1.6. Reflectarea activităților componentei în mass-media 

Conferinţa de lansare Componentei II: “Facilitarea accesului la piețele de 

desfacere”, a fost reflectată şi mediatizată în presa naţională de către:  

- Postul de TV Moldova 1 în emisiunea „BUSINES REVEW din data de 

27. 09. 2013 http://trm.md/ro/business-review/business-review-din-27-

septembrie-2013/ 

- Postul de TV Euro TV în buletinul de ştiri. 

http://www.eurotv.md/stire-granturi-pentru-grupuri-de-producatori 

- Emisiunea „Baştina” din data de 29.09.13 http://trm.md/ro/ba-

tina/bastina-din-29-septembrie-2013/ cu repetare pe data de 30.09.2013. 

http://trm.md/ro/business-review/business-review-din-27-septembrie-2013/
http://trm.md/ro/business-review/business-review-din-27-septembrie-2013/
http://www.eurotv.md/stire-granturi-pentru-grupuri-de-producatori
http://trm.md/ro/ba-tina/bastina-din-29-septembrie-2013/
http://trm.md/ro/ba-tina/bastina-din-29-septembrie-2013/
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- Postul de Radio Naţional in buletinul de ştiri din data de  27.09.13 

- Postul de Radio Maestro FM în buletinul de ştiri din data de  01.10.13 

- Postul de TV MIR în buletinul de ştiri din data de 27.09.13 

- Agenţia de ştiri IPN. Știre din data de 27.09.13.  http://www.ipn.md/ro/arhiva/57189 

- Ziarul „Economicescoe obozrenie” din data 04.10.13 http://logos.press.md/taxonomy/term/3293 

- Ziarul „Timpul” din data de 25.10.13. http://www.timpul.md/rubrici/3/economie/ 

În cadrul programului de Conferințe regionale de informare MAC-P implementate, ACSA a invitat 

reprezentanții mass mediei regionale pentru promovarea şi diseminarea activităţilor şi oportunităților 

oferite de MAC-P în scopul informării producătorilor agricoli și antreprenorilor rurali - potențiali beneficiari 

de proiect. Scopul activităților de diseminare au vizat informare unui număr cât mai mare de potențiali 

beneficiari de proiect despre obiectivele și activitățile proiectului, criteriile de eligibilitate și tipurile de 

investiții eligibile, documentele de participare, suportul tehnic oferit de Prestatorii de servicii de formare și 

de dezvoltare ale afacerilor, adresele și telefoanele lor de contact a Liniei fierbinți a AIPA-UCIMPA și actorii 

implicați în implementarea componentei II a proiectului. 

  

Promovarea oportunităților MAC-P și Conferinței Regională de informare din Orhei prin intermediul TV 
regional Elita pentru r. Orhei, Rezina și Șoldănești (stânga); 

Articol în Ziarul raional Căușeni despre oportunitățile MAC-P și activitatea Conferinței Regională de 
informare din Căușeni (dreapta) 

Activitățile celor 7 Conferințe regionale de informare MAC-P au fost reflectate și mediatizate de mass media 

naţională și regională, din care: 3 secvenţe TV (TV Bălți, AMV Edineț, Elita TV - pentru r. Orhei, Șoldănești și 

Rezina), 2 articole în presa scrisă (ziarele raionale Căușeni și Plaiul Orheian) şi 3 reportaje radio (Radio 

Moldova, Sănătatea Edineț și Komratta Radiolari). 

http://www.ipn.md/ro/arhiva/57189
http://logos.press.md/taxonomy/term/3293
http://www.timpul.md/rubrici/3/economie/
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Plasarea pe Panoul informativ a PS SER a pliantului informativ despre MAC-P (stânga) 
Plasarea pe Panoul informativ a primăriei a Posterului informative despre MAC-P (dreapta) 

În perioada implementării Conferințelor Regionale de informare MAC-P consultanților SER le-au fost 

distribuite 550 de postere informative și 250 de pliante despre MAC-P editate de RGP Grup SRL, care au fost 

plasate pe panourile informative a centrelor SER, DRAA și APL. ACSA și Rețeaua SER prin cele 35 Centre regionale 

și 350 de centre locale de consultanță vor efectua în continuare activitățile de informare a producători agricoli, în 

scopul creării grupelor asociate de antreprenori în sectorul culturilor cu valoare adăugată, și ghidarea lor spre 

Prestatorii de servicii de dezvoltare a afacerilor. 

2.1.7. Difuzarea spoturilor TV și Radio 

În perioada de raportare  au fost elaborate 2 Spoturi TV și Radio în limbile română și rusă privind crearea 

grupurilor de producători și lansarea programului de granturi investiționale pentru procurarea 

infrastructurii post-recoltă.   

În perioada de raportare a fost organizată plasarea spoturilor video şi audio pe posturile de TV şi Radio 

Naţionale și private. În total au fost realizate 125 plasări video în mass media și 69 plasări radio: 

Graficul de plasare a spoturilor video şi audio pe posturile de TV şi Radio Naţionale 

Nr. Perioada Postul TV/ 
RADIO 

Plasări PT/OF Plasări RUS/ROM Total plasări 

1 29.09.2013- 
20.10.2013 

TV Moldova 1 PT (20-00 - 21-55) - 36 plasări 
Emisiune BAŞTINA -  4 plasări 

20 plasări RUS 
20 plasări ROM 

40 plasări 

2 01.10.2013- 
18.10.2013 

Radio National PT (12-40-14-15) - 28 plasări 21 plasări RUS 
21 plasări ROM 

28 plasări 

3 22.10.2013- 
02.11.2013 

TV PRIME OT(00-18) – 12 plasări   
PT (18-00) – 12 plasări 

12 plasări RUS 
12 plasări ROM 

24 plasări 

4 22.10.2013 PRO FM OT(08-00-12-00) – 10 plasări   
PT (12-00 – 20-00) – 17 plasări 

10 plasări RUS 
17 plasări ROM 

27 plasări 

5 16.10.2013 PRO TV Plasări BONUS  13 plasări 

6 15.12.2013- 

27.12.2013 
TV PRIME 

OT (00-18) – 35 plasări 

PT (18-00) – 9 plasări 

14 plasări RUS 

30 plasări ROM 
  44plasări 
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Plasarea anunțurilor informative despre proiectul MAC-P în presă 

 Elaborarea textului pentru anunţurile informative care reflecta obiectivele principale a campaniei de 

conștientizare: 

 Plasarea anunțurilor în presa locală – 14 ziare locale și regionale în RM; 
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2.1.8. Linia Fierbinte 

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) a pus la dispoziție LINIA FIERBINTE 022 213 333 la 

care producătorilor agricoli și antreprenorilor rurali - potențiali beneficiari de proiect, pot să se informeze 

despre obiectivele și activitățile proiectului, criteriile de eligibilitate și tipurile de investiții eligibile, 

documentele de participare, suportul tehnic oferit de Prestatorii de servicii de formare și de dezvoltare ale 

afacerilor.  

În perioada de referință au telefonat următoarele persoane: 

 
Raportul pentru perioada 01 decembrie-30 decembrie2013 

Data 
Nume,  

Prenume 
Localitat

ea 
Nr. telefon E-mail Care a fost intrebarea? De unde a aflat despre proiect? 

25.11. 13 Vlas Elena 
Rezina, 
Ignatei 

69661686 
 

1.Cum se poate de format 
grupuri de producatori? 

Seminar in raion 

05.12. 13 
Raischi 

Iurie 

Soroca, 
Chitarauc
a veche 

79223402 
tatarauca_prim@mail.

md: 
maetonium@mail.ru  

Ce proiecte avem la 
momentul dat? 

A telefonat la ministerul 
agriculturii 

10.12. 13 
Sincari 
Elena 

Drochi, 
sat. 

Zgurita 
69213137 nu are 

Ce forma organizatorico-
juridica este necesara? 

Din ziarul raional 

13.12. 13 
Siviriniuc 
Anatolie 

Briceni, 
Racusenii 

vechi 
69535155 nu are 

Referitor la echipamentul 
de pre-procesare 

Din ziarul raional 

16.12. 13 
Cirimpei 

Elena 

Singerei, 
Draganes

ti 
26239637 nu are 

Care sunt persoanele 
eligibile? 

Publicitate prime 

17.12. 13 
Balcanuta 

Piotr 

Cahul, 
Andrusu 
de sus 

79728945 nu are 
Daca poate sa aiba propria 
linie de sortare a vitei de 

vie? 
Publicitate Prime 

17.12. 13 
Caraman 

Vasile 
Rezina 
Lalova 

69145657 
caraman_vasili@mail.r

u 

Unde se poate adresa cu 
formarea grupurilor de 

producatori? 
Ziarul Cuvintul 

17.12. 13 
Pinzaru 

Gheorghe 

Orhei 
Cucuruze

ni 
69056552 nu are 

Mai multe informatii 
referitor la proiect 

Seminar cu Elvetienii (Crismaru) 

18.12. 13 
Curmei 

Constantin 
Calarasi 
Valcinet 

79684517 nu are 
Care sunt conditiile pentru 

a fi eligibil? 
Publicitate Prime 

Data

Nume,  

Prenume Localitatea Nr. telefon E-mail Care a fost intrebarea? De unde a aflat despre proiect?

21.10.2013

Bocancea 

Dimitrie

Taraclia, 

Causeni 69645196 SergeiLeahu@gmail.com

Daca sunt 10 persoane in 

grup, e posibil sa participe 

sau care sunt solutiile? Leah Serghei AXA 069685461

28.10.2013 Cernei Teodor

Lipnic, 

Ocnita 79574432 Nu are

La formarea grupurilor de 

producatori este nevoie ca sa 

fie formate dupa domenii 

sau se poate si separat (adica 

daca unul din ei are mere 

ceilalti 4 tot mere e necesar 

sa aiba sau se poate si 

altceva?) "Ziarul Timpul"

28.10.2013

Vedrasco 

Vladimir

Costesti, 

Ialoveni 68252511 vladvedrasco@gmail.com

1.Care sunt producatorii 

eligibili? 2.daca este necesar 

sa fie formata neaparat 

forma juridica? Radio profm

Raportul pentru perioada 21 octombrie-01 noiembrie

mailto:tatarauca_prim@mail.md
mailto:tatarauca_prim@mail.md
mailto:tatarauca_prim@mail.md
mailto:caraman_vasili@mail.ru
mailto:caraman_vasili@mail.ru
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18.12. 13 
Garbuz 
Mihail 

Calarasi 
Meleseni 

69106760 mihail.garbuz@mail.ru 

In ce ramura poate face 
investitia pentru a fi 

eligibil? 
Publicitate Prime 

20.12. 13 Vlas Vasile 
Soroca 
Solcani 

67559825 nu are 
Referitor la constructia 

incaperilor 
Publicitate Prime 

24.12. 13 
Braga 

Vladimir 
Or. Codru 79124020 nu are Detalii despre proiect.. Publicitate prime 

27.12. 13 
Valeriu 
Todirica 

Ungheni 
Busila 

60730700 
primaria_busila@mail.

ru 

Cum se formeaza grupul 
de producatori? 

Publicitatea prime 

27.12. 13 
Gatiac 
Elena 

Camenca
, 

Podoinita 
77823535 livadaservice@mail.ru 

Daca persoanele din 
Transnistria sunt eligibili? 

Feciorul a anuntat 

13.01. 14 
Rahubenco 

Ion 
Cahul, 

Tataresti 
78542447 

dimitrii.rahubenco@m
ail.ru  

Daca au format grupul de 
producatori unde se pot 

adresa? 
Seminar Cantemir 

2.2. Suport pentru dezvoltarea afacerilor”  

Activitățile preconizate a fi realizate prin intermediul prestatorilor de servicii vor sprijini activități de 

consolidare a capacității pentru grupurile de producători, menite să-i ajute la crearea și dezvoltarea 

ulterioară a procesării/prelucrării post-recoltare și a activităților de comercializare în comun, oferind servicii 

de consultanță și instruire pentru conceptualizarea ideii de afaceri, proceduri de creare și înregistrare, 

planificarea și dezvoltarea afacerilor și oferirea suportului inițial de brokeraj pentru contracte între 

producători și comercianți angro și/sau cu ridicata.  

Toate activitățile menționate mai sus au în vedere crearea de stimulente pentru sprijinul investiții 

suplimentare care trebuie furnizate în cadrul Sub-componentei 2.2. Sprijinul investițional în cadrul acestei 

sub-componente va fi oferit sub formă de granturi investiționale în vederea modernizării tehnologiilor post-

recoltă. Finanțarea sub formă de granturi va fi oferită printr-o schemă competitivă de investiții în tehnologii 

post-recoltare ce vor genera îmbunătățiri în calitatea, consecvența și cantitatea ofertei de fructe și legume 

(spălare, sortare, ambalare, răcire prealabilă, echipament de maturare în camere, depozitare la rece și 

procesare prealabilă). 

Procedura de achiziționare a serviciile de consultanță a fost avansată. Urmare a expresiilor de interese 

primite din partea a cinci companii de consultanță, la data de 28 iunie  au fost remise cererile pentru 

solicitare de oferte tehnice și financiare. Scrisorile cu invitații au fost remise tuturor companiilor care și-au 

manifestat interesul de a participa la concurs. Cererea de solicitare a ofertelor include următoarele 

documente: invitația, instrucțiuni pentru consultanți, formularele standard pentru oferta tehnică și 

financiară, țările eligibile, politica BM, Termenii de referință, și formularele standarde pentru contract.       

Metoda de achiziție a serviciilor de consultanță: Selectare pe bază de calitate. Costul estimativ al serviciilor 

de consultanță reprezintă: 600 000 USD. Conferința de pre-licitație va fi organizată – 23 iulie curent, 11:00. 

Termenul limită pentru prezentarea ofertelor tehnice și financiare este – 13 august, ora 16:00. Negocierea 

contractului – 27 septembrie 2013. Demararea serviciilor de consultanță – 12 octombrie curent. Serviciile de 

consultanță sunt preconizate a fi implementate timp de 50 luni.   

Acest TOR prevede o abordare complexă, care va duce la întărirea capacității grupurilor de producători în 

vederea comercializării produselor horticole local și extern: 

 Stabilirea de parteneriate productive/grupuri de producători pentru prelucrarea comună post-
recoltă a produselor horticole; 

mailto:mihail.garbuz@mail.ru
mailto:primaria_busila@mail.ru
mailto:primaria_busila@mail.ru
mailto:livadaservice@mail.ru
mailto:dimitrii.rahubenco@mail.ru
mailto:dimitrii.rahubenco@mail.ru
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 Acordarea suportului operațional pentru accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul schemei de 
granturi investiționale, și 

 Prestarea asistenței post-finanțare și expertiză de specialitate beneficiarilor proiectului. 

Întregul ciclu de sprijin pentru dezvoltarea grupurilor de producători va cuprinde următoarele  etape: 

 Activități de outreach pentru producători agricoli; 
 Identificarea potențialilor membri ai Grupurilor de producători de mobilizarea acestora; 
 Formarea grupurilor de producători și prestarea suportului în vederea lansării operațiunilor în 

vederea accesării surselor de finanțare nerambursabilă; 
 Suport în accesarea investiției extra-grant, facilitarea organizării licitațiilor, precum și achiziționarea 

infrastructurii post-recoltă 
 Expertiză specializată post-finanțare beneficiarilor de granturi investiționale;  
 Monitorizare și evaluare. 

2.2.1. Activități de outreach  

Au fost realizate 78 de activități de informare, ceea ce constituie 130% din planul trimestrial și 43% din 

planul total. Activitățile au adunat un număr total de 741 de participanți, ceea ce corespunde cu o medie de 

9 participanți per activitate. Media numărului de participanți la activitățile de informare se încadrează în 

cifra estimată de Consultanți înainte de începerea implementării, de circa 10 producători per adunare, dar 

participarea individuală a variat de la caz la caz, într-un diapazon de 5-24 de participanți. 

 

Gradul înalt de implementare a planului trimestrial se datorează, în special, participării echipelor de 

implementare ale proiectului la expozițiile ”Farmer” și ”Moldagroteh” organizate la centrul expozițional 

”Moldexpo” în Chișinău în luna octombrie 2013, contactelor obținute de la liniile fierbinți, participării la 

Forumul Regional al Producătorilor de Mere, participării la conferința organizată de Agenția de Dezvoltare 

Regională Centru în Ungheni în noiembrie, precum și colaborării cu ACSA și Millenium Challenge Account, 

dar și contactelor din mediul de afaceri ale consultanților Consorțiului. 
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Structura participanților la activitățile de informare după tipul de produs a fost eclectică, fiind prezenți 

producători de struguri, fructe (măr, prun, piersic, caisă, cireș, etc.), legume (roșii, castraveți, etc.) nuci și 

cartofi, fără ca nici unul din produse să domine structura participanților. Din totalul activităților de 

informare, cele pentru care au putut fi identificate categorii de produse au fost: fructele 19%, strugurii 13%, 

legumele – 5% și mure – 1%. 

 

2.2.2. Adunări ale focus-grupurilor 

Au fost realizate 12 adunări ale focus-grupurilor, ceea ce constituie 48% din planul trimestrial și 17% din 

planul total. Activitățile au adunat un număr total de 68 de participanți, ceea ce corespunde cu o medie de 6 

participanți per activitate. Diapazonul participației a fost între 5 și 7. Structura participanților la seminare 

după tipul de produs este eclectică, fiind prezenți producători de struguri, fructe (măr, prun, piersic, caisă, 

cireș, etc.), legume (roșii, castraveți, etc.) nuci și cartofi. În  contrast, structura participanților la focus-

grupurile deja organizate este uniformă – la ele au participat doar producătorii de struguri. 

 

Alte activități ale Consultanților în perioada de raportare au inclus: 

- Organizarea activităților de informare în colaborare cu Millenium Challenge Account. 

- Organizarea activităților de informare în colaborare cu ACSA. 

Elaborarea șablonului pentru livrabilul #3, Studiul de pre-fezabilitate 
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2.2. Suport investițional pentru dezvoltarea tehnologiilor post-recoltă 

2.2.1. Ajustarea Manualului Operațional de Granturi 

A fost ajustat Manualul operațional privind alocarea granturilor investiționale pentru dezvoltarea 

infrastructurii post-recoltă în baza comentariilor liderului de echipă Anatol Gobjilă, Banca Mondială.  

Modificările operate în cadrul manualului au fost coordonate cu managementul AIPA. 

Componenta 3. CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII TERENURILOR PRIN GESTIONAREA DURABILĂ A 

TERENURILOR 

 

Suma bugetată  3 000 000 USD 

Absorbiţi la 31 decembrie 2013    140 053 USD 

 

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

Servicii de consultanţă 

Conform documentaţiei de proiect şi graficului de implementare, Coordonatorul Componentei 3, în strânsă 

colaborare cu coordonatorii celorlalte componente şi alţi angajaţi CAPMU, a perfectat Termenii de Referinţă 

pentru toate tipurile de consultanţă tehnică în luna aprilie curent, după care documentele respective au fost 

examinate şi aprobate de către Banca Mondială în strictă conformitate cu procedurile stabilite în acest sens.     

1. Sub-componenta A1: ” Suport regulator şi instituţional”.  

În cadrul acestei sub-componente au fost selectaţi doi consultanţi individuali, care vor efectua un studiu de 

referinţă privind politicile de mediu şi dezvoltare a sectorul agro-industrial în vederea consolidării 

capacităţilor instituţionale şi de reglementare pentru aplicarea practicilor durabile de gestionare a solului, în 

aşa fel contribuind efectiv la sporească competitivităţii producătorilor agricoli autohtoni. Pentru selectarea 

serviciilor de consultanţă a fost creată prin ordinul Ministerului Mediului o Comisie de Evaluarea 

reprezentată de Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor, şi 

CAPMU. Comisia a activat în strictă conformitate cu regulile şi procedurile Băncii Mondiale dar şi cu 

legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. În rezultat, la sub-componenta respectivă au fost selectaţi 

următorii consultanţi individuali: 

1.1. Pentru politica de mediu, câştigător a fost declarat Dl. Victor Bujac, cu care a fost semnat Contractul nr. 

MACP/CS/IC-3.2, care prevede printre altele realizarea următoarelor sarcini:   

a) evaluarea cadrului instituţional şi de reglementare în domeniul protecţiei mediului, cu referire specială la 

cerinţele de protecţie şi conservare a solului, ceea ce presupune efectuarea unei analize distincte a 

strategiilor, programelor şi planurilor de activitate, a actelor legislative şi normative, dispoziţiilor şi 

standardelor în domeniu, proiectelor de asistenţă internă şi cu asistenţă externă, şi alte documente la nivel 

de politică naţională; 

b) efectuarea unui studiu analitic a Directivelor cadru ale UE în domeniu şi, respectiv a 

angajamentelor asumate de către Republica Moldova pe plan internaţional; 
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c) identificarea lacunelor (dacă există) cu recomandarea măsurilor privind perfecţionarea cadrului 

instituţional şi legislativ la nivel de politici de mediu; 

d) analiza conformităţii politicilor naţionale cu prevederile Directivelor Uniunii Europene în 

domeniu. 

1.2. Pentru politicile în domeniul dezvoltării sectorului agro-industrial a fost selectat Dl. Roman Guţu, cu care 

s-a semnat Contractul Nr. _____. Conform Termenilor de Referinţă stabiliţi, contractul respectiv prevede în 

linii generale aceleaşi sarcini ca şi pentru expertul în domeniul protecţiei mediului, dar care vizează politicile 

de dezvoltare a sectorului agro-industrial. Specific pentru acest contract este faptul că printre sarcinile 

stabilite de ordin comun, se va face o analiză a sistemului de licenţiere privind gestionarea terenurilor, dar şi 

a produselor agricole în vederea armonizării acestuia cu legislaţia naţională şi standardele tehnice în 

domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale (solului) şi, acolo unde este posibil, cu 

cerinţele Uniunii Europene.  

2. Sub-componenta B2: ”Stimulente financiare şi investiţii pentru managementul durabil al terenurilor”. În 

Moldova există o singură instituţie specializată în managementul forestier, din care cauză s-a decis ca 

serviciile respective să fie achiziţionate în baza procedurilor de atribuire a contractului dintr-o singură sursă. 

În aşa fel solicitarea a fost adresată Institutului de cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS), care a prezentat 

oferta tehnică şi financiară conform Termenilor de Referinţă aprobaţi. În linii generale ICAS urmează să 

acorde toată asistenţa tehnică necesară Agenţiei Moldislva, care conform documentaţiei de proiect va 

reconstrui cc. 2,000 ha de fâşii forestiere de protecţie din sudul Republicii. 

3. Sub-componenta C1: ”Întărirea capacităţii de management durabil al terenurilor”. În cadrul acestei sub-

componente a fost selectat un consultant individual, care va efectua o analiză a opţiunilor tehnice şi 

economice pentru intervenţiile proiectului privind aplicarea de către fermieri a practicilor durabile de 

management a terenurilor agricole, în special a practicilor agro-silvice (fâşii forestiere de protecţie a solului 

şi terenurilor cultivate; înierbarea între rânduri; practicarea asolamentului şi culturilor intercalate; aplicarea 

sistemului non sau minimum tillage; etc).    Acesta va evalua practicile aplicate la moment şi va recomanda 

tehnologii avansate bazate pe experienţa altor ţări din regiune în care este practicat un sistem agricol 

adecvat obiectivelor proiectului. Tenderul a fost câştigat de Dl Filip Zubatîi, cu care a fost semnat Contractul 

Nr. MACP/CS/IC-3.3.   

4. Sub-componenta C1: ”Întărirea capacităţii de management durabil al terenurilor”.  În rezultatul licitaţiei 

a fost declarat câştigător ACSA cu care a fost semnat Contractul Nr. MACP/CS/CQ-3.1. Conform 

Contractului, Consultantul va dezvolta un program de instruire a fermierilor şi factorilor de decizie din 

teritoriu privind practicile durabile de management al terenurilor. Instruirea va avea loc la două nivele: a) 

instruirea a cel puţin 35 de formatori, selectaţi din rândurile prestatorilor de servicii în domeniul agricol, 

care ulterior vor conduce seminare de instruire la nivel regional; b) instruirea fermierilor şi factorilor de 

decizie din aria de intervenţie a proiectului privind practicile durabile de management al terenurilor prin 

organizarea seminarelor teoretice, deplasărilor în teren la cele trei  câmpuri demonstrative, etc. 

5. Sub-componenta C1: ”Întărirea capacităţii de management durabil al terenurilor”. În cadrul acestei 

subcomponente a fost încheiat Contractul Nr. MACP/CS/CQ-3.2 cu Mişcarea Ecologistă din Moldova care va 

implementa programul de informare şi conştientizare publică în vedere4a creării unui mediu favorabil de 

dezvoltare a proiectului pe toată durata lui de implementare. Programul  include evenimente publicitare şi 
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de informare în mass-media electronică şi scrisă sub formă de spoturi publicitare, participarea la emisiuni 

tematice Radio-TV, publicarea unor articole informative şi mass-media locală şi naţională, organizarea de 

mese rotunde, întâlniri colective, lecţii tematice în şcoli, licee, etc. De asemenea, consultantul va efectua un 

studiu privind potenţialii beneficiari ai proiectului, informându-i despre beneficiile proiectului şi procedurile 

de aplicare.  

În afară de cele raportate mai sus, au fost pregătiţi Termenii de Referinţă pentru dezvoltarea sistemului de 

monitoring şi supraveghere a implementării Componentei 3, de către Coordonator şi experţii Băncii 

Mondiale, care în luna octombrie curent s-a aflat într-o Misiune la Chişinău. Termenii de Referinţă respectivi 

sunt în curs de examinare şi aprobare.  

Prima licitație competitivă internațională (ICB) în cadrul MAC-P. 

La 11 februarie 2013, documentele de licitație (inclusiv specificațiile tehnice), și anume MACP/G/ICB-3.1 

"Achiziții de utilaje forestiere" au fost aprobat de Banca Mondială. Pe 12 februarie 2013, documentele de 

licitație a fost publicate pe UNDB on-line și în ziarul local "Logos Press", cu termenul limită de primire a 

ofertelor stabilit la 16 aprilie 2013. În conformitate cu Manualul Operațional al Proiectului, beneficiarul final 

al bunurilor menționate mai sus este Agenția "Moldsilva". 

ICB-3.1 conține 7 LOTURI, inclusiv: 
Lotul 1 – tractoare: tractor defrișator cu șenile – 10 unități, tractor cu roți și remorcă – 6 unități, tractor cu 
roți mediu – 2 unități; 
Lotul 2 – buldozere: buldozer cu șenile, greu – 2 unități, buldozer cu șenile, mediu – 2 unități, autogreder - 1 
unitate; 
Lotul 3 – Trailere: 2 unități; 
Lotul 4 – Atelier reparații: casă mobilă-10-12 persoane – 3 unități, atelier mobil auto – 2 unități; 
Lotul 5 –Automobile tot-teren 4x4: 2 unități; 
Lotul 6 – Microbuze 4x4: 2 unități; 
Lotul 7 – Utilaje agricole: scarificator grapă – 4 unități, plug – 8 unități, freză – 4 unități, cultivator – 6 
unități, grapă cu disc – 4 unități, mașină de plantare – 8 unități. 

În rezultatul lansării licitaţiei internaţionale, au fost recepţionate oferte pentru primele 6 Loturi, iar 

pentru Lotul nr. 7 nu a fost primită nici-o ofertă comercială. În legătură cu aceasta a fost luată decizia 

de a lansa o Licitaţie Naţională Competitivă (NCB) pentru Lotul 7 separat cu deschiderea publică a 

ofertelor în data de 7 iunie 2013. Procesul de evaluare a licitaţiilor sus -menţionate este în derulare şi în 

scurt timp va fi finalizată.  

Astfel, pe data de 18 iulie 2013 raportul de evaluare a fost semnat cu opinii  separate a 2 din 5 membrii 

și în acest mod a fost remis Băncii Mondiale pentru aprobare. Răspunsul oficial al Băncii Mondiale a 

fost că membrii comisiei de evaluare nu pot devia de la regulile de achiziții a Băncii și prevederile 

documentelor de licitație și a atenționat faptul că în cazul lipsei raportului de evaluare întocmit în mod 

satisfăcător pentru Banca, achiziționarea echipamentului dat va fi anulată și sursele financiare 

respective vor fi direcționate spre alte componente a proiectului. Respectiv la data de 5 august 2013 

comisia de evaluare unanim a semnat raportul de evaluare în mod satisfăcător pentru Banca Mondială. 

Ulterior, Banca Mondială a acceptat raportul la 9 august 2013.  
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Către data de 20 august 2013 au fost primite contractele semnate din partea furnizorilor și transmise 

către Ministerul Mediului, care ulterior le-a semnat integral. 

Pentru Lotul 7 a fost lansată repetat procedura de licitaţie care s-a finalizat cu selectarea câştigătorului 

în baza celui mai mic preţ oferit. Contractul de livrare a echipamentului a fost semnat până la data de 

30 septembrie curent.    
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PROIECTUL SUPPORT DE URGENȚĂ PENTRU AGRICULTURA MOLDOVEI  (P143202)  

Obiective, componente, indicatori 

Obiectivul de dezvoltare al Proiectului (ODP) este de a atenua efectele negative ale secetei din 2012, 

ajutând la restabilirea producerii porumbului şi a grâului şi de a preveni reducerea şeptelului de 

animale în cele mai afectate raioane 

Proiectul va sprijini prioritățile Guvernului de a aborda situația de urgență, reduce riscul de escaladare 

și facilita recuperarea după secetă. Pentru a atinge obiectivul menționat mai sus, proiectul va oferi bani 

și asistență tehnică (sensibilizare și instruire) fermierilor din raioanele  care au fost cele mai afectate de  

seceta din 2012, astfel încât să mențină investițiile pentru a planta porumb și grâu. Porumbul joacă un 

rol esențial ca nutreț pentru animale și deficitul acestuia poate duce la reducerea șeptelului de animale. 

Obiectivul pe termen scurt de urgență al proiectului propus completează obiectivele pe termen lung ale 

operațiunilor existente, care susțin adaptarea la schimbările climatice în agricultură și pregătirea pentru 

dezastre. 

COMPONENTELE PROIECTULUI: 

COMPONENTA 1: ACORDAREA SUBVENȚIILOR MONETARE FERMIERILOR AFECTAȚI 

COMPONENTA 2: INSTRUIRE ȘI SENSIBILIZAREA OPINIEI PUBLICE 

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

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

COMPONENTA 4: MANAGEMENTUL PROIECTULUI  

Proiectul va fi implementat prin intermediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

Indicatorii de dezvoltare a proiectului: 

Indicatori Descriere 
Obiectivul pentru  
finalizarea  
proiectului (2014) 

I.1 Restabilirea producției naționale 

de porumb la 80% din nivelul de 

înainte de secetă 

Schimbare procentuală peste 1.3 milioane 

tone (media pentru 2009-11) 80% 

I.2  Restabilirea producției naționale 

de grâu la 80% față de nivelurile de 

înainte de secetă 

Schimbare procentuală peste 0.758 milioane 

tone (media pentru 2009-11) 

80% 

I.3  Prevenirea reducerii șeptelului de 

porcine, pui și bovine 

Procentaj Porcine -31%,  

pui -17% 

bovine -16% 

I.4 Clienții vizați satisfăcuți de 

serviciile agricole 

Procentaj 70% 
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Componenta 1: ACORDAREA SUBVENȚIILOR MONETARE FERMIERILOR AFECTAȚI  

Această componentă va avea următoarele două obiective: (i) compensarea unei părți din pierderile suferite 

în sezonul agricol 2012, și (ii) oferirea unui stimulent pentru plantarea grâului de toamnă și porumbului în 

campania de plantare 2013, pentru a preveni riscul de reducere a șeptelului de animale. Pentru a atinge 

aceste obiective, în cadrul componentei vor fi distribuite subvenții monetare fermierilor vizați în baza 

următoarelor criterii: (i) agricultorii din raioanele cele mai afectate, și anume unde pierderile au fost mai 

mari de 35 la sută, vor primi subvenții monetare în conformitate cu pierderea medie pe raion; (ii) agricultorii 

din aceste raioane vor fi compensați ex-post în baza suprafeței plantate de facto în toamna anului 2012 cu 

grâu și pentru zona plantată de facto în 2013 pentru porumb; (iii) beneficiari eligibili trebuie să planteze o 

suprafață minimă de 1.0 ha pentru grâu și 0,5 ha pentru porumb, și (iv) beneficiarii eligibili trebuie să fie 

agricultori înregistrați cu acces formal la teren arabil, fie sub formă de proprietate sau arendă oficială. Limita 

de 35 la sută a fost convenită cu Guvernul pentru a evita utilizarea resurselor publice limitate în zonele în 

care impactul secetei a fost moderat și poate fi astfel considerat o fluctuație anuală normală. 

Criteriile descrise mai sus au fost stabilite pentru a echilibra egalitatea (compensație mai mare pentru 

pierderi mai mari) și simplitatea punerii în aplicare. Drept consecință, agricultorii nu vor fi compensați în 

baza pierderilor lor reale, din cauza procedurii complexe de evaluare a pierderilor individuale, ci în baza 

pierderilor medii la nivel de raion. Pentru a crea un stimulent pentru plantarea culturilor în 2013, fermierii 

vor fi rambursați ex-post, adică după plantarea culturilor. 

Ca urmare a aplicării criteriilor de mai sus 7.4 milioane dolari SUA vor fi folosiți pentru a compensa 

pierderile de porumb și 1.6 milioane dolari SUA vor fi folosiți pentru a compensa pierderile de grâu (față de 

cu pierderile estimate de 62 și 16 milioane dolari SUA, respectiv). În total, 31 raioane vor fi compensate 

pentru pierderile de porumb și 15 raioane vor fi compensate pentru pierderile de grâu. Pentru porumb, o 

suprafață totală estimată de 322000 ha va fi compensată cu sume variind de la US$14 la US$34 pe ha, în 

funcție de nivelul de pierderi de porumb la nivel de raion. În cazul grâului, o suprafață totală de 136000 ha 

va fi compensată cu sume variind de la US$9 la US$15 pe ha, în funcție de nivelul de pierderi de grâu la nivel 

de raion. Rezultatele pe raioane sunt prezentate în tabelul 3 și în tabelul 4 (paginile 26-27). Utilizând 

metodologia prezentată mai sus, un agricultor din Ungheni, cel mai afectat raion, care a plantat 5 ha de 

porumb anul trecut și care va planta aceeași suprafață în 2013 va primi o subvenție monetară de US$170 

(US$34 pe ha x 5 ha). Pentru aceeași suprafață de grâu, un fermier din raionul Hâncești, care a fost mai 

puțin afectat, va primi o subvenție de US$45 (US$9 pe ha x 5 ha). Dar, un fermier din raionul Drochia, unde 

prejudiciul a fost mai mic de 35%, nu va primi nici o subvenție monetară4. 

Decizia de a oferi compensații monetare și nu inputuri se bazează pe următoarele considerente: (i) în trecut, 

au existat experiențe negative de achiziționarea de semințe, care s-au dovedit a fi de o calitate slabă sau nu 

au fost potrivite pentru condițiile specifice locale sau au fost utilizate incorect (ii) subvențiile monetare 

permit o implementare mai rapidă prin evitarea necesității de a procura inputuri și (iii) subvențiile monetare 

maximizează alegerea individuală și dreptul de proprietate, minimizând în același timp denaturarea pieței. 

Acestea susțin demnitatea beneficiarilor și îi împuternicesc, oferind în același timp lichidități comunităților 

pentru a ajuta la recuperarea și revigorarea economiei locale5 și (iv) subvențiile monetare permit 

                                                           
4 Datele pentru grâul de toamnă sunt fixe și reprezintă suprafața reală plantată în 2012. Cifrele pentru porumb sunt estimate în baza suprafeței plantate 
în 2012. Valoarea totală a subvențiilor pentru plantații de porumb va fi stabilită după consolidarea datelor de către MAIA în 2013. 
5 Programe de alocare a subvențiilor monetare în situații de urgență: bunele practici și note orientative 3 iunie 2008 
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dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare existente, permițând beneficiarilor să achiziționeze inputuri de la 

furnizorii lor existenți (a se vedea mai jos). 

O analiză a disponibilității inputurilor a fost efectuată. Moldova are suficiente semințe de  grâu de toamnă. 

Totuși, va fi necesar importul a circa 35% din semințe de porumb sau circa 875 tone. A fost elaborat un 

sistem de import și distribuire a semințelor care au fost certificate prin intermediul unui sistem național. De 

asemenea, în mod regulat se importă îngrășăminte, mai ales din Ucraina și Federația Rusă și nu se așteaptă 

probleme în furnizarea acestor inputuri în campania din 2013. 

Componenta 2: INSTRUIRE ȘI SENSIBILIZAREA OPINIEI PUBLICE 

Această componentă are două obiective: (i) diseminarea informațiilor publice în raioanele eligibile despre 

programul de subvenții monetare pentru a evita capturarea subvențiilor de către grupurile de elită și 

permite mecanismul de creare de stimulente pentru agricultorii afectați de a planta, chiar dacă ei vor primi 

subvențiile ex-post și (ii) îmbunătățirea cunoștințelor despre hrana animalelor. În cadrul componentei vor fi 

finanțate următoarele trei activități. 

 Campania de sensibilizare și mecanismul de soluționare a reclamaților. Această activitate va finanța 

serviciile unei companii de consultanță cu experiență corespunzătoare pentru a informa toți 

potențialii beneficiari despre disponibilitatea subvențiilor monetare, criteriile de eligibilitate, precum 

și procedurile de aplicare și mecanismul de soluționare a reclamațiilor instituit pentru a asigura 

responsabilitatea. Campania de informare va fi direcționată către toți beneficiarii potențiali din 

raioanele eligibile și va folosi diferite mijloace de informare în masă, cum ar fi canalele de televiziune 

naționale și / sau locale, posturi radio naționale și locale, ziare, site-uri web reprezentative, precum și 

agenții de știri. De asemenea, un seminar național și o serie de seminare de informare locale și 

regionale vor fi organizate în fiecare raion eligibil și în fiecare municipalitate. Lista de materiale 

promoționale care urmează să fie pregătite va conține spoturi radio și TV care vor fi difuzate la posturi 

radio și TV de nivel național și regional, anunțuri pentru mass-media scrisă, postere și pliante, 

comunicate de presă, informații pentru a fi postate pe site-urile existente (ACSA, AIPA, MAIA) și 

bannere internet. Consultantul va propune soluții internet pentru prezentarea conținutului 

proiectului, cu folosirea paginilor web existente. Informațiile de pe website-ul accesibil publicului vor 

conține date detaliate cu privire la criteriile de eligibilitate în cadrul proiectului, dar și lista 

beneficiarilor cu suma primită pentru a îmbunătăți transparența. Campania de sensibilizare va fi 

proiectată de către consultant în baza rezultatelor studiilor socio-economice disponibile. Informațiile 

cu privire la mecanismul de soluționare a reclamațiilor aferent programului de subvenții monetare vor 

fi o parte integrantă a conținutului materialelor de informare și vor conține anumite puncte de 

contact, numele operatorilor de revendicare locali, canale și perioada de prezentare a unei cereri de 

clarificare și/sau plângere. 

 Instruire despre hrana animalelor. Cunoștințele agricultorilor despre hrana îmbunătățită a animalelor 

sunt limitate. De aceea, instruirea despre practicile de hrană a animalelor, cerințele de regim 

alimentar al animalelor și valoarea nutrițională/calitatea diferitor tipuri de nutrețuri  va ajuta fermierii 

să-și maximizeze beneficiile care pot fi obținute din nutrețurile disponibile și 

 Studiul de fezabilitate despre potențialul de introducere a silozului de porumb de scară mică. Silozul 

de porumb poate fi o măsură de adaptare la secetă, care ar putea permite producerea de hrană 
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pentru animale chiar și în anii secetoși, cum au fost anii 2007 și 2012. O tehnică simplă numită 

"evaluarea vizuală a recoltei de culturi agricole" ar ghida decizia cu privire la trecerea destinației 

recoltei de porumb de la boabe la siloz. În condițiile climatice ale Republicii Moldova această decizie 

ar trebui să fie luată în luna iunie. Către acel moment, în cazul în care porumbul începe să sufere în 

mod semnificativ de secetă, recoltele de cereale pot fi reduse la punctul în care ele nu pot fi nici 

măcar recoltate, deoarece costul procesului de recoltare va depăși valoarea cerealelor. În acest caz, 

agricultorii pot produce siloz de porumb în loc de boabe. Totuși, dacă decizia de a produce siloz în loc 

de boabe este luată prea târziu, porumbul va fi prea uscat pentru producerea de siloz. Deci, 

cunoștințele adecvate despre aceste tehnici și calendarul de aplicare a acestora poate ajuta la 

atenuarea impactului secetei. Deși producerea de siloz a fost folosită în perioada sovietică în ferme de 

mari dimensiuni, nu se cunosc date despre producerea de siloz la scară mică. Această componentă va 

finanța elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru producția de siloz de porumb și ar include o 

cercetare de adaptare pentru a verifica fezabilitatea economică, socială și de mediu pentru 

producerea de siloz de porumb la scară mică în Republica Moldova6. 

Componenta 3: MANAGEMENTUL PROIECTULUI  

Această componentă va sprijini costurile asociate cu implementarea proiectului suportate de către MAIA și 

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA). Aceste costuri ar include costuri operaționale 

suplimentare și costurile incrementale de dezvoltare a capacităților,  de exemplu, costurile serviciilor 

specialiștilor fiduciari, de coordonare și componenta de monitorizare și evaluare. De asemenea, această 

componentă va acoperi costurile asociate cu sprijinul fiduciar și de management de proiect oferit de către o 

unitate existentă de implementare a proiectelor – Unitatea Consolidată de Implementare și Monitorizare a 

Proiectelor (UCIMPA)7. 

ANALIZA PROGRESULUI PROIECTULUI  PENTRU ANUL 2013 

Componenta 1: ACORDAREA SUBVENȚIILOR MONETARE FERMIERILOR AFECTAȚI 

 

Suma bugetată  9 000 000 USD 

Absorbiţi la 31 decembrie 2013 6 201 701 USD 

 

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

În scopul executării Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (în continuare MAIA) nr. 150 

din 01 iulie 2013 cu privire la unele măsuri de Implementare a Proiectului ”Suport de urgență pentru 

Agricultura Moldovei”, finanțat de Banca Mondială, prin care a fost aprobat Regulamentul privind modul de 

organizare și desfășurare a procesului de alocare a mijloacelor financiare pentru compensarea parțială a 

cheltuielilor suportate de producătorii agricoli pentru semănatul grâului de toamnă în anul 2012, precum și 

                                                           
6
 Producerea de siloz prezintă un risc de mediu: dacă pentru producerea silozului se folosește porumbul excesiv de umed, se poate produce un  "lichid 

toxic". Astfel, studiul de fezabilitate va evalua acest risc și măsurile de reducere a impactului. De menționat, că în cadrul cercetării adaptive se vor 

folosi pungi de plastic de 50 kg și nu va fi nevoie de lucrări de infrastructură. 
7 UCIMPA a fost creată în 1999, în baza Hotărârii Guvernului nr.878 și deține mai mult de 10 ani de experiență în acordarea sprijinului fiduciar în 

implementarea proiectelor finanțate de Bancă în sectorul rural al Moldovei. 
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semănatul porumbului, în primăvara anului 2013, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în 

continuare AIPA) în perioada de referință a demarat următoarele activități: 

La data de 22 iulie 2013 a fost organizat de către MAIA, AIPA și Agenția Națională de Dezvoltare Rurală 

(ACSA) seminarul privind implementarea Proiectului ”Suport de urgență pentru Agricultura Moldovei” 

finanțat de Banca Mondială la care au participat: Direcțiile raionale pentru Agricultură și Alimentație, Oficiile 

teritoriale și angajații oficiului central AIPA, oficiile raionale a Rețelei Serviciului de Extensiune Rurală, 

reprezentanții FNFM și Federației Agroinform. 

În cadrul seminarului menționat participanții au fost informați despre mecanismul de implementare a 

Proiectului, și anume, care sunt criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de suport, procedura de 

recepționare a cererilor, actele-model și termenii de recepționare, procedura de contestație. 

AIPA a plasat pe pagina web actele model: cerere, act de constatare a suprafeței semănate cu porumb, 

listele pentru deținătorii de terenuri, solicitanți de compensații (persoane fizice, inclusiv gospodării țărănești 

care nu dispun de conturi bancare) și pentru deținătorii de terenuri, solicitanți de compensații (gospodării 

agricole). Pentru Comisiile locale, pe pagina web a Agenției a fost creat un compartiment de unde Comisiile 

locale au avut posibilitatea de a descărca listele solicitanților în Excel pentru a fi completate și încărcate pe 

pagina web a Agenției. 

Oficiile teritoriale ale AIPA au recepționat în perioada de referință Listele deținătorilor de terenuri, 

solicitanți de compensații, conform tabelului, 

RAPORT 

privind recepționarea Listelor pentru alocarea compensațiilor producătorilor agricoli  pentru însămînțarea 
terenurilor agricole cu porumb în anul 2013  

Nr. 
d/o 

Raionul 
Numărul 

primăriilor 

Suprafata 
semanata 

PF (ha) 

Numarul 
persoanelor 

fizice, 
solicitanți de 

subvenții 

Numărul 
agenţilor 

economici 
solicitanţi 

de 
subvenţii 

Suprafata 
semanata AE 

(ha) 

Total 
Suprafata 
semanata 
PF+AE (ha) 

1 Anenii Noi 23 1698,2553 1163 40 3670,3845 5368,6398 

2 Cimislia 23 1799,4948 1440 48 2684,63 4484,1248 

3 mun. Chisinau 7 271,1604 128 13 697,0234 968,1838 

4 Comrat 13 877,35 563 33 3027,93 3905,28 

5 Criuleni 24 2149,2672 1944 32 2588,79 4738,0572 

6 Donduseni 19 873,45 622 48 3900,14 4773,59 

7 Falesti 33 2107,367 2044 81 5379,5 7486,867 

8 Floresti 36 2298,48 1640 80 8946,95 11245,43 

9 Glodeni 19 1416,5895 1126 73 4765,34 6181,9295 
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10 Basarabeasca 7 944,49 574 21 577,41 1521,9 

11 Hincesti 39 4278,3627 3617 46 3650,0095 7928,3722 

12 Ialoveni 24 1908,5919 1795 20 1464,7601 3373,352 

13 Leova 25 3432,02 2460 38 3678,87 7110,89 

14 Nisporeni 21 1981,7042 2249 7 304,44 2286,1442 

15 Ocnita 18 721,8759 412 24 1883,4851 2605,361 

16 Orhei 38 4233,3993 3311 70 2862,47 7095,8693 

17 Rezina 23 1534,989 1027 57 3036,08 4571,069 

18 Riscani 28 2515,621 1632 113 6874,96 9390,581 

19 Soroca 31 2027,36 1839 59 5164,62 7191,98 

20 Straseni 23 290,5907 238 16 703,57 994,1607 

21 Singerei 25 1837,3513 1544 87 6036,68 7874,0313 

22 Soldanesti 22 1759,97 1319 39 3465,79 5225,76 

23 Stefan  Voda 21 1761,7 1505 46 5709,25 7470,95 

24 Taraclia 15 623,3 331 39 4670,44 5293,74 

25 Telenesti 31 4980,3601 4024 58 2205,95 7186,3101 

26 Ungheni 31 3197,49 2946 53 4148,5 7345,99 

27 Vulcanesti 4 685,47 147 25 1775,5 2460,97 

28 Dubasari 9 244,9517 174 33 1578,0936 1823,0453 

29 Cahul 37 4993,96 3179 66 6351,49 11345,45 

30 Cantemir 25 2553,44 2003 68 5615,35 8168,79 

31 Calarasi 24 607,2 767 8 209,27 816,47 

32 Causeni 27 4447,0535 3574 51 5332,99 9780,0435 

33 Ceadir Lunga 8 409,0848 245 43 4922,73 5331,8148 

  Total 753 65461,7503 51582 1535 117883,3962 183345,1465 

       
 

Dupa recepționarea Listelor, Oficiile teritoriale ale AIPA au întrodus în Baza de date a AIPA informația din 

listele prezentate și le-au transmis electronic către Direcția administrare și control din cadrul Oficiului 

central al AIPA pentru verificare vizuală și validare a listelor. 

Direcția administrare și control în perioada de referință a acordat suport informațional angajaților din 

Oficiile teritoriale ale AIPA, a verificat vizual informația întrodusă în Baza de date a AIPA și a validat dosarele 

pentru a fi prezentate ulterior pe suport de hîrtie de către Oficiile teritoriale în cadrul Direcției administrare 

și control  a AIPA. 

În perioada de referință, Direcția administrare și control a perfectat Listele pentru alocare compensației 

Tranșa II pentru semănatul grîului de toamnă în anul 2012 în baza procesului-verbal nr.1 din 02.08.2013, 

conform tabelului 

Mărimea compensațiilor la hectar pentru fiecare raion în dependență de gradul de afectare 
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Nr./
ord 

District 
2012 Wheat Area 
Planted (ha) (> 1 

ha) 
Pierderi 

Compensations for the planting of 
wheat

*
(lei) 

Total 
compensația 

calculată 
Milioane 

USD/ha Lei/ha
*
 

USD/ raion 

1 Basarabeasca 4383,41 -60% 69257,88 15,8 192,8 
845121,45 

2 Cimișlia 15109,2455 -59% 234193,31 15,5 189,1 
2857158,32 

3 Căușeni 17520,3641 -54% 247037,13 14,1 172 
3013502,63 

4 Ungheni 8341,142 -53% 115941,87 13,9 169,6 
1414657,68 

5 Leova 7349,35 -51% 98481,29 13,4 163,5 
1201618,73 

6 mun. Chisinau 888,6463 -51% 11819,00 13,3 162,3 
144227,29 

7 Cahul 14869,4833 -49% 190329,39 12,8 156,2 
2322613,29 

8 Strășeni 929,556 -46% 11154,67 12 146,4 
136087,04 

9 Criuleni 6659,85 -44% 76588,31 11,5 140,3 
934377,38 

10 Dubăsari 3683,72 -43% 41626,05 11,3 137,9 
507985,13 

11 Nisporeni 741,6388 -39% 7490,55 10,1 123,2 
91369,90 

12 

UTA Găgăuzia 
(Comrat, Ceadîr-
Lunga, 
Vulcănești) 

29702,7461 -36% 279205,81 9,4 114,7 3406904,98 

13 Telenești 7674,2424 -36% 72137,88 9,4 114,7 
880235,60 

14 Cantemir 6179,4828 -36% 58087,14 9,4 114,7 
708786,68 

15 Hîncești 9304,8908 -35% 85605,00 9,2 112,2 
1044008,75 

 TOTAL: 133 337,7721   1598955,27     
19508654,84 

Listele au fost verificate și transmise spre examinare și aprobare Comisiei Centrale de profil din cadrul 
MAIA. În baza procesului-verbal nr. 2 din 30.09.2013 al Comisiei, au fost aprobate Listele, pentru 
însămînțarea terenurilor agricole cu porumb în anul 2013.  
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În perioada de referință, Direcția administrare și control a perfectat Listele pentru alocare compensației 

Tranșa II pentru semănatul grîului de toamnă în anul 2012 în baza procesului-verbal nr.1 din 02.08.2013. 

Listele au fost perfectate și transmise ÎS ”Poșta Moldovei”, pentru a fi distribuite prin intermediul Oficiilor 

poștale locale beneficiarilor de compensații.  

Conform Raportului ÎS ”Poșta Moldovei”, compensațiile au fost distribuite pînă la 30.11.2013, conform 

tabelelor: 

Pentru Porumb 

Raport privind compensarea parțială a (persoanelor fizice înregistrate la primărie) cheltuielilor suportate la 
semănatul porumbului în primăvara anului 2013- PORUMB 

nr.or
d 

Denumirea 
raionului 

Suma necesară de 
achitat Suma achitată Suma neachitată Adnotări 

1 Anenii Noi 664017,82 659930,93 4086,89   

2 Cimișlia 878153,46 876982,26 1171,2   

3 Chișinău 117412,46 117412,46     

4 Comrat 393930,15 393481,15 449   

5 Criuleni 769437,66 734267,74 35169,92   

6 Dondușeni 192159 192159     

7 Fălești 1055790,84 1048315,92 7474,92   

8 Florești 675753,12 674968,14 784,98   

9 Glodeni 561770,68 560778,18 992,5   

10 Basarabeasca 490190,31 490190,31     

11 Hîncești 1133766,13 1126930,77 6835,36   

12 Ialoveni 837871,86 833704,99 4166,87   

13 Leova 1760626,26 1755332,1 5294,16   

14 Nisporeni 866004,74 850910,76 15093,98   

15 Ocnița 213675,26 213675,26     

16 Orhei 1981230,87 1968342,15 12888,72   

17 Rezina 666185,23 660226,41 5958,82   

18 Rîșcani 694311,39 691736,31 2575,08   

19 Soroca 508867,36 506194,21 2673,15   

20 Strășeni 130475,22 130475,22     

21 Sîngerei 464183,45 425967,55 38215,9   

22 Șoldănesti 571990,25 569107,5 2882,75   

23 Ștefan Vodă 743437,4 743188,42 248,98   

24 Taraclia 198832,7 198832,7     

25 Telenești 2455317,53 2430667,53 24650   

26 Ungheni 1694669,7 1691325,4 3344,3   

27 Vulcănești 307776,03 307776,03     

28 Dubăsari 115862,15 114443,15 1419   

29 Cahul 2102457,16 2095897,98 6559,18   

30 Cantemir 1143941,12 1143941,12     

31 Călăraș 242272,8 240736,65 1536,15   

32 Căușeni 2241314,97 2218070,47 23244,5   

33 C-Lunga 184088,17 184088,17     

34 Bălți 8631,18 8631,18     

    27066404,43 26858688,12 207716,31   
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Pentru Grîu 

Raport privind alocarea mijloacelor financiare pentru diminuarea cosecințelor secetei din anul 
2012- GRÎU tranșa II 

nr.or
d 

Denumirea 
raionului 

Suma necesară de 
achitat Suma achitată Suma neachitată Adnotări 

1 Ungeni 200174,13 199919,73 254,4   

2 Nisporeni 37328,22 28613,05 8715,17   

3 Căușeni 562308,26 520934,78 41373,48   

4 Cahul 301808,84 300010,98 1797,86   

5 Leova 196484,53 194882,23 1602,3   

6 Cantemir 165317,08 165317,08     

7 Vulcănești 41505,34 41390,64 114,7   

8 Telenești 166677,75 166505,7 172,05   

9 Strășeni 26648,65 26648,65     

10 Chișinău 23852,63 23852,63     

11 Criuleni 118511,84 114650,75 3861,09   

12 Dubăsari 8883,77 8883,77     

13 Cimișlia 364116,93 345560,52 18556,41   

14 Hîncești 175173,34 171594,16 3579,18   

15 Basarabeasca 113962,15 113769,35 192,8   

16 Comrat 191539,76 162754,65 28785,11   

17 Ciadîr-Lunga 95290,47 95290,47     

    2789583,69 2680579,14 109004,55   

 
Conform actului ÎS ”Poșta Moldovei”, compensațiile au fost repartizate: 

Pentru examinarea rapoartelor ÎS ”Poșta Moldovei”, a reclamațiilor parvenite din partea producătorilor 

agricoli și a reclamațiilor prezentate de ACSA, Comisia Centrală de profil s-a convocat la data de 16.12.2013 

pentru examinare reclamațiilor și motivelor nedistribuirii compensațiilor. Comisia a decis prelungirea 

termenului de distribuire a compensațiilor pînă la 31 martie 2014, conform Amendamentului nr. 1 la 

Contractul nr.MEASP/CS/SSS-2 din 19 iulie 2013. Au fost examinate 144 de reclamații, dintre care au fost 

constatate neeligibile 78 de solicitări, lista se anexează, și motivele nedistribuirii compensațiilor pentru 258 

de beneficiari pentru semănatul grîului de toamnă în anul 2012, și 237 de beneficiari pentru semănatul 

porumbului în anul 2013. 

Astfel, a fost prelungit termenul de distribuire a compensațiilor pentru semănatul porumbului în anul 2013, 

pentru 280 de beneficiari, cu suprafața semănată - 375,4886 ha, în sumă de 152585,74 lei, conform 

tabelului nr. 5, și pentru semănatul grîului de toamnă tranșa II, pentru 258 de beneficiari, cu suprafața 

semănată 746,1035 ha, în sumă de 109004,49 lei, conform tabelului nr. 6. 

Total transferate 
mijloace băneşti, 

lei 

Destinația Necesar de achitat 
conform  datelor din  
liste prezentate de 

AIPA (lei) 

Achitat  prin 
intermediul OP 

(lei) 

Neachitat 
(lei) 

 grîu 2789583,69 2680579,14 109004,55 

 porumb 27066404,43 26858688,12 207716,31 

29855988.03  29855988,12 29539267,26 316720,86 
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AIPA a perfectat Listele pentru beneficiarii de compensații eligibili în baza procesului- verbal  nr. 3 din 

16.12.2013 al Comisiei Centrale de profil din cadrul MAIA și le-a prezentat ÎS”Poșta Moldovei” pentru 

repartizarea compensației. 

Referitor la distribuirea compensațiilor pentru Agenții economici, Vă prezentăm informația privind achitarea 

integrală a compensațiilor: 

Informaţia 

privind executarea mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru  14.01.2014  

Formele de sprijin 

  

Ordine de plată achitate de 
Trezorerie pe anul 2013 

Ordine de plată în 
aşteptare la Trezorerie pe 

anul 2013 
TOTAL GENERAL 

pe anul 2013 
nr. de 

contracte 
suma, mii lei 

nr. de 
contracte 

suma, mii 
lei 

Ajutor pentru griu  AE -   
(291.03)  780 16714219,09 0 0 16714219,09 

Ajutor pentru porumb  AE -   
(291.03)  1533 35342812,98 0 0 35342812,98 

 

Componenta 2: INSTRUIRE ȘI SENSIBILIZAREA OPINIEI PUBLICE 

 

Suma bugetată  350 000 USD 

Absorbiţi la 31 decembrie 2013 174 990 USD 

 
Indicatori de rezultate 
 

Referinţă 
Situaţia din 31 
decembrie 2013 

Ținta finală 
Septembrie 2014 

Comentarii  

Numărul seminarelor de sensibilizare 
a opiniei publice  

0 

783 seminare 
organizate 
1 – nivel central 
31 – raionale 
751 - locale 

841 seminare 
1 – nivel central 
31 – raionale 
809 - locale 

 

Mecanisme de soluționare a 
reclamațiilor stabilite și funcționale  

N/A 1 1  

Numărul de zile de instruire oferite 0 35 35  

Numărul evenimentelor de 

diseminare 0 149 120  

Realizarea studiului de fezabilitate 

privind producerea de siloz de 

porumb la scara mică 
0  1  

 

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



 
 

UCIMPA | Raport anual  de progres - 2013 
 

62 

 

2.1. Elaborarea şi publicarea materialelor informative                                                                                       

În perioada 22 iulie – 30 august 2013, a fost desfăşurată campania de informare a potenţialilor 

beneficiari din raioanele eligibile ale proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”, în 

cadrul căreia au fost organizate un şir de activităţi ce au avut drept scop informarea producătorilor 

agricoli – potenţiali beneficiari ai subvenţiilor monetare, şi a altor părţi interesate despre aspectele 

importante ale implementării proiectului şi, în particular, despre criteriile de eligibilitate, modalitatea 

depunerii cererii, modul de alocare a subvenţiilor monetare şi modalitate de depunere şi soluţionare a 

eventualelor reclamaţii.  

În cadrul campaniei de sensibilizare, în scopul informării unui număr cât mai mare de producători 

agricoli, au fost elaborate şi publicate un şir de materiale cu privire la activităţile proiectului „Suport de 

urgenţă pentru agricultura Moldovei”, conţinând, în particular, o descriere succintă a activităţilor 

proiectului şi o prezentare generală a criteriilor de eligibilitate, a procesului de recepţionare şi 

administrare a cererilor pentru compensaţii, precum şi a modului de soluţionare a eventua lelor 

reclamaţii.  

Astfel, au fost elaborate şi tipărite 5000 de postere informative (4000 în limba română şi 1000 în limba 

rusă), care includ specificarea obiectivelor proiectului, enumeră criteriile de eligibilitate a beneficiarilor 

de proiect şi descriu în mod detaliat procesul de recepţionare şi administrare a cererilor pentru 

compensaţii la porumb. Totodată, este indicat termenul limită de transferare a compensaţiilor către 

producătorii agricoli şi oferite datele de contact ale Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agr icultură 

(AIPA), în calitate de implementator al acordării subvenţiilor monetare fermierilor afectaţi de seceta 

din anul 2012. De asemenea, în conţinutul posterului este menţionată posibilitatea depunerii 

reclamaţiilor sau informării despre încălcări ale criteriilor de eligibilitate sau unele nereguli survenite în 

procesul alocării subvenţiilor monetare, oferită producătorilor agricoli ce se simt lezaţi în drepturile lor, 

în cadrul mecanismului de soluţionare a reclamaţiilor, ce urmează a fi implementat de Agenţia 

Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA). În acest context, posterele conţin o rubrică destinată 

completării cu datele de contact ale Oficiului Regional ACSA, dintr-un anumit raion/municipiu, la care 

se pot adresa eventualii reclamanţi. Posterele descrise au fost ulterior amplasate în locurile publice din 

localităţile ţării.  

Totodată, a fost tipărit un număr total de 10.000 pliante (8000 în limba română şi 2000 în limba rusă), 

în scopul distribuirii acestora producătorilor agricoli în cadrul campaniei  de instruire şi sensibilizare a 

opiniei publice. Pliantele au inclus o descriere detaliată a obiectivelor proiectului, precum şi a sub-

componentelor acestuia. De asemenea, informaţia inclusă în pliant explică în mod succint criteriile de 

eligibilitate şi procesul de recepţionare şi administrare a cererilor pentru compensaţiile la porumb.  

Este prezentată şi posibilitatea depunerii reclamaţiilor, de către agricultorii din raioanele eligibile, care 

sunt de părerea că le-au fost încălcate drepturile în calitate de potenţiali beneficiari. În scopul facilitării 

realizării de către agricultori a drepturilor sale în calitate de beneficiar sau eventual reclamant, în 

conţinutul pliantelor au fost precizate datele de contact ale implementatorilor de proiect la nivel 

central – Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) şi Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru 

Agricultură (AIPA), precum şi ale prestatorilor de servicii ACSA-SER şi a secţiilor teritoriale AIPA. 
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Pliantele au fost distribuite prin intermediul Reţelei de Extensiune Rurală, în cadrul seminarelor 

formative organizate, potenţialilor beneficiari ai proiectului, precum  şi altor persoane interesate, în 

scopul răspândirii informaţiilor despre modul de accesare a subvenţiilor monetare în raioanele eligibile.  

Informaţia despre proiect, materialele informative descrise mai sus, precum şi alte documente utile au 

fost publicate pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (pentru detalii, a se 

vedea http://maia.gov.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=15717), al Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi entru 

Agricultură (pentru detalii, a se vedea http://online2013.aipa.md/seceta) şi al Agenţiei Naţionale de 

Dezvoltare Rurală (ACSA), unde pot fi descărcate şi alte documente relevante în contextul proiectului 

(pentru detalii, a se vedea http://www.acsa.md/libview.php?l=ro&idc=304&id=167), după cum 

urmează: 

1) Ordin cu  privire la unele măsuri de implementare a proiectului „Suport de urgenţă pentru 

agricultura Moldovei" şi Regulament privind modul de organizare şi desfăşurare a procesului de 

alocare a mijloacelor financiare pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate de 

producătorii agricoli pentru semănatul grâului de toamnă în anul 2012, precum şi semănatul 

porumbului, în primăvara anului 2013; 

2) Anexa 2. Cerere-model pentru includerea în lista beneficiarilor de compensaţii pentru 

semănatul de porumb; 

3) Anexa 3. Act de constatare a suprafeţei semănate cu porumb;  

4) Anexa 4. Lista deţinătorilor de terenuri, solicitanţi de compensaţii (persoane fizice, inclusiv 

gospodării ţărăneşti care nu dispun de conturi bancare);  

5) Anexa 5. Lista deţinătorilor de terenuri, solicitanţi de compensaţii (gospodării agricole);  

6) Model de „Dispoziţie cu privire la constituirea comisiei pentru examinarea cererilor de alocare a 

compensaţiei pentru semănatul porumbului pentru roadă anului 2013"; 

7) Repere pentru persoanele responsabile de organizarea procesului de implementare a 

proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei" . 

2.2. Conferinţa de lansare a proiectului  

La data de 22 iulie 2013, în incinta sălii de şedinţe a 

Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, s-a 

desfăşurat conferinţa de lansare a proiectului „Suport de 

urgenţă pentru agricultura Moldovei”. La seminar au 

participat 103 reprezentanţi 

 ai Direcţiilor Raionale pentru Agricultură şi Alimentaţie, 

Oficiilor teritoriale AIPA şi Oficiilor raionale ale Reţelei 

Serviciului de Extensiune Rurală, Federaţiei Naţionale a 

Fermierilor din Moldova, Federaţiei Agroinform şi UAPA, care 

au fost informaţi despre „Regulamentul privind modul de 

organizare şi desfăşurare a procesului de alocare a 

mijloacelor financiare pentru compensarea parţială a 

cheltuielilor suportate de producătorii agricoli pentru semănatul grâului de toamnă în anul 2012, 

precum şi semănatul porumbului, în primăvara anului 2013”. Totodată, în cadrul conferinţei au fost 

http://maia.gov.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=15717
http://online2013.aipa.md/seceta
http://www.acsa.md/libview.php?l=ro&idc=304&id=167
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prezentate activităţile de implementare a procesului de recepţionare şi administrare a cererilor pentru 

obţinerea compensaţiilor, precum şi activităţile campaniei de informare şi sensibilizare a agricultorilor 

privind participarea în calitate de beneficiari ai proiectului. La eveniment au fost invitaţi şi reprezentaţi 

ai presei, posturilor radio şi televiziune, care au asigurat mediatizarea proiectului la nivel naţional . 

În cadrul conferinţei de lansare a fost asigurată instruirea Prestatorilor de Servicii ai Reţelei de 

Extensiune Rurală, în scopul asigurării unei implementări efective a campaniei de informare şi 

sensibilizare a opiniei publice. Astfel, au fost enumerate, descrise şi explicate sarcinile Serviciului de 

Extensiune Rurală şi anume: 

1. Acordarea suportului consultativ şi logistic Consiliilor speciale ale APL;  

2. Colaborarea cu oficiile teritoriale AIPA prin coordonarea, monitorizarea şi raportarea săptămânală a 

procesului de întocmire a listelor de către - Comisiile speciale ale APL; 

3. Implementarea campaniei de sensibilizare a opiniei publice; 

4. Dezvoltarea şi implementarea mecanismului de soluţionare a reclamaţiilor (mecanismul de 

grevanţă); 

5. Elaborarea şi implementarea unui program naţional de instruire în domeniul nutriţiei animalelor;  

6. Realizarea Studiului de fezabilitate referitor la potenţialul silozului de porumb produs la scară mică.  

La finalul conferinţei au fost organizate discuţii în vederea clarificării întrebărilor a părute şi au fost 

împărţite materialele informative (pliantele şi posterele), pentru distribuirea acestora în localităţile din 

raioanele eligibile.  

2.3. Organizarea şi desfăşurarea seminarelor la nivel regional şi local  

În scopul invitării la seminarele de informare a producătorilor agricoli – potenţiali beneficiari ai 

subvenţiilor monetare, în localităţile din raioanele eligibile au fost plasate anunţuri informative. Astfel, 

ulterior desfăşurării seminarului de lansare şi instruire, ACSA, prin intermediul Reţelei Serviciului de 

Extensiune Rurală a organizat şi desfăşurat un număr total de 782 seminare de informare, dintre care 

31 la nivel raional/municipal şi 751 la nivel local, la care a participat un număr total de 1937 8 de 

persoane, dintre care 1451 au participat la seminarele de nivel regional şi 17927 – la seminarele de 

nivel local. În cadrul seminarelor organizate au fost prezentate următoarele aspecte de implementare 

ale proiectului:  

 baza juridică a Programului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”; 

 obiectivele compensării parţiale a cheltuielilor suportate pentru semănat;  

 criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor de proiect; 

 procedura de recepţionare şi procesare a cererii de acordare a compensaţiei pentru porumb;  

 procesul de recepţionare şi administrare a cererilor;  

 modelele de cerere şi acte pentru constatarea suprafeţei semănate cu porumb;  

 depunerea reclamaţiilor (plângerilor) şi mecanismul de mediere a soluţionării lor.  
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La finalul seminarelor de informare, au fost organizate discuţii cu participanţii, în vederea elucidării 

eventualelor aspecte mai puţin clare şi oferirii unui răspuns la întrebările adresate.  

 Numărul de seminare şi participanţi conform raionului/municipiului/regiunii 

Raion 
/municipiu/regiune 

 
 
Nr. total de 
seminare 

 
dintre care: 
raionale 
/municipale 

dintre care: 
locale 

Nr. total de 
participanţi 

dintre care: 
la seminare 
raionale 
/municipale 

 
dintre care: 
la seminare 
locale 

Anenii Noi 26 1 25 622 34 588 

Basarabeasca 7 1 6 210 46 164 

Bălţi 10 1 9 248 34 214 

Cahul 36 1 35 864 45 819 

Cantemir 28 1 27 680 54 626 

Căinari 12 0 12 283 0 283 

Călăraşi 28 1 27 788 50 738 

Căuşeni 19 1 18 576 63 513 

Ceadâr Lunga 11 1 10 243 47 196 

Cimişlia 22 1 21 610 66 544 

Criuleni 27 1 26 638 71 567 

Comrat 13 1 12 284 41 243 

Donduşeni 24 1 23 564 50 514 

Făleşti 32 1 31 801 43 758 

Floreşti 40 1 39 1098 54 1044 

Glodeni 19 1 18 455 46 409 

Hînceşti 39 1 38 1026 46 980 

Leova 25 1 24 635 45 590 

Ialoveni 22 1 21 451 63 388 

Nisporeni 23 1 22 611 61 550 

Ocniţa 21 1 20 549 50 499 

Orhei 38 1 37 1090 48 1042 

Rezina 25 1 24 478 30 448 

Rîşcani 25 1 24 422 48 374 

Sîngerei 24 1 23 630 28 602 

Străşeni 27 1 26 746 51 695 

Soroca 34 1 33 843 30 813 

Şoldăneşti 23 1 22 521 34 487 

Ştefan Vodă 22 1 21 590 34 556 

Taraclia 15 1 14 234 50 184 

Teleneşti 32 1 31 820 45 775 

Ungheni 33 1 32 768 44 724 

TOTAL: 782 31 751 19378 1451 17927 
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2.4. Reflectarea proiectului  în cadrul mass-media  

În scopul informării producătorilor agricoli cu privire la 

criteriile de eligibilitate, subvenţiile monetare oferite şi 

aspecte generale privind eventualele reclamaţii, 

concomitent cu desfăşurarea seminarelor de instruire la 

nivel local şi regional, în scopul sensibilizării şi informării 

producătorilor agricoli – potenţiali beneficiari ai 

subvenţiilor monetare oferite, activităţile proiectului 

„Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei" au fost pe 

larg reflectate în mass-media, fiind publicate 57 de articole 

în presa scrisă, difuzate 79 de reportaje radio şi 13 secvenţe 

video TV şi Internet, fiind astfel realizat un număr total de 

149 de evenimente mediatice. (pentru detalii, a se vedea 

Tabelul 2.) 

Distribuţia evenimentelor mass-media conform 

raionului/municipiului/regiunii şi Figura 3. Raportul 

procentual al mijloacelor media utilizate în cadrul 

proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura 

Moldovei", în scopul informării producătorilor 

agricoli). Evenimentele mass-media au fost 

prezentate în diverse forme: comunicate de presă şi 

articole în ziare, reportaje, anunţuri şi spoturi în 

cadrul emisiunilor de ştiri la posturile radio şi 

secvenţe TV şi reportaje în cadrul emisiunilor 

specializate şi de ştiri la posturile de televiziune. Din 

numărul total de evenimente mediatice, 17 au fost 

realizate la posturile radio şi TV de nivel naţional, 

aşa ca „Radio Moldova”, „Vocea Basarabiei” şi 

postul de televiziune „Moldova 1”, restul 132 fiind 

publicate în ziarele de nivel raional şi respectiv 

difuzate la posturile radio şi TV regionale.  
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 Distribuţia evenimentelor mass-media conform raionului/municipiului/regiunii 

Raion/municipiu/regiune Nr. total de 
evenimente 
mediatice 

dintre care: 
articole presa 
scrisă 

dintre care: difuzări 
reportaje radio 

dintre care: 
secvenţe video 
TV/Internet 

Anenii Noi 2 1 1 0 

Basarabeasca 3 0 3 0 

Bălţi 2 0 0 2 

Cahul 3 2 1 0 

Cantemir 2 0 2 0 

Căinari 0 0 0 0 

Călăraşi 2 1 1 0 

Căuşeni 3 1 2 0 

Ceadâr Lunga 5 4 0 1 

Cimişlia 4 2 1 1 

Criuleni 3 3 0 0 

Comrat 15 3 12 0 

Donduşeni 3 3 0 0 

Făleşti 3 3 0 0 

Floreşti 3 0 0 3 

Glodeni 2 1 0 1 

Hînceşti 3 1 2 0 
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Leova 3 3 0 0 

Ialoveni 2 2 0 0 

Nisporeni 7 3 2 2 

Ocniţa 3 2 1 0 

Orhei 4 3 0 1 

Rezina 3 3 0 0 

Rîşcani 1 1 0 0 

Sîngerei 11 2 9 0 

Străşeni 2 2 0 0 

Soroca 2 2 0 0 

Şoldăneşti 44 3 40 1 

Ştefan Vodă 1 1 0 0 

Taraclia 2 0 1 1 

Teleneşti 3 2 1 0 

Ungheni 3 3 0 0 

TOTAL:  149 57 79 13 

2.5.  Rezultatele campaniei de informare şi sensibilizare a producătorilor agricoli  

Graţie campaniei de instruire şi sensibilizare a opiniei publice, desfăşurate în cadrul  proiectului „Suport 

de urgenţă pentru agricultura Moldovei” potenţialii beneficiari au fost informaţi cu privire la criteriile 

de eligibilitate, modalitatea de acordare a subvenţiilor monetare şi modul de soluţionare a eventualelor 

reclamaţii.  

Astfel, în cadrul materialelor informative, în cadrul evenimentelor mediatice, precum şi a seminarelor 

de nivel regional şi local, au fost prezentate şi explicate criteriile de e ligibilitate pentru participarea în 

calitate de beneficiari ai compensaţiilor monetare oferite de proiect, precum urmează:    

Beneficiari ai compensaţiilor oferite pot fi persoane fizice sau juridice care au semănat suprafaţa de 

teren deţinută cu:  

 grâu de toamnă, cererea căruia a fost depusă şi acceptată în condiţiile HG nr. 766 din 

15.10.2012;  

 porumb semănat în primăvară pentru roada anului 2013, care vor depune o cerere, în acest 

sens.  

Totodată, aceştia trebuie să întrunească următoarele criteri i de eligibilitate: 

1) producătorul agricol provine din oricare raion al republicii cu excepţia raioanelor Briceni, Edineţ 

şi Drochia, în cazul compensaţiilor oferite pentru porumb şi din 15 raioane în care pierderile au 

fost mai mari de 35% (a se vedea Hotărârea Guvernului nr. 766 din 15.10.2012), în cazul 

compensaţiilor oferite pentru grâu;  

2) producătorul agricol este deţinătorul legal al terenului agricol însămânţat;  

3) suprafaţa minimă indivizibilă însămânţată cu porumb, constituie 0,5 ha;  

4) suprafaţa minimă indivizibilă însămânţată cu porumb, constituie 1 ha; 

Totodată potenţialii beneficiari fost informaţi cu privire la următoarele aspecte:   
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1) pierderile suferite de agricultori în urma secetei din anul 2012 vor fi compensate doar parţial;  

2) subvenţia monetară va fi oferită în formă de plăţi în numerar prin transfer bancar sau prin 

intermediul oficiilor locale ale întreprinderii Î.S. „Poşta Moldovei”. Plăţile vor fi efectuate de 

către AIPA;  

3) mărimea subvenţiilor monetare depinde de pierderile medii pe raion şi nu de pierderile  

suferite în mod real de către fiecare agricultor în parte;  

4) selectarea beneficiarilor şi alcătuirea listelor finale se va face de către comisiile locale;  

5) mecanismul de soluţionare a eventualelor reclamaţii.  

În mod special, participanţii la seminarele de informare din cadrul campaniei de sensibilizare au fost 

informaţi cu privire la adresa şi numărul de telefon al consultantului ACSA pentru orice întrebări 

adiţionale sau care poate fi apelat pentru depunerea reclamaţiilor de către producătorii  agricoli care 

sunt de părerea că drepturile lor în calitate de beneficiar potenţial al subvenţiei monetare au fost 

încălcate.  

Rezultatele campaniei de informare au fost realizate datorită organizării şi desfăşurării:  

- 1 conferinţă de lansare a proiectului, la nivel naţional; 

- 32 de seminare de instruire a consultanţilor locali, desfăşurate de către consultanţii regionali;  

- 31 de seminare organizate în scopul informării producătorilor agricoli – potenţiali beneficiari ai 

proiectului, la nivel raional/municipal;  

- 751 de seminare organizate în scopul informării producătorilor agricoli – potenţiali beneficiari ai 

proiectului, la nivel local; 

- 149 evenimente mediatice 

Prin urmare, activităţile organizate în cadrul campaniei de informare şi sensibilizare a opiniei p ublice, 

au avut drept finalitate informarea producătorilor agricoli şi cunoaşterea de către aceştia a  

obiectivelor şi activităţilor proiectului, a criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor, a procesului de 

recepţionare şi administrare a cererilor pentru compensaţii, precum şi a modului de soluţionare a 

eventualelor reclamaţii.  

2.6. Mecanismul de soluționare a reclamațiilor 

Ulterior desfăşurării campaniei de instruire şi sensibilizare a opiniei publice, au fost elaborate materiale 

de suport, necesare implementării cu succes a mecanismului de soluţionare a reclamaţiilor în cadrul 

proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”. În această ordine de idei, au fost 

elaborate: 

 Anunţul informativ cu privire la mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor (plângerilor) privind 

alocarea compensaţiilor în cadrul Proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”;  

 Formularul de depunere a reclamaţiei (2 versiuni: pentru compensaţiile oferite pentru grâu, cât şi 

pentru cele oferite pentru porumb); 

 Formularul de răspuns la reclamaţie (2 versiuni: pentru compensaţiile oferite pentru grâu, cât şi 

pentru cele oferite pentru porumb); 
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 Registrul de evidenţă a reclamaţiilor în procesul de alocare a subvenţiilor monetare în cadrul 

proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei” (versiunea hârtie);  

 Registrul electronic de evidenţă a reclamaţiilor în procesul de alocare a subvenţiilor monetare în 

cadrul proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”;  

 Ghid privind modul de recepţionare şi mediere a soluţionării reclamaţiilor în procesul de alocare a 

subvenţiilor monetare în cadrul proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei;  

 Instrucţiunea de completare al Registrului de evidenţă a reclamaţiilor în cadrul proiectului „Supo rt 

de urgenţă pentru agricultura Moldovei” în format hârtie;  

 Instrucţiunea de completare al Registrului electronic de evidenţă a reclamaţiilor în cadrul 

proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”.  

Anunţul informativ cu privire la mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor (plângerilor) privind 

alocarea compensaţiilor în cadrul Proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”.  

A fost elaborat în scopul plasării în locurile publice din 

localităţile eligibile, cum ar fi incinta primăriei, oficiului 

local SER administrat de către ACSA, oficiile Asociaţiilor 

de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (AEIC), biserica, 

magazinele, grădiniţele de copii, staţiile auto, pieţele 

locale etc. pentru a informa agricultorii, care se simt 

lezaţi în drepturile lor în calitate de beneficiari ai 

proiectului despre posibilitatea şi modalitatea depunerii 

reclamaţiilor, precum şi modul lor de soluţionare. 

Totodată, anunţul informativ, conţine rubrici pentru 

completare cu datele de contact ale consultantului 

responsabil, în vederea facilitării adresării de către 

potenţialii reclamanţi la prestatorii de servicii în 

competenţa cărora intră medierea soluţionării 

reclamaţiilor. Astfel, informaţia expusă în anunţul informativ, precizează şi completează cea cu p rivire 

la mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor, adusă la cunoştinţa agricultorilor în cadrul campaniei de 

informare şi sensibilizare a opiniei publice prin intermediul pliantelor şi posterelor informative (pentru 

textul anunţului informativ, a se vedea Anexa 1).  

Formularul de depunere a reclamaţiei. În scopul eficientizării procesului de mediere a soluţionării 

reclamaţiilor, au fost elaborate formulare de depunere a reclamaţiilor. Astfel, un formular a fost 

elaborat în vederea depunerii reclamaţiilor ce au legătură cu alocarea compensaţiilor pentru grâu şi un 

alt formular, pentru depunerea reclamaţiilor ce au legătură cu alocarea compensaţiilor pentru porumb. 

Astfel, fiecare formular de reclamaţie conţine rubrici pentru numărul şi data reclamaţiei, pre cum 

numele consultantului la care aceasta a fost depusă. Tototodată, reclamantul urmează să completeze 

datele sale de identificare (numele/prenumele, localitatea şi raionul de reşedinţă, adresa, telefonul de 

contact), anul naşterii, starea civilă, precum şi datele referitor la suprafaţa de teren cultivată, exprimată 

în hectare, indicându-se şi suprafaţa arendată, suprafaţa cultivată cu una dintre culturile eligibile (grâu 

sau porumb) şi suprafaţa de teren consolidată, cultivată cu grâu sau respectiv, porumb. Totodată, 
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conform formularului propus, reclamantul trebuie să bifeze una dintre variante ce conţine temeiul 

reclamaţiei, fiind oferită şi posibilitatea de a expune în mod narativ temeiul şi obiectul reclamaţiei, la 

rubrica „Descrierea succintă şi clară a reclamaţiei” (pentru detalii, a se vedea Anexa 2. Formularul de 

depunere a reclamaţiilor în legătură cu alocarea compensaţiilor pentru grâu şi Anexa 3. Formularul de 

depunere a reclamaţiilor în legătură cu alocarea compensaţiilor pentru porumb).  

Formularul de răspuns la reclamaţie. În concordanţă cu formularul de depunere a reclamaţiei, a fost 

elaborat şi formularul de răspuns la reclamaţie. Acesta include datele despre reclamaţia la care se oferă 

răspuns, precum şi informaţia de identificare a reclamantului şi a consultantului care oferă răspunsul. 

Totodată, în scopul uniformizării şi astfel facilitării procesării informaţiei cu privire la mecanismul de 

soluţionare a reclamaţiilor, consultanţilor responsabili de oferirea răspunsurilor li s -a propus bifarea 

unei variante de răspuns. Totuşi, în caz de necesitate, în cadrul rubricii „Descrierea clară şi succintă a 

răspunsului”, există posibilitatea expunerii narative a răspunsului oferit (pentru detalii, a se vedea 

Anexa 4. Formularul de răspuns pentru reclamaţia depusă în legătură cu alocarea compensaţiilor 

pentru grâu şi Anexa 5. Formularul de răspuns pentru reclamaţia depusă în legătură cu alocarea 

compensaţiilor pentru porumb).       

Registrul de evidenţă a reclamaţiilor în procesul de alocare a subvenţiilo r monetare în cadrul 

proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei” (versiunea hârtie). În scopul înregistrării 

tuturor reclamaţiilor verbale şi a celor în scris parvenite consultanţilor locali şi regionali responsabili, a 

fost elaborată versiunea hârtie a Registrului de evidenţă a reclamaţiilor în procesul de alocare a 

subvenţiilor monetare în cadrul proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”. Registrul 

a fost multiplicat în 32 de exemplare şi distribuit prestatorilor de servicii din raioanele eligibile. Acesta 

include 16 coloane, ce urmează a fi completate pentru fiecare reclamaţie în parte şi anume:  

 Coloana 1. Nr. reclamaţiei; 

 Coloana 2. Data depunerii reclamaţiei;  

 Coloana 3. Raionul; 

 Coloana 4. Localitatea; 

 Coloana 5. Numele/prenumele reclamantului; 

 Coloana 6. Telefon de contact; 

 Coloana 7. Suprafaţa totală de teren cultivat, deţinută de reclamant;  

 Coloana 8. dintre care: suprafața arendată (ha); 

 Coloana 9. Suprafața cultivată cu porumb; 

 Coloana 10. dintre care: suprafața consolidată, cultivată cu porumb >0,5 ha;  

 Coloana 11. Suprafața cultivată cu grîu 

 Coloana 12. dintre care: suprafața consolidată, cultivată cu grîu >1 ha  

 Coloana 13. Forma reclamaţiei (în scris, verbală); 

 Coloana 14. Obiectul reclamației; 
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Coloana respectivă are următoarele opţiuni de completare uniformizate:  

1. neinclus în lista beneficiarilor din motivul ineligibilităţii conform criteriului culturii semănate , deşi 

reclamantul susţine contrariul; 

2. neinclus în lista beneficiarilor din motivul ineligibilităţii conform criteriului de deţinere legală a 

terenului agricol, deşi reclamantul susţine contrariul; 

3g. neinclus în lista beneficiarilor din motivul ineligibilităţii conform criteriului suprafeţei de teren 

cultivate cu grâu (1 ha), deşi reclamantul susţine contrariul; 

3p. neinclus în lista beneficiarilor din motivul ineligibilităţii conform criteriului suprafeţei de teren 

cultivate cu porumb (0,5 ha), deşi reclamantul susţine contrariul; 

4g. neiclus în lista beneficiarilor din motivul ineligibilităţii conform criteriului anului în care a fost 

semănat grâul (2012), deşi reclamantul susţine contrariul; 

4p. neiclus în lista beneficiarilor din motivul ineligibilităţii conform criteriului anului în care a fost 

semănat porumbul (2013), deşi reclamantul susţine contrariul; 

5g. neinclus în lista beneficiarilor din motivul ineligibilităţii conform criteriului de indivizibilitate a 

suprafeţei cultivate cu grâu, deşi reclamantul susţine contrariul; 

5p. neinclus în lista beneficiarilor din motivul ineligibilităţii conform criteriului de indivizibilitate a 

suprafeţei cultivate cu porumb, deşi reclamantul susţine contrariul; 

6. neinclus în lista beneficiarilor din motivul nedepunerii cererii la termenul cuvenit, deşi reclamantul 

susţine contrariul; 

7. calcularea incorectă a mărimii subvenţiei; 

8. nerecepţionarea în termen a compensaţiei băneşti; 

9. nesoluţionarea în termen a reclamaţiei precedente; 

10. altele 

 Coloana 15. Răspuns la reclamație. 

Coloana respectivă are următoarele opţiuni de completare uniformizate:  

1. reclamaţia este întemeiată, reclamantul va fi inclus în lista beneficiarilor în urma examinării 

reclamaţiei de către AIPA 

2. reclamaţia este întemeiată, mărimea subvenţiei  va fi recalculată de către AIPA 

3. reclamaţia este întemeiată, va fi clarificată nerecepţionarea în termen a compensaţiei băneşti  de 

către beneficiar, acesta urmând să primească în scurt timp compensaţia      

4. va fi clarificată nesoluţionarea reclamaţiei precedente şi va fi oferit un răspuns în scris reclamantului        

5. admisă/altele 

6. reclamantul nu va fi inclus în lista beneficiarilor – ineligibil conform criteriului culturii semănate 
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7. reclamantul nu va fi inclus în lista beneficiarilor – ineligibil conform criteriului de deţinere legală a 

terenului agricol   

8g. reclamantul nu va fi inclus în lista beneficiarilor – ineligibil conform criteriului anului în care a fost 

semănat grâul (2012)  

8p. reclamantul nu va fi inclus în lista beneficiarilor – ineligibil conform criteriului anului în care a fost 

semănat porumbul (2013)  

9g. reclamantul nu va fi inclus în lista beneficiarilor – ineligibil conform criteriului suprafeţei de teren 

cultivate cu grâu (1 ha) 

9p. reclamantul nu va fi inclus în lista beneficiarilor – ineligibil conform criteriului suprafeţei de teren 

cultivate cu porumb (0,5 ha)  

10g. reclamantul nu va fi inclus în lista beneficiarilor – ineligibil conform criteriului de indivizibilitate a 

suprafeţei cultivate cu grâu   

10p. reclamantul nu va fi inclus în lista beneficiarilor – ineligibil conform criteriului de indivizibilitate a 

suprafeţei cultivate cu porumb 

11. reclamantul nu va fi inclus în lista beneficiarilor - nu a depus cererea la termenul cuvenit 

12. se respinge recalcularea mărimii subvenţiei - a fost calculată conform metodologiei, standardelor 

aprobate   

13. se respinge alocarea banilor din motivul nerecepţionării acestora  - există documente care 

confirmă recepţionarea lor de către reclamant 

14. reclamaţia este neîntemeiată, există confirmare a primirii unui răspuns  în cazul unei reclamaţii 

anterioare 

15. respins/altele 

Registrul electronic de evidenţă a reclamaţiilor în procesul de alocare a subvenţiilor monetare în 

cadrul proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”. În scopul facilitării procesării 

informaţiei cu privire la reclamaţiile depuse, a fost elaborată versiunea electronică a registrului de 

evidenţă a reclamaţiilor. Acesta conţine aceleaşi coloane ca şi registrul în versiunea hârtie, la  care se 

mai adaugă coloanele conţinând următoarea informaţie:  

 Genul reclamantului; 

 Data naşterii; 

 Starea civilă; 

Coloana 15. Răspuns la reclamaţie din registrul în versiunea hârtie  a fost înlocuită cu 2 coloane în 

registrul în versiunea electronică: 

 Reclamaţia admisă/respinsă; 

 Temeiul respingerii reclamaţiei. 
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Astfel, Registrul de electronic de evidenţă a reclamaţiilor în procesul de alocare a subvenţiilor monetare 

în cadrul proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei” conţine un număr total  de 20 de 

coloane.  

Completarea registrului electronic este automatizată, conţinând opţiuni de completare şi facilitând 

astfel procesarea ulterioară a reclamaţiei. 

Ghid privind modul de recepţionare şi soluţionare a reclamaţiilor în procesul de alocare a subvenţiilor 

monetare în cadrul proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”. În calitate de 

material de suport pentru instruirea prestatorilor de servicii, a fost elaborat Ghidul privind modul de 

recepţionare şi soluţionare a reclamaţiilor în procesul de alocare a subvenţiilor monetare în cadrul 

proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”. Acesta conţine informaţie concisă despre 

proiect, criteriile de eligibilitate, precum şi informaţie generală despre modul de alocare a 

compensaţiilor monetare şi efectuare a plăţilor. Este prezentat mai în detaliu modul de depunere a 

reclamaţiilor şi modul de completare a formularului de reclamaţie. Totodată, este expus modul de 

soluţionare a reclamaţiei, modul de comunicare al răspunsului şi modul de completare al formularului 

de răspuns. Ghidul mai conţine informaţie cu privire la termenele esenţiale în cadrul mecanismului de 

soluţionare a reclamaţiilor, precum şi descrierea responsabilităţilor consultanţilor regionali şi ale celor 

locali în procesul recepţionării şi oferirii unui răspuns la reclamaţii. Totodată, ghidul în cauză, face 

referinţă la Instrucţiunea de completare al Registrului de evidenţă a reclamaţiilor în cadrul proiectului 

„Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei” în format hârtie şi Instrucţiunea de completare al 

Registrului electronic de evidenţă a reclamaţiilor în cadrul proiectului „Suport de urgenţă pentru 

agricultura Moldovei”.  

Instrucţiunea de completare al Registrului de evidenţă a reclamaţiilor în cadrul proiectului „Suport de 

urgenţă pentru agricultura Moldovei” în format hârtie. Instrucţiunea în cauză a fost elaborată în 

calitate de material de suport pentru instruirea prestatorilor de servicii responsabili de medierea 

soluţionării reclamaţiilor din cadrul PSUAM. Conţine reguli generale şi reguli speciale de completare a 

registrului, care conţin, în particular, indicaţii privind modul de completare a fiecărei coloane în p arte.  

Instrucţiunea de completare al Registrului electronic de evidenţă a reclamaţiilor în cadrul proiectului 

„Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”. Conţine modalitatea de completare a Registrului în 

format electronic şi anume modalitatea selectării opţiunilor propuse pentru completare şi a înscrierii 

datelor, care să asigure uniformitate şi respectiv să faciliteze prelucrarea datelor conţinute în registru.  

2.7.  Instruirea prestatorilor de servicii cu privire la mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor 

Instruirea consultanţilor regionali  

La data de 22 august 2013, a fost organizat seminarul de instruire a Prestatorilor de Servicii ai Reţelei 

Serviciului de Extensiune Rurală, în cadrul căruia au fost oferite informaţii generale cu privire la 

mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor în cadrul PSUAM, descrisă modalitatea şi termenul de 

depunere a reclamaţiilor în cadrul PSUAM, precum şi modalitatea şi termenul de oferire a unui răspuns 

la reclamaţiile depuse. Totodată, a fost explicată completarea formularului de reclamaţie şi al 

formularului de răspuns. S-a expus modul de completare şi actualizare al Registrului de evidenţă a 

reclamaţiilor în procesul de alocare a subvenţiilor monetare în cadrul proiectului „Suport de urgenţă 

pentru agricultura Moldovei”, atât în versiunea pe hârtie, cât şi cea electronică. La finalul seminarului 
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de instruire au fost distribuite Registrele de evidenţă a reclamaţiilor în procesul de  alocare a 

subvenţiilor monetare în cadrul proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei” şi 

anunţurile informative privind modalitatea de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor, în scopul plasării 

acestora  în localităţile din raioanele eligibile. De asemenea, prestatorilor de servicii, prezenţi la 

instruire, le-a fost oferită versiunea electronică a următoarelor documente:  

 Formularul de depunere a reclamaţiei (2 versiuni: pentru compensaţiile oferite pentru grâu, cât şi 

pentru cele oferite pentru porumb); 

 Formularul de răspuns la reclamaţie (2 versiuni: pentru compensaţiile oferite pentru grâu, cât şi 

pentru cele oferite pentru porumb); 

 Registrul electronic de evidenţă a reclamaţiilor în procesul de alocare a subvenţiilor monetare în 

cadrul proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei” .  

Mai mult decât atât, în scopul facilitării realizării de către prestatorii de servicii sarcinilor propuse, au 

fost elaborate şi distribuite în format electronic 3 ghiduri cu scop informativ şi instructiv, precum 

urmează: 

1. Ghid privind modul de recepţionare şi soluţionare a reclamaţiilor în procesul de alocare a 

subvenţiilor monetare  în cadrul proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei;  

2. Instrucţiunea de completare al Registrului de evidenţă a reclamaţiilor în cadrul proiectului „Suport de 

urgenţă pentru agricultura Moldovei” în format hârtie;  

3. Instrucţiunea de completare al Registrului electronic de evidenţă a reclamaţiilor în cadrul proiectului 

„Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”.  

A se vedea Anexa 6. Lista participanţilor la instruirea consultanţilor regionali cu privire la mecanismul 

de soluţionare a reclamaţiilor 

Instruirea consultanţilor locali 

Ulterior desfăşurării seminarului de instruire din 22 

august 2013, care a avut loc la Chişinău, consultanţii 

regionali au organizat seminare similare în raionul sau 

municipiul deservit. Sesiunile de instruire în cauză, au 

avut drept scop informarea consultanţilor locali cu 

privire la mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor şi 

asigurarea unui sistem eficient de recepţionare şi 

colectare a plângerilor. Astfel, consultanţii locali au fost 

în special instruiţi cu modalitatea de completare a 

formularelor de reclamaţii şi răspuns şi procedura de 

mediere a soluţionării reclamaţiilor. Totodată, acestora le-au fost distribuite anunţurile informative 

spre a fi plasate în localităţile deservite. Prin urmare, diseminarea informaţiei cu privire la posibilitatea 

depunerii plângerilor, în cazul unor eventuale încălcări ale drepturilor  beneficiarilor de alocaţii 

monetare şi alte detalii cu privire la mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor a fost asigurată şi prin 

plasarea anunţurilor în cauză în  locurile publice, frecvent vizitate de populaţie, cum ar fi incinta 

primăriei oficiului local SER administrat de către ACSA, oficiile Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale 
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Cetăţenilor (AEIC), biserica, magazinele, grădiniţele de copii, staţiile auto, pieţele locale etc, din 

localitatea deservită şi localităţile învecinate. 

V. Procesul de mediere a soluţionării reclamaţiilor în cadrul PSUAM  

În cadrul mecanismului de soluţionare a reclamaţiilor, Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA), 

prin intermediul prestatorilor de servicii ai reţelei de extensiune rurală a realizat următoarele act ivităţi: 

 Informarea producătorilor agricoli, 

care se simt lezaţi în drepturile lor în 

calitate de beneficiari ai proiectului, 

despre posibilitatea depunerii 

reclamaţiilor, inclusiv prin plasarea 

anunţurilor informative în incinta 

primăriei oficiului local SER 

administrat de către ACSA, oficiile 

Asociaţiilor de Economii şi Împrumut 

ale Cetăţenilor (AEIC), în locurile 

publice vizitate frecvent de către 

locuitori, cum ar fi biserica, 

magazinele, grădiniţele de copii, 

staţiile auto, pieţele locale etc., din 

localitatea deservită şi localităţile 

învecinate; 

 Oferirea informaţiilor privind modul 

de depunere şi soluţionare a 

reclamaţiilor, potenţialilor reclamanţi 

din localitatea deservită şi din 

localităţile învecinate; 

 Recepţionarea reclamaţiilor în formă 

scrisă şi celor verbale, examinarea 

acestora şi oferirea unui răspuns cu 

titlu de recomandare reclamantului; 

 Colectarea şi păstrarea tuturor reclamaţiilor, precum şi înregistrarea lor atât în registrul format 

hârtie, cât şi în cel electronic; 

 Transmiterea lunară a reclamaţiilor colectate, care sunt considerate a fi întemeiate spre examinare 

şi soluţionare finală de către  Consiliul de Observatori al proiectului.  



 
 

UCIMPA | Raport anual  de progres - 2013 
 

77 

 

Astfel, în vederea realizării sarcinilor menţionate, a 

fost respectată procedura descrisă mai jos. Agricultorii 

din raioanele eligibile ale proiectului au fost anunţaţi 

despre modalitatea şi condiţiile de depunere a 

reclamaţiilor, precum şi datele de contact ale 

consultantului responsabil. Astfel, producătorii agricoli 

care s-au simţit lezaţi în drepturile lor în calitate de 

beneficiari ai alocaţiilor monetare, au putut depune 

reclamaţie atât în formă verbală, venind la oficiul 

consultantului local sau regional sau adresându-se 

telefonic sau completând formularul propus pentru a 

depune reclamaţia în formă scrisă, asistat de către 

consultantul responsabil în caz de necesitate. Ulterior, în termen de 5 zile, reclamantului i se oferea un 

răspuns cu titlu de recomandare, în baza căruia reclamaţia se considera fie respinsă/neîntemeiată, fie 

admisă/întemeiată. Astfel, în cazul reclamaţiilor considerate a fi întemeiate, acestea au fost transmise 

către Consiliul de Observatori al proiectului pentru soluţionare şi oferirea unui răspuns final. 

Reclamaţiile erau colectate săptămânal de la consultanţii locali de către  consultanţii regionali, iar 

reclamaţiile considerate întemeiate erau transmise periodic Consiliului de Observatori al proiectului 

spre examinare. În acest mod, în adresa Consiliului de Observatori al proiectului „Suport de Urgenţă 

pentru Agricultura Moldovei”, au fost expediate 4 note informative, conţinând informaţii statistice cu 

privire la numărul de reclamaţii colectate (cel total şi pentru fiecare PS în parte), descrierea 

reclamaţiilor considerate admise cu ataşarea copiilor acestora.  

Astfel, au fost expediate 4 note informative, conţinând informaţie statistică preliminară precum 

urmează: 

1. Nota informativă din 02.10.2013, conţinând descrierea şi având anexate copiile a 8 reclamaţii 

propuse spre soluţionare de către Consiliul de Observatori al proiectului „Suport de Urgenţă pentru 

Agricultura Moldovei”; 

2. Nota informativă din 07.11.2013, conţinând descrierea şi având anexate copiile a 7 reclamaţii 

propuse spre soluţionare de către Consiliul de Observatori al proiectului „Suport de Urgenţă pentru 

Agricultura Moldovei”; 

3. Nota informativă din 26.11.2013, conţinând descrierea şi având anexate copiile a 48 reclamaţii 

propuse spre soluţionare de către Consiliul de Observatori al proiectului „Suport de Urgenţă pentru 

Agricultura Moldovei”; 

4. Nota informativă din 16.12.2013, conţinând descrierea şi având anexate copiile a 58 reclamaţii 

propuse spre soluţionare de către Consiliul de Observatori al proiectului „Suport de Urgenţă pentru 

Agricultura Moldovei”; (A se vedea Anexa 8. Notele informative prezentate Consiliului de Observatori al 

proiectului „Suport de Urgenţă pentru Agricultura Moldovei”, conţinând informaţie statistică 

preliminară cu privire la numărul de reclamaţii colectate)  

În final, drept rezultat al recepţionării reclamaţiilor în cadrul proiectului „Suport de urgenţă pentru 

agricultura Moldovei” şi conform informaţiilor prezentate de către prestatorii de servicii regionali, a 
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fost colectat un număr total de 1765 reclamaţii, dintre care 1256 reclamaţii în scris şi 512 reclamaţii 

verbale. În cazul a 1644 reclamaţii, s-a constatat faptul că acestea nu erau întemeiate, fiind astfel 

respinse. Motivul principal de respingere a reclamaţiilor a constituit nedepunerea cererii în timp pentru 

alocarea compensaţiei monetare în cadrul PSUAM. Astfel 949 (57,72%)  de reclamanţi ai căror plângeri 

au fost respinse, nu au depus cererea la timp, ceea ce a rezultat în ineligibilitatea acestora. Totodată în 

cazul a 340 (20,68%) de reclamaţii, nu a fost întrunit unul dintre criterii ce ţine de suprafaţă (216 

reclamaţii – nu a fost respectat criteriul mărimii suprafeţei; 149 reclamaţii – nu a fost respectat criteriul 

deţinerii legale a suprafeţei de teren cultivate;  75 de reclamaţii – nu a fost respectat criteriul 

indivizibilităţii terenului cultivat, în limita suprafeţei cerute). În restul 355 de cazuri, respingerea 

reclamaţiilor a fost întemeiată pe necorespunderea conform criteriului culturii agricole pentru care a 

fost solicitată compensaţia sau a anului în care respectiva cultură a fost semănată.   

Din numărul total de reclamaţii, 121 au fost considerate drept întemeiate şi transmise pentru 

soluţionare finală de către Consiliul de observatori al proiectului.  

Componenta 3: MANAGEMENTUL PROIECTULUI  

 

Suma bugetată  650 000 USD 

Absorbiţi la 31 decembrie 2013 166 524 USD 

 

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

 

Informaţii detaliate cu privire la activitățile demarate în cadrul proiectelor MAC-P și Suport de 

Urgență pentru Agricultura Moldovei sunt disponibile la oficiul UCIMPA. 

 


