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PROIECTUL INVESTIŢII ŞI SERVICII RURALE II  

Obiective, componente, indicatori 

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

Etapa II se axează pe:  

 consolidarea şi extinderea serviciilor de consultanţă rurală;  

 perfecţionarea capacităţilor de afacere a viitorilor antreprenori şi acordarea asistenţei 

întreprinderilor noi la înregistrarea juridică;  

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

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

cum este leasing-ul;  

 extinderea sporită a sectorului bancar comercial în zonele rurale; şi  

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

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

componentă de management al proiectului: 

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

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

Linia de credit 
Consolidarea  AEÎC   

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

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

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

Indicatorii de dezvoltare a proiectului 

Indicatorul ODP Actual Obiectivul pentru data 
finală a proiectului 

Comentarii 

Creşterea creditării 
sectorului agricol şi 
rural  

50% (6/2010) 30% 
 

% de beneficiari ai 
căror venituri au 
crescut  

76% (6/2010)1 80% 
 

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

II este realizat la momentul elaborării acestui raport. Informația privind impactul RISP II va fi disponibilă la 15 iunie 2013.  
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Indicatori de rezultate 

Componentele proiectului  Indicatori de rezultate 

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

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

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

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

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

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

 Mediu mai bun de acordare a serviciilor financiare rurale 

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

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

 Lege care promovează mediul potrivit pentru dezvoltarea AEÎ adoptată 

Proiect pilot de re-parcelare 
a terenurilor agricole 

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

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

ANALIZA PROGRESULUI PROIECTULUI ÎN Tr. 1, 2013 

Componenta I: SERVICII DE CONSULTANŢĂ RURALĂ 

 

Suma bugetată  8 176 800 USD 

Absorbiţi la 31 martie  2013 10 755 602 USD 

 

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

În perioada de raportare ( ianuarie – aprilie 2013), reţeaua  a fost menţinută şi constituită din 35 Prestatori 

de Servicii cu un număr total de 425 consultanţi, dintre care: 350 consultanţi locali şi 75 consultanţi 

regionali, inclusiv 5 consultanţi în marketing iar activitatea acestora a fost stopată din cauza lipsei de 

finanţare.  
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Finanţarea Serviciului de Extensiune Rurală din cadrul proiectului RISP II a fost finalizată la 31 decembrie 

2012 iar pentru accesarea finanţării bugetare prevăzute în cadrul Strategiei Serviciului de Extensiune rurală 

a fost necesar de a trece prin procedurile de achiziţie publice a serviciilor. Acesta de fapt constituie un 

tender deschis, de achiziţie a Serviciilor de Extensiune Rurală pe o perioadă de 5 ani, pentru toate 

companiile de consultanţă din R. Moldova  efectuată de către Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare 

(MAIA) şi aprobată de către Agenţia de Achiziţii Publice. Procedura de achiziţii a fost organizată de Direcţia 

Juridică şi Armonizarea legislaţiei din cadrul MAIA cu suportul UCIMPA-USER şi efectuată de 2 ori 

(13,02,2013 şi 22,04,2013) prima fiind anulată din cauza lipsei de concurenţă. Cu toate că pachetul de 

documente pentru a participa la tender au fost cumpărat  de mai multe companii de consultanţă, de ambele 

ori la tender a participat doar Agenţia Naţională de Extensiune Rurală ACSA care si a fost desemnată ca 

învingător. 

Contractul de achiziţie a Serviciilor de Extensiune Rurală o fost semnat de către MAIA si aprobat de Agenţia 

Achiziţii Publice la data de 30 aprilie 2013, fiind efectiv din data de 2 mai 2013. Şedinţa cu cei 35 Prestatori 

de servicii Regionale o fost organizată la data de 7 mai 2013 la care s-au  semnat contractele de prestare a 

serviciilor de extensiune rurală care la rândul lor au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu 350 

Consultanţi Locali, în felul acesta asigirând continuitatea şi durabilitatea Serviciului de Extensiune Rurală din 

R.M. 

Sumarul progresului Serviciilor de Extensiune Rurală la data de 31 decembrie 2012 este prezentat mai jos: 

Indicatorii rezultatelor 

 
Referinţă 

La situaţia din 31 
decembrie 2012 

Comentarii 

Numărul beneficiarilor de servicii: 
inclusiv clienţi repetaţi 

350 000 382 500  

Unitatea de dezvoltare rurală, responsabilă 

de gestionarea programului de consultanţă 

rurală, creată în cadrul MAIA, personalul 

angajat şi instruit în cadrul proiectului  

- 
Unitatea Servicii de 

Extensiune Rurală MAIA 
 

Procentul veniturilor prestatorilor de 

servicii (PS)/consultanţilor locali derivate 

din plăţile utilizatorilor sau alte surse care 

nu sunt din bugetul guvernului central (50% 

către sfârşitul fazei II) 

<3% 43,5% (30/06/12) 

Acest indicator va fi colectat în 
cadrul studiului de impact al 

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

Numărul şi tipul serviciilor prestate de SP:  

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

 

 
Total:  197 300 

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

 13,1% 

 

Numărul de grupuri de fermieri şi comitete 

de utilizatori locali printre clienţii SCR  
98 grupuri informale 

sezoniere 
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Numărul de persoane juridice (SP) 

acreditate şi numărul de consultanţi care au 

fost atestaţi de Comisie în baza criteriilor de 

eligibilitate şi evaluare (ex. Cel puţin 70% 

din PS şi consultanţi acreditaţi/atestaţi până 

la sfârşitul fazei II) 

  

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

formată din reprezentanții MAIA, 
MEC, ACSA și UCIMPA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

specializați în Marketing Agricol (CRMA), care activează în cadrul PS Edineţ, Şoldăneşti, Bălți, Cahul și 

Căuşeni. De asistenţa oferită a consultanților specializați în marketing agricol au beneficiat peste 5500 

clienți, căror le-au fost prestate peste 2150 de servicii consultative, iar de informaţiile operative au 

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

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

www.acsa.md ). 

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

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

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

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

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

de aplicaţii la depunere pentru AIPA. 

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

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

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

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

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

promovarea activităților demonstrative. 

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.acsa.md/
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specializată "Farmer 2012" (24-27 octombrie 2012, or. Chișinău), expoziţiile raionale în cadrul „Zilei roadei”, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

despre hazardele naturale. 

Componenta II: DEZVOLTAREA AFACERILOR RURALE   

 

Suma bugetată  1 098 100 USD 

Absorbiţi la 31 decembrie 2012    962 322 USD 

 

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

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

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

prevederile proiectului, organizarea campaniei de promovare era preconizată în 900 sate ale Republicii 

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

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

elaborate.  

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

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

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

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

din surse proprii.   

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

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

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

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

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

10,937 milioane dolari SUA. Astfel, media creditelor acordate afacerilor rurale reprezintă circa 20 280 dolari. 

Acest fapt reiterează statutul de business mic al afacerilor rurale create cu suportul RISP, grupul ţintă al 

proiectului fiind identificat şi selectat pentru participare. 
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Structura afacerilor după tipul de activitate specifică o cotă de 50% a afacerilor din domeniul agricol, şi 50% 

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

agricole.  

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

creditare către instituţiile financiare, 1038 credite fiind deja debursate.  

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

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

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

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

de dezvoltare în cadrul vizitelor de monitorizare efectuate la AR create cu suportul acestora, 257 AR, sau 

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

financiare şi banii din remitenţele de peste hotare. Aceste remitenţe reprezintă în total aproape 6,8 

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

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

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

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

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

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

Componenta III:  FINANŢARE RURALĂ 

 

Suma bugetată  25 736 600 USD 

Absorbiţi la situaţia din 31 martie 
2013 

26 552 626 USD 

 

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

 
Indicatori de rezultate 
 

Referinţă 
La situaţia din 31 

martie 2012 
Comentarii 

Circa 350 împrumuturi acordate de 
instituţiile financiare, inclusiv 

0 
470 

 

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

0 

39.3% 

 

Calitate bună a portofoliului AEÎ conform 
PAR 30 

5% 
4.0% (SCAs A+B) 

31/12/12 
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LINIA DE CREDITARE RURALĂ 

Fondurile alocate în cadrul acestei componente au fost debursate cu succes la data de 31 decembrie 2012. 

Astfel, Componenta Finanțarea Rurală și-a încheiat activitatea la finele anului trecut. Mai jos sunt 

prezentate rezultatele cumulative privind debursarea creditelor către IFP de beneficiarii finali ai proiectului. 

Informația este compilată de către Directoratul Liniei de Credit de pe lângă Ministerul Finanțelor.       

I. Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale, Împrumutul Asociaţiei Internaţionale de Dezvoltare (AID) nr. 

4157 MD din 13 aprilie 2006, Împrumutul de 10 400 000 DST, Linia de Credit – 7 904 000 DST – 

decontat 100%, finanţate 289 sub-proiecte. 

II. Finanţare Adiţionala, Împrumutul AID nr. 4563 MD  din 11 iunie 2009, Finanţarea de 6 800 000 DST, 

Linia de Credit  - 5 420 000 DST – decontat 100% - 128 sub-proiecte.  

Total decontate in primele 2 componente 178,97 mln. MDL şi 5,14 mln. dolari SUA pentru 417 sub-proiecte. 

III. Adaptare la Secetă, AID nr. 4416 MD din 2 iunie, 2008. Împrumutul de 3700000 DST, Linia de Credit 

- 3 200 000 DST. Decontat 100% - 53 sub-proiecte. 

Nr. Nr. Acordului 
de Împrumut 
de Stat 

Linia 
de 
Credit, 
mln 
DST 

Decontat 
, % din 
Linia de 
Credit 

Numărul 
de Sub-
proiecte 

Decontat, mln  Rambursat, mln  Locuri de 
munca  noi, 
comunicate 

MDL USD Euro MDL USD Euro 

I 4157 RISP II, 
iniţial 

7.9 100 289 114.99 2.00   58.75 1.02   1875 

II 4563 
Finanţare 
Adiţională 

5.42 100 128 63.98 3.14   32.11 0.15   861 

III 4416 , Irigare 3.2 100 53 20.45 2.73   0.88 0.01   296 

  Total 16.52   470 199.42 7.87 0 91.74 1.18 0 3032 

IV RISP2 
refinanţare 

    197 113.78 5.59 0.71 26.10 0.45 0.04 985 

V PASET 2     70 6.57     5.51 0.00   129 

  Total     267 120.35 5.59 0.71 31.61 0.45 0.04 1114 

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

excluzând componenta III de Adaptare la Secetă, au fost aprobate  417 sub-proiecte eligibile în sumă totală 

de 224,94 mln. MDL şi 6,43 mln. dolari SUA.  Conform condiţiilor proiectului, 20 la sută din suma sub-

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

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

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

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

63,98 mln. MDL şi 3,34 mii dolari SUA.   
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Conform datelor IFP, contribuţia beneficiarilor cu mijloace proprii pentru implementarea sub-proiectelor 

constituie circa 323 mln. MDL sau 44% în raport cu valoarea totală a sub-proiectelor, cerinţa minimă de 

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

contribuţia beneficiarului, co-finanţarea de către IFP şi împrumutul DLC constituie 739,04 mln. MDL, suma 

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

Suma principala rambursată de către IFP - 90,86 mln. MDL şi 1,17 mii dolari SUA, ceea ce constituie 

respectiv 50,77% şi 22,68% din suma decontată.  Aceste mijloace sunt îndreptate la formarea fondului DLC 

circulant de recreditare.  

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

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

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

întreprinderilor noi.  

Conform datelor IFP, la moment 39,3% din resursele Liniei de Credit sunt finanţate împrumutaţilor de prima 

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

către beneficiari circa 2736 locuri de muncă noi.  

De menţionat, că participarea femeilor în dezvoltarea businessului în sectorul rural constituie circa 24,5%, 

manageri  a companiilor sub-proiectelor finanţate fiind femei.  

Ratele de recreditare a fondurilor pentru IFP.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perioada procentuală          MDL           USD 

01.02.11 – 31.07.11 
01.08.11 – 31.01.12   
01.02.12 – 31.07.12 
01.08.12 – 31.01.13 
01.02.13 – 31.08.13 

9.70 % 
10.24% 

8.35% 
5.87% 
6.60% 

1.46 % 
1.43 % 
1.79% 
1.73% 
1.48% 

Pentru transparenţa costurilor resurselor, informaţia referitor la ratele dobânzilor la împrumuturile 

acordate de DLC Instituţiilor Financiare Participante se publica periodic pe pagina web al Ministerului 

Finanţelor (http://www.mf.gov.md/ro/istitutii/DLC/RateRecredit). 
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Rata comercială medie a dobânzilor de refinanţare a beneficiarilor finali, aplicată de către IFP din proiect, 

include marja Ministerului Finanţelor pentru acoperirea cheltuielilor operaţionale, legate de gestiunea 

Împrumutului şi Împrumuturilor Subsidiare şi acoperirea riscurilor de credit şi de schimb valutar şi  marjă 

comercială a băncilor pentru riscurile de credit.   

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

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

în anul curent.  

Numărul de sub-proiecte aprobate şi decontate, ponderea IFP în suma totală decontată a Liniei de Credit 

(exclusiv Componenta Adiţională de Adaptare la Secetă) : 

IFP Numărul sub-proiectelor  Mil. MDL decontate Ponderea decontărilor 
după sumă, % 

Banca Socială  27 15,11 6.2% 

Banca de Economii 4 3,73 1.5% 

Fincombank 91 56,81 23.4% 

Mobiasbancă 21 12,42 5.1% 

Moldindconbank 74 46,35 19.1% 

MoldovaAgroindbank 148 65,44 27.0% 

Victoriabank 52 42,89 17.7% 

Total 417 242,76 100.00% 

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

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

aprobând 148 sub-împrumuturi, fiind urmată de către Fincombank (FCB) cu 91 sub-împrumuturi aprobate si 

Moldindconbank (MICB) cu 74 de sub-împrumuturi.   

MoldovaAgroindbank are cota cea mai înaltă de resurse decontate în sumă totală de 65.44 mln. MDL,  

urmată de Fincombank în sumă totală de 56,68 mln. MDL si Moldindconbank in suma de 46.20 mln. MDL.  

Rata de schimb la 31.03.2013 dolari SUA / leu fiind 12.4050. 

Din numărul total de 417 de sub-împrumuturi aprobate, 365 au fost alocate în MDL şi doar 52 proiecte - în 

dolari SUA sau 26% din suma decontata, fapt ce denotă o abordare prudentă a riscului de schimb valutar de 

către beneficiari, care , de regulă, nu dispun de venituri suficiente în valută străină provenită din exporturi. 

Structura sub-împrumuturilor recreditate de IFP după mărimea lor: 

Valoarea  
sub-împrumuturilor 

Numărul sub-
împrumuturilor 

Suma decontată 
(mln. MDL) 

Ponderea după 
suma decontată, % 

 1.   < 50.000 MDL 7 0.27 0.1 

 2.   50.001 - 250.000 MDL 120 18.68 7.7 

 3.   250.001 - 500.000 MDL 108 39.31 16.2 

 4.   500.001 - 1.000.000 MDL 117 88.80 36.6 

 5.   > 1.000.000 MDL 65 95.70 39.4 

 T O T A L 417 242.76 100 
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Valoarea medie a sub-împrumuturilor decontate constituie circa 580 mii MDL (sau echivalentul a 46.7 mii 

dolari SUA).  

Scopul cheltuielilor finanţate din resursele LC: 

ramura economiei naţionale Numărul de sub-
împrumuturi 

Suma decontata 
(mln. MDL) 

% din suma 
decontata 

Comerţ 82 36.60 15.1 

Servicii 126 73.57 30.3 

Agricultura 104 68.96 28.4 

Industria alim. şi prelucrarea produselor agricole 35 24.08 9.9 

Producerea materialelor de construcţie 27 17.23 7.1 

Producerea şi prelucrarea lemnului 18 7.30 3.0 

Altele 25 15.03 6.2 

Total 417 242.76* 100.00 

Maturitatea sub-împrumuturilor acordate beneficiarilor: 

 Maturitatea  
subîmprumutului 

Numărul sub-proiectelor Suma decontata (mln. 
MDL) 

% din suma decontata 

≤ 1an – 3 ani 66 19.89 8.2 

3 – 5 ani 244 130.39 53.7 

5 – 7 ani 85 79.88 32.9 

≥ 7 ani 22 12.60 5.2 

Partea preponderentă a sub-împrumuturilor – 53,7% sunt acordate de IFP pe termen mediu (TM) de 3 - 5 

ani; 32,9% de sub-împrumuturi pe termen lung (TL) cu o maturitatea între 5 - 7 ani; 8,21% de sub-

împrumuturi sunt pe termen scurt (TS) de pana la 1 -  3 ani.  Doar 5,2%  din sub-împrumuturile acordate au 

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

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

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

Cel mai activ este centrul ţării cu o cotă de 36% (103.96 mln. MDL) din numărul total al sub-împrumuturilor. 

Partea de nord a ţării acoperă 35% din total sub-împrumuturi (84.2 mln. MDL), şi 29% din sub-împrumuturi 

sânt finanţate în regiunea de sud a ţării (54.58 mln. MDL).  

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

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

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

Cantemir, Cimişlia 
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Structura împrumuturilor decontate după regiuni  şi cota în % din numărul lor 

Fonduri decontate IFP şi soldul principalului recreditate  in cadrul RISP II (excluzând Componenta 

Adiţională de Adaptare la Secetă), la situaţia 31.03.13, resursele directe: 

BANCA Valuta Suma aprobata Imprumut 
decontat 

Imprumut 
rambursat 

% ramb Sold 
imprumut 

Banca Sociala MDL 16,341,300.00 13,073,040.00 9,510,320.00 72.75 3,562,720.00 

USD 205,000.00 164,000.00 67,458.00 41.13 96,542.00 

Banca de 
Economii 

MDL 4,666,000.00 3,732,800.00 640,000.00 17.15 3,092,800.00 

FinComBank MDL 56,738,889.00 45,391,111.00 34,204,405.93 75.35 11,186,705.07 

USD 1,151,075.00 920,860.00 773,444.09 83.99 147,415.91 

Mobiasbanca MDL 14,528,773.00 11,622,618.00 7,079,076.00 60.91 4,543,542.00 

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

Moldindconbank MDL 41,053,384.00 32,742,507.00 18,226,583.60 55.67 14,515,923.40 

USD 1,371,625.00 1,097,300.00 92,659.00 8.44 1,004,641.00 

Moldova 
Agroindbank 

MDL 63,788,831.00 51,031,064.00 7,485,823.00 14.67 43,545,241.00 

USD 1,452,531.00 1,162,025.00 0.00 0.00 1,162,025.00 

Victoriabank MDL 27,827,215.00 21,381,772.00 13,713,771.37 64.14 7,668,000.63 

USD 2,167,000.00 1,733,600.00 168,840.59 9.74 1,564,759.41 

Total MDL 224,944,392.00 178,974,912.00 90,859,979.90 50.77 88,114,932.10 

31.03.13 USD 6,427,231.00 5,141,785.00 1,166,401.68 22.68 3,975,383.32 

Componenta Adiţională de Adaptare la Secetă 

Din 2 iunie 2008 a intrat în vigoare Componenta Adiţională de Adaptare la Secetă al Proiectului de Investiţii 

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

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

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

scară mica.  In urma modificărilor efectuate la 11 octombrie 2011 se prevede finanţarea investiţiilor in 

echipamente pentru agricultura conservativa minimum-till, cu menţinerea componentei de grant.  De 

asemenea, mijloacele componentei Adiţionale de Adaptare la Secetă pot fi utilizate si la alte scopuri eligibile 

pentru componenta II Finanţarea Adiţionala cu excluderea porţiunii de grant, data de închidere a Proiectului 

fiind 30.06.13.   

Începând cu 27 februarie 2009 au fost aprobate 53 sub-împrumuturi în suma de 28 027,84 mii MDL şi 3 

768,90 mii dolari SUA, suma împrumuturilor decontate constituie 20 453,82 mii MDL şi 2 729,65 mii dolari 

SUA, suma grantului 1964,45 mii MDL şi 285,46 mii dolari SUA.   

Nord 
35% 

Centru 
36% 

Sud 
29% 
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Din 53 de sub-împrumuturi 26 sub-împrumuturi  au  fost aprobate pentru sisteme de irigare în suma de 12 

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

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

Sumele decontate şi soldul datoriei IFP în cadrul RISP 2 - resurse directe, componenta adaptare la seceta:   

IFP Val Suma 
aprobata 

Imprumut 
decontat 

Imprum
ut 

ramburs
at 

% 
ramb 

Sold 
imprumut 

Grant 
aprobat 

Grant 
decontat 

Grant 
acceptat 

Grant 
rambur

sat 

Grant sold 

Banca de  
Economii 

MDL 4,330,640.00 3,267,610.
00 

32,817.0
0 

1.00 3,234,793.
00 

196,902.0
0 

196,902.0
0 

196,902.
00 

0.00 0.00 

FinCom 
Bank 

MDL 422,000.00 270,080.0
0 

270,080.
00 

100.
00 

0.00 67,520.00 67,520.00 0.00 67,520.
00 

0.00 

Moldindcon 
bank 

MDL 12,266,578.0
0 

9,025,010.
00 

59,386.0
0 

0.66 8,965,624.
00 

784,252.0
0 

784,252.0
0 

178,161.
00 

0.00 606,091.00 

USD 1,082,994.00 787,995.0
0 

0.00 0.00 787,995.0
0 

78,400.00 78,400.00 0.00 0.00 78,400.00 

Moldova 
Agroindbank 

MDL 10,598,623.0
0 

7,583,118.
00 

36,000.0
0 

0.47 7,547,118.
00 

895,780.0
0 

895,780.0
0 

0.00 0.00 895,780.00 

USD 1,249,445.00 924,144.0
0 

0.00 0.00 924,144.0
0 

75,411.00 75,411.00 0.00 0.00 75,411.00 

Victoriabank MDL 410,000.00 308,000.0
0 

38,100.0
0 

12.3
7 

269,900.0
0 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

USD 1,436,463.00 1,017,512.
40 

13,500.0
0 

1.33 1,004,012.
40 

131,648.0
0 

131,648.0
0 

0.00 0.00 131,648.00 

Total MDL 28,027,841.0
0 

20,453,81
8.00 

436,383
.00 

2.13 20,017,43
5.00 

1,964,454
.00 

1,964,454
.00 

375,063.
00 

67,520.
00 

1,521,871.0
0 

31.03.13 USD 3,768,902.00 2,729,651.
40 

13,500.
00 

0.49 2,716,151.
40 

285,459.0
0 

285,459.0
0 

0.00 0.00 285,459.00 

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

20 sub-împrumuturi, fiind urmată de către MoldovaAgroindbank (MAIB) cu 18 sub-împrumuturi.  Graţie 

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

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

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

dolari SUA 5,97%, care include marjă comercială a băncii.  Din 53 de sub-împrumuturi finanţate, 25 sunt 

situate în regiunea de centru a ţării constituind 43% din suma decontata, 20 sub-împrumuturi  in regiunea 

de nord  constituind 43% şi 8 in regiunea de sud a tarii constituind 14%.   

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

dobânzilor achitate de IFP.  

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

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

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

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

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

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

şi 20% de către IFP), suma maximă fiind – echivalentul a 250 000 dolari SUA pentru un sub-împrumut şi 

marja adăugată la rata de referinţă micşorată începând cu luna iulie 2009 de la 1.5% la 1,4% (la resursele 
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directe marja constituie 2%) pentru MDL, din contul micşorării marjei DLC şi pentru dolari SUA de la 0,5% la 

0,4%.  

Pe parcursul trimestrului I, 2013 din contul resurselor din cadrul Proiectului au fost aprobate 12 sub-

proiecte în sumă totală de 8 580 mii lei, 117.86 mii dolari SUA si 48 mii Euro, fiind decontate 10 sub-proiecte 

in suma de 8 080 mii lei, 117.86 mii dolari SUA si  20 mii Euro.  Nivelul de participare al IFP este distribuit in 

felul următor:  

 

Începând cu 26 octombrie 2007 din mijloacele de recreditare revolving au fost aprobate 197 sub-proiecte în 

sumă de 114 801,79  mii MDL, 5 697.1 mii dolari SUA şi 737.64 mii Euro şi finanţate împrumuturi în sumă de  

113 776.69  mii MDL, 5 592.1 mii dolari SUA si 709.64 mii Euro.  

Sumele decontate şi soldul datoriei IFP în cadrul RISP 2 - resurse revolving (recreditare): 

IFP valuta Suma aprobata Imprumut decontat Imprumut 
rambursat 

% 
ramb.  

Sold imprumut 

Banca Sociala MDL 6,855,000.00 6,855,000.00 1,341,808.00 19.57 5,513,192.00 

USD 70,000.00 70,000.00 6,784.00 9.69 63,216.00 

Banca de 
Economii 

MDL 7,413,570.00 7,413,570.00 2,976,726.00 40.15 4,436,844.00 

Energbank EUR 71,350.00 71,350.00 14,860.00 20.83 56,490.00 

MDL 8,263,000.00 8,263,000.00 1,393,056.00 16.86 6,869,944.00 

USD 1,423,000.00 1,423,000.00 54,979.00 3.86 1,368,021.00 

Eurocreditbank EUR 154,294.98 154,294.98 0.00 0.00 154,294.98 

USD 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

FinComBank EUR 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MDL 9,238,000.00 9,174,600.00 2,092,022.00 22.80 7,082,578.00 

USD 38,766.00 38,766.00 21,806.01 56.25 16,959.99 

Mobiasbanca MDL 4,756,129.00 4,756,129.00 379,852.36 7.99 4,376,276.64 

MoldCredit MDL 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 

Moldindconbank MDL 24,630,100.00 24,168,400.00 4,860,554.00 20.11 19,307,846.00 

USD 620,800.00 565,800.00 25,150.00 4.45 540,650.00 

Moldova EUR 356,000.00 356,000.00 23,600.00 6.63 332,400.00 

Banca Sociala 
 4.56% 

MoldCredit 
 8.11% 

MoldovaAgroindbank 
 82.58% 

Victoriabank 
 4.74% 
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Agroindbank MDL 35,755,994.00 35,755,994.00 7,861,288.00 21.99 27,894,706.00 

USD 1,324,391.00 1,324,391.00 89,599.00 6.77 1,234,792.00 

Victoriabank EUR 128,000.00 128,000.00 0.00 0.00 128,000.00 

MDL 17,090,000.00 16,590,000.00 5,190,920.00 31.29 11,399,080.00 

USD 2,120,156.00 2,070,156.00 250,000.00 12.08 1,820,156.00 

Total EUR 737,644.98 709,644.98 38,460.00 5.42 671,184.98 

  MDL 114,801,793.00 113,776,693.00 26,096,226.36 22.94 87,680,466.64 

31.03.13 USD 5,697,113.00 5,592,113.00 448,318.01 8.02 5,143,794.99 

Termenul mediu a acestor împrumuturi acordate este de 60 luni.  Rata medie de refinanţare a beneficiarilor 

finali, aplicată de către IFP pentru sub-împrumuturile în MDL constituie 10,2%, in dolari SUA constituie 6,2% 

si pentru Euro – 6,4 , care include marja adăugată a MF şi marja comercială a băncii pentru riscurile de 

credit. 

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

Ramura economiei naţionale  Numărul de sub-
împrumuturi  

Suma decontata (mln. 
MDL) 

% 

Agricultura 51 62.77 32.28% 

Comert 37 31.16 16.03% 

Constructii 1 0.35 0.18% 

Industria alimentara 17 20.78 10.69% 

Industrie 27 29.37 15.10% 

Servicii 61 46.90 24.12% 

Servicii medicale 3 3.10 1.60% 

Total 197 194.42 100% 

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

Din 197 sub-proiecte,  74 sub-împrumuturi finanţate sunt acordate în regiunea de nord a ţării si constituie 

35.6%  din suma total decontata (69.26 mln. MDL), 54 sub-împrumuturi sunt acordate în regiunea de sud 

constituind 21,04% (40.92 mln. MDL) şi 69 sub-împrumuturi în regiunea de centru – 43,33% (84,25 mln. 

MDL).  Din 197 sub-împrumuturi 36 sau 19% sunt acordate, întreprinderilor noi, împrumutaţilor de prima 

data.  În urma implementării creditării resurselor de refinanţare vor fi create circa 985 locuri de muncă noi.   

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

revolving şi grantul UNICEF acordate de UCIMPA. 

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

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

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

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

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

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

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

revolving RISP 2 cu co-finanţarea de 10% a beneficiarului.   
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Începând cu 18 februarie 2009, din mijloacele circulante revolving au fost alocate 6 565, 82 mii MDL, din 

care suma împrumutului decontat constituie 2 920,6 mii MDL si suma grantului UNICEF 3 645,2 mii MDL.  

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

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

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

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

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

555, 9 mii MDL si suma grantului 692, 1 mii MDL, Corporaţia de Finanţare Rurală - 6 sub-proiecte în sumă de 

551,1 mii MDL din care suma împrumutului constituie 244.9 mii MDL şi suma grantului 306,2 mii MDL şi 

Victoriabank - 2 sub-proiect în sumă de 199, 0 mii MDL din care suma împrumutului constituie 88, 5 mii MDL 

si suma grantului 110.6 mii MDL.    

La situaţia din 31.03.2013 din suma totala acordata au fost rambursate 2697.98 mii MDL suma principala, 

ceia ce constituie 92,4% din suma decontata.  Suma grantului acceptat constituie 2650.33 mii MDL, iar suma 

grantului neutilizat şi rambursat DLC constituie 157.83 mii MDL.  Soldul datoriei împrumutului subsidiar la 

31.03.2013 este de 222,61 mii MDL şi soldul grantului în sumă de 837.30 mii MDL.   

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

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

băncii. 

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

ramura economiei 
naţionale 

numărul de sub-
împrumuturi 

% din nr. total de 
sub-împrumuturi 

suma decontată 
(MDL) 

% din suma 
decontată 

Comerţ 4 5.71 336,615.00 5.13 

Servicii 27 38,58 2,621,944.00 39.93 

Agricultura si industria 
prelucrătoare 

25  
35.71 

2,301,069.00 35.04 

Industrie 14 20.00 1,306,188.00 19.90 

Total 70 100.00 6,565,816 100.00 

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

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

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

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

Afacerile finanţate sunt situate in 25 raioane şi mun. Chişinău, cu următoarea repartizare: Hânceşti -8; 

Anenii Noi – 6; Ialoveni -5; Făleşti – 4; Râşcani – 5; Orhei – 2; Călăraşi – 2; Ungheni – 2; Cantemir – 3; Ştefan 

Vodă – 3; Leova -3; mun. Chişinău -3; Cahul 3; Nisporeni – 2; Taraclia – 4; Cimişlia -2; Drochia-2; Căuşeni –2; 

Glodeni – 1; Sângerei -1; Rezina -1; Teleneşti -1; Străşeni -2; Şoldănesti -1; Donduşeni -1; Edineţ -1.  

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

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

În cadrul Proiectului RISP II (excluzând Componenta Adiţională de Adaptare la Seceta) au fost monitorizare 

287 de sub-împrumuturi ce constituie 68.8% din totalul sub-proiectelor finanţate si 21 de sub-împrumuturi, 

sau 30%  in cadrul Proiectului PASET.   

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

unele devieri minore. Pentru sub-proiectele monitorizate încălcări esenţiale nu au fost depistate. La unele 

sub-proiecte nu au fost documentate procedurile de procurări prin concurs şi nu a fost îndeplinită cerinţa 

privind decontarea împrumuturilor de către banca la client nu mai târziu de 2 zile din motiv, ca beneficiarii 

nu reuşise în timp înregistrarea gajului.  

IFP au fost informate prin rapoarte asupra încălcărilor depistate şi evitarea pe viitor a astfel  de încălcări. 
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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 ANSA3 

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 MDT4 

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). 

 

                                                           
3
 Agenția Națională de Siguranță Alimentară 

4
 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 Tr. 1, 2013 

Componenta 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI  ALIMENTARE  

 

Suma bugetată  7 150 000 USD 

Absorbiţi la 31 martie 2013         4 554 USD 

 

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

 

În cadrul Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor a Republicii Moldova pentru anii 2011-2015, aprobată 

de Guvernul Republicii Moldova 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.  
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În acest context, obiectivul general al  proiectului “Agricultura Competitivă”  ține de: 

 a facilitata ANSA să-şi îndeplinească responsabilităţile sale de a asigura siguranţa şi calitatea 

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

standardele UE.  

 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.  

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

următoarelor: 

Şedinţe de lucru şi întâlniri: 

În scopul demarării proiectului au fost efectuate un şir de întâlniri, şedinţe de lucru şi discuţii despre 

priorităţile proiectului cu un şir de specialişti şi persoane care au tangenţă cu proiectul sau cu obiectivele 

acestuia: 

a) Benificiarii proiectului: 

 directorul general ANSA; 

 specialiştii de la ANSA; 

 specialişti de la Centrul Republican de Diagnostic Veterinar. 

b)Echipa  fiduciară: 

 echipa UCIMPA; 

c)  Proiecte tangenţiale: 

 echipa de implementare a proiectului ACED;  

În urma acestor şedinţe au fost actualizat Planul de Procurări, care a fost remis spre aprobare la Banca 

Mondială. Totodată, au fost stabilite priorităţile şi direcţiile care vor fi abordate primordial. Astfel 

beneficiarii au cerut de urgenţă începerea lucrărilor de reparaţie a sediului ANSA din mun. Chişinău şi a  

laboratorului din or. Bălţi. 

Elaborarea termenilor de referință: 

TOR „Inginer constructor” Proiectul a angajat un inginer constructor care va fi responsabil de toate 

activităţile legate de construcţie care vor avea loc în proiect. 

Activități specifice:  

 elaborarea specificaţiilor tehnice şi listelor cu volumul de lucrări şi supravegherea procesului de 

construcţie ce urmează a fi executate la reparaţia sediului ANSA din mun. Chişinău. 
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 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 construcție a laboratorului din or. Cahul. 

 evaluarea tehnică a lucrărilor de construcţie efectuate. 

 recepţie la finisare şi recepţia finală a lucrărilor. 

 acordarea asistenţei proiectului şi beneficiarilor la remedierea defectelor şi neajunsurilor depistate 

în perioada de garanţie. 

TOR-ul dat a fost coordonat cu specialiştii ANSA şi aprobat de Banca Mondială. A fost anunţat concursul şi 

selectat consultantul Ion Răilean. Contractul a fost semnat pe o durată de până în decembrie 2014, cu 

posibilitatea prelungirii după necesitatea, în cazul în care lucrările de construcție vor dura mai mult decât 

perioadă indicată. 

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

Proiectul va angaja un consultant internațional, pe scurtă durată, care se va ocupa de prestarea consultanţei 

ce ţine de proiectarea şi reparaţia a 2 laboratoare, echiparea lor, specificările pentru echipamentul de 

laborator, identificarea şi pregătirea unui program de instruire a personalului special selectat de la 

laboratorul veterinar central şi cele regionale selectate. 

Activități specifice:  

 servicii de consultanţă în design-ul şi reparaţia a 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) necesare pentru funcţionarea şi utilizarea în condiţii locale;  

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

tehnice pentru procurarea acestora; 

 identificare necesarului de treninguri pentru personalul de laborator; 

 pregătirea laboratoarelor regionale pentru acreditare. 

Consultantul va începe lucrul în semestrul II al 2013. Serviciile de consultanță vor dura până la 31 decembrie 

2014, cu posibilitatea extindere a perioadei de contractare la solicitarea beneficiarilor proiectului. TOR-ul 

dat a fost coordonat cu specialiştii ANSA şi trimis spre aprobarea la Banca Mondială. 

Elaborarea specificărilor tehnice: 

Specificări tehnice pentru proiectarea blocului administrativ ANSA. Împreună cu inginerul constructor au 

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

aprobat de conducerea ANSA şi înaintat spre procuriştii de la UCIMPA pentru pregătirea documentelor de 
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licitaţie. Acest acte au fost perfectate şi înaintate la Banca Mondială. Se aşteaptă lipsa obiecţiilor pentru 

lansarea licitaţiei date. 

A fost pregătită lista scurtă cu potenţialii proiectanţi care a fost aprobată de conducerea ANSA şi înaintată 

spre procuriştii de la UCIMPA.  

Specificări tehnice pentru proiectarea blocului laboratorului din or. Bălţi. Împreună cu inginerul 

constructor au fost efectuate un şir de deplasări în or. Bălţi pentru a evalua starea fizică a viitorului 

laborator de referinţă. A fost pregătit pachetul de acte privind proiectarea reconstrucţiei laboratorului dat. 

Acest pachet de acte a fost aprobat de conducerea ANSA şi înaintat spre procuriştii de la UCIMPA pentru 

pregătirea documentelor de licitaţie. 

Foto laboratorului din or. Bălţi (la dat de 1. 03. 2013) 
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Componenta 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA POTENŢIALULUI DE ACCES PE PIAŢĂ  

 

Suma bugetată    100 000 USD5 

Absorbiţi la 31 martie 2013        6 452 USD 

 

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. 

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 supra 

următoarelor: 

Elaborarea termenilor de referință: 

TOR „Campanie de informare pentru Grupurile de Producători” Proiectul va lansa o campanie de 

sensibilizare eficientă 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. 

Activități specifice:  

 Elaborarea unui motto-ul și logo-ul și utilizarea acestora în toate activitățile de promovare legate de 
MAC-P, Componenta II; 

 Înființarea unei linii telefonice pentru diseminarea de informații utile către potențialii beneficiari; 
 Organizarea de evenimente media (conferințe de presă, evenimente de presă, reportaje, articole 

comerciale, etc.); 
 Organizarea programelor televizate și radio cu acoperire națională; 
 Elaborarea și difuzarea spoturilor TV și radio; 
 Elaborarea materialelor de vizibilitate a proiectului: elaborarea și tipărirea de pliante, standuri 

bannere, pliante, etc.) 

                                                           
5
 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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Serviciile de consultanță sunt preconizate a fi implementate timp de 50 luni, cu începere din luna mai 2013. 

Termenii de referință au fost aprobați de Banca Mondială. Anunțul privind colectarea expresiilor de interes 

a fost plasat în presa locală. Termenul de limită pentru primirea ofertelor este stabilit pentru 12 aprilie 

curent.     

TOR „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). 

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; 

 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. 

Serviciile de consultanță sunt preconizate a fi implementate timp de 50 luni, cu începere din luna iulie 2013.  

Ajustarea Manualului Operațional de Granturi:      
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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. 

Informarea potențialilor beneficiari ai proiectului: 

1. A fost prezentat Proiectul Agricultura Competitivă echipei de implementare a proiectului ACED și 
stabilit un fundal de cooperare în vederea atragerii grupurilor de producători din sectorul horticol și 
facilitării accesului la informație, know-how, finanțare, suport tehnic;  

2. A fost prezentat programul de granturi pentru grupurile de producători, componenta “Sporirea 
accesului la piețe” MAC-P în cadrul mesei rotunde UE – Rusia - Moldova situația actuală și 
perspectivele importului și exportului în sectorul strugurilor de masă, organizat de asociația 
producătorilor și exportatorilor de struguri de masă. Peste 50 producători de struguri au fost 
informați despre activitățile componentei II, MAC-P;     

3. A fost prezentat programul de granturi pentru reprezentanții sectorului bancar, componenta 
“Sporirea accesului la piețe” MAC-P în cadrul mesei rotunde Oportunităţi de finanțare a 
infrastructurii post-recoltare a grupurilor de producători agricoli organizate în parteneriat cu ACED, 
Millenium Challenge Account, și Agroinform. Circa 15 reprezentanți ai sectorului bancar au fost 
informați despre activitățile componentei II, MAC-P;  

4. A fost prezentat programul de granturi pentru reprezentanții Asociațiilor Utilizatorilor de Apă din 
Lopatna și Criuleni, componenta “Sporirea accesului la piețe” MAC-P în cadrul atelierului de lucru 
organizat de Millenium Challenge Account. Peste 60 producători de struguri au fost informați 
despre activitățile componentei II, MAC-P;     

5. A fost prezentat programul de granturi pentru reprezentanții Asociației Producătorilor de Fructe din 
Moldova, Componenta II “Sporirea accesului la piețe” MAC-P în cadrul Adunării Generale organizată 
la 30 martie 2013. Circa 100 producători de fructe au fost informați despre activitățile componentei 
II, MAC-P;     

Componenta 3. CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII TERENURILOR PRIN GESTIONAREA DURABILĂ A 

TERENURILOR 

 

Suma bugetată  3 000 000 USD 

Absorbiţi la 31 martie 2013         3 300 USD 

 

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

Analiza progresului 
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În perioada de raportare coordonatorii proiectului au colaborat efectiv la dezvoltarea cadrului de 

implementare a proiectului, inclusiv la elaborarea Manualului de Alocare a Granturilor şi termenilor de 

referinţă pentru asistenţa tehnică. Documentele preliminare au fost consultate cu experţii Băncii Mondiale, 

după care au fost prezentate Ministerului Mediului. Cadrul logic de dezvoltare a termenilor de referinţă 

include în principal următoarele: 

1. Sub-componenta A1: ” Suport regulator şi instituţional”. După cum s-a convenit de comun acord, 

pentru această sub-componentă au fost pregătiţi termenii de referinţă pentru consultanţi 

individuali, care vor efectua un studiu analitic al politicii de dezvoltare a sectorului agro-industrial, 

inclusiv actele legislative şi normative, strategiile, programele şi planurile de dezvoltare, proiectele 

investiţionale şi de asistenţă tehnică, standardele tehnice, sistemul de licenţiere, etc. pentru a 

evalua gradul de compatibilitate cu obiectivele proiectului şi respectiv cu politicile Băncii Mondiale 

şi Fondului Global de Mediu. Analiza respectivă urmează  a fi efectuată de un expert individual 

calificat în domeniul politicilor agricole şi un expert de mediu, care vor propune un set de măsuri 

instituţionale şi regulatorii pentru a se asigura sinergia dintre cele două domeniu, cu referire 

specială la obiectivele proiectului.  

2. Sub-componenta C1: ”Întărirea capacităţii de management durabil al terenurilor”. Termenii de 

referinţă respectivi se referă la analiza opţiunilor tehnice şi economice pentru intervenţiile 

proiectului privind aplicarea de către fermieri a practicilor durabile de management a terenurilor 

agricole. Pentru acest contract, va fi angajat un expert tehnic calificat în domeniul agricol care va 

efectua un studiu privind tehnologiile practicate de fermieri. Drept rezultat, expertul urmează să 

propună un set de practici durabile de management a terenurilor după experienţa altor ţări din 

regiune în care este practicat un sistem agricol adecvat.   

3. Sub-componenta C1: ”Întărirea capacităţii de management durabil al terenurilor”. Termenii de 

referinţă pentru consultantul individual local descriu în linii generale sarcinile şi intervenţiile 

acestuia în vederea efectuării unui studiu calificat al factorilor agro-climaterici din aria de activitate 

a proiectului, care va sta la baza recomandărilor privind integrarea măsurilor agrosilvice în sistemul 

de management durabil al terenurilor cultivate. Măsurile respective vor include aliniamente de 

protecţie a plantelor cultivate, crearea zonelor buffer cu vegetaţie ierboasă, înierbarea între rânduri 

pe terenurile în panta dar şi a canalelor de scurgere (evidenţe de eroziune a solului), etc. Expertul va 

acorda asistenţă tehnică producătorilor agricoli care vor aplica la linia de granturi la etapa de 

proiectare dar şi la etapa de evaluare port-investiţională a granturilor oferite. La fel, în cadrul 

acestui contract, va fi acordată asistenţă Agenţiei Moldosilva pentru identificarea ariilor de plantare 

a vegetaţiei forestiere anti-erozională precum şi în ceea ce priveşte instituţionalizarea relaţiilor 

funciare cu deţinătorii de terenuri. 

4.  Sub-componenta C1: ”Întărirea capacităţii de management durabil al terenurilor”. Termenii de 

referinţă au fost pregătiţi pentru un consultant naţional (agenţie de consultanţă şi extensiune), care 

urmează să elaboreze şi implementeze un program de instruire a prestatorilor de servicii de 

consultanţă din teritoriu precum şi fermierilor şi factorilor de decizie despre practicile durabile de 

management al terenurilor.  
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Instruirea va avea loc la două nivele: a) instruirea a cel puţin 35 de formatori, 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.  

Pentru sub-componenta respectivă au fost elaboraţi termenii de referinţă pentru dezvoltarea unei 

campanii ample de informare şi conştientizare publică. Pentru aceasta va fi contractată o agenţie 

(ONG) cu experienţă adecvată în domeniu, care va dezvolta un program de conştientizare la nivel de 

ţară şi arii de intervenţii a proiectului. Programul va include evenimente publicitare şi 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.  

5. Sub-componenta B2: ”Stimulente financiare şi investiţii pentru managementul durabil al 

terenurilor”. Pentru realizarea obiectivelor specifice indicate segmentului respectiv, au fost stabiliţi 

termenii de referinţă care se referă în principal la efectuarea un studiu analitic al condiţiilor zonale 

pentru asigurarea calităţii plantării vegetaţiei forestiere de protecţie a solului, inclusiv întocmirea 

hărţilor tehnologice pentru terenurilor degradate care urmează să fie plantate de către Agenţia 

”Moldsilva”, supravegherea tehnică a lucrărilor de plantare şi întreţinere, etc. 

Termenii de referinţă enumeraţi mai sus au fost iniţial consultaţi cu responsabilii Băncii Mondiale şi ulterior 

cu consultanţii altor componente ale proiectului. Varianta agreată a fost ulterior prezentată sub formă 

electronică Ministerului Mediului, inclusiv Ministrului Mediului şi celor doi Viceminiştri. La etapa respectivă 

ministerul nu a avut nici un fel de obiecţii sau comentarii. 

În perioada de raportare, coordonatorii proiectului s-au întâlnit cu funcţionarii Agenţiei Moldsilva şi cu 

colaboratorii Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice pentru a stabili în detaliu un program comun de 

activitate în vederea plantării cu vegetaţie forestieră a celor 2000 ha de terenuri degradate. Deja au fost 

stabilite cc. 12000 ha în 12 raioane din sudul ţării, din care vor fi selectate terenurile potenţial de plantat la 

nivel de primării.  

Prima licitație competitivă internațională (ICB) în cadrul MACP. 

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; 
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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. 

 

Informaţii detaliate cu privire la activitățile demarate în cadrul proiectelor RISP II și MAC-P sunt 

disponibile la oficiul UCIMPA. 


