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PROIECTUL INVESTIŢII ŞI SERVICII RURALE II  

Obiective, componente, indicatori 

Obiectivul celei de-a doua faze a proiectului a vizat 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 al proiectului RISP II s-a axat 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 a inclus cinci componente care au fost implementate în perioada iulie 2006 – iunie 2013:  

(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. 

Proiectul Investiții și Servicii Rurale II și-a finalizat activitatea 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  

5,8 mln USD 

(6/2013) 

2.85 mln USD Pentru că agricultura și prelucrarea 
produselor alimentare joacă un rol 
important pentru linia de credit RISP II și 
aceste clasificări în sectorul de împrumut 
este disponibil în statisticile BNM, 
consultanții AID au estimat creșterea 
portofoliul de creditare a băncilor 
comerciale pentru sectorul agricol de la 
2,7 miliarde lei în 2006 la 5,8 miliarde lei 
în 2012 

% de beneficiari ai 90,8% (6/2013)1 80% 90,8 % din beneficiari au declarat că 

                                                           
1
 Indicatorii ODP au fost calculați în cadrul Studiului de Impact realizat de ONG AID în perioada aprilie – iunie 2013.  
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căror venituri au 
crescut  

profiturile lor de afaceri a crescut. Prin 
interviurile detaliate acesta ar putea fi 
depistat că o mare parte din aceste 
venituri care au crescut, au fost 
reinvestite în afacere. Restul a fost 
folosit pentru a crește veniturile 
familiilor. 

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. 2, 2013 

În perioada 16 aprilie – 30 iunie 2013 a fost realizat studiul de Impact al Proiectului Investiții și Servicii 

Rurale II, proiect implementat în perioada anilor 2006 – 2013.  

Scopul acestui studiu a fost evaluarea rezultatelor implementării a trei componente: Servicii de Extensiune 

Rurală, Finanțarea Rurală și Proiectul pilot de reparcelare din cadrul Proiectului RISP II. Obiectivul realizării 
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studiului a vizat analizarea impactului serviciilor prestate asupra beneficiarilor proiectului, precum şi pentru 

a formula concluzii şi propune recomandări.  

Acest raport de progres va prezenta cele mai importante aspecte ale studiului realizat: indicatorii de 

rezultat, metodologia de colectare a datelor, constatări, concluzii și recomandări.   

Componenta I: SERVICII DE CONSULTANŢĂ RURALĂ 

 

Suma bugetată    8 176 800 USD 

Absorbiţi la 30 iunie 2013 10 755 602 USD 

 

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

Indicatorii de rezultate 

Notă: Indicatorii de rezultat reflectă situația la 31 decembrie 2012, data la care s-a finalizat implementarea 
Componentei I: Servicii de Extensiune Rurală.   
 

Referinţă 
La situaţia din 31 
decembrie 2012 

Comentarii 

Numărul beneficiarilor de servicii: 
inclusiv clienţi repetaţi 

350 000 382 491  

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% 47,1% (30/06/13) 
Conform studiului de impact 

realizat de AO AID (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  
550 grupuri informale 

sezoniere 
 

Numărul de persoane juridice (SP) 

acreditate şi numărul de consultanţi care au 

fost atestaţi de Comisie în baza criteriilor de 

eligibilitate şi evaluare (ex. Cel puţin 70% 

din PS şi consultanţi acreditaţi/atestaţi până 

la sfârşitul fazei II) 

  

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

formată din reprezentanții MAIA, 
MEC, ACSA și UCIMPA 
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Scopul studiului 

Scopul acestui studiu a fost evaluarea rezultatelor implementării Componentei Servicii de Extensiune Rurală 

din cadrul Proiectului RISP II în perioada iulie 2006 – iunie 2013 pentru a analiza impactul serviciilor prestate 

asupra beneficiarilor proiectului, precum şi pentru a formula concluzii şi propune recomandări orientate 

spre eficientizarea dezvoltării SER. 

Informaţia necesară pentru pregătirea prezentului studiu a fost colectată de la peste 700 de fermieri, 

producători, antreprenori şi gospodării familiale din zonele rurale prin metoda intervievării beneficiarilor şi 

non-beneficiarilor (grupul de control) serviciilor de consultanţă. Lucrul pe teren a fost suplimentat cu 

interviuri structurate şi chestionări în grup ale diferitor participanţi şi părţi, care activează în domeniul dat şi 

au beneficiat sau nu de servicii de consultanţă rurală de la RNSER. 

Studiul a încercat să răspundă și la următoarele întrebări: 

 Beneficiarii SER au îmbunătăţit abilităţile lor de antreprenor şi cunoştinţele în baza serviciilor de 
consultanţă? 

 Beneficiarii SER au adoptat cunoştinţe şi au reuşit să le transpună în impact măsurabil asupra 
productivităţii sau nivelului de venituri? 

 Evaluarea ratei de adoptare a inovaţiilor noi (loturi demonstrative, proiecte de energie renovabilă, 
etc.) 

 Procentul de venituri al PS provenit din alte surse decât bugetul de stat (procentul trebuie să 
constituie 50% la sfârşit de RISP II) 

 Beneficiarii SER sunt pregătiți să accepte servicii cu plată şi în ce măsură?  

 Activitatea RNSER a îmbunătățit accesul la consultanţa de afaceri pentru populaţia rurală? 

Obiectivul general al studiului îl constituie evaluarea impactului implementării Componentei Serviciilor de 

Extensiune Rurală din cadrul Proiectului RISP II în perioada iulie 2006 – decembrie 2012. 

Metodologia 

În baza experienţei organizaţiei, la evaluarea impactului proiectului AID a utilizat următoarele criterii de 

evaluare: 

 Relevanţa se referă la raționamentul şi oportunitatea de asistență a proiectului. O atenţie deosebită a 

fost acordată la astfel de întrebări ca: dacă efectele scontate ale proiectului (obiectivele principale şi de 

totalizare) răspund nevoilor beneficiarilor şi au oferit soluţii adecvate la problemele din domeniul sau 

sectorul respectiv, dacă proiectul este în concordanţă cu politicile din ţara parteneră, dacă modul de 

abordare al proiectului este rezonabil. 

 Eficacitate reprezintă măsura în care obiectivele de dezvoltare au fost atinse, sau sunt de aşteptat să fie 

atinse, ţinând cont de importanţa lor relativă. De asemenea, eficacitatea se referă la problema dacă 

implementarea proiectului a avut sau va avea în continuare un efect benefic asupra beneficiarilor şi a 

societăţii în cauză. 
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 Eficienţa este un criteriu privind relaţiile între costurile proiectului şi performanţele sale. Principala 

întrebare ce ține de analiza eficienţei proiectului este dacă nivelul realizărilor (output-urile) justifică 

costurile (input-urile), cu alte cuvinte, dacă nu au existat alte mijloace alternative, care ar fi putut duce 

la aceleaşi realizări la costuri mai mici, sau dacă a fost imposibil de a realiza mai mult la aceleaşi costuri. 

 Dezvoltarea durabilă este un criteriu care examinează dacă efectele produse de proiect au fost 

susţinute (sau sunt susceptibile de a fi susţinute) chiar şi după finalizarea proiectului.   

 La evaluarea impactului proiectului au fost studiate și analizate efectele pe termen lung, indirecte şi 

ondulatorii aferente implementării proiectului. Acestea includ impactul neprevăzut atât  pozitiv cît şi 

negativ.  

Adoptarea unor tehnologii de către fermieri este inevitabil condiţionată de mai mulţi factori. Adoptarea a 

fost analizată prin intermediul instruirilor oferite fermierilor având ca subiect soiurile ameliorate, 

tehnologiile de recoltare, utilizarea resurselor optimale, prețurile si condiţiile de marketing, metode mai 

eficiente de management a producţiei, depozitare, nutriţie, etc. 

La determinarea eficacităţii serviciilor de extindere a fost evaluată capacitatea organizaţiilor de extensiune 

de a oferi mai mult decât doar informaţii şi consultaţii fermierilor, capacitatea acestora de a înţelege o 

situaţie complexă, capacitatea tehnică de a identifica și de a diagnostica eventuale problemele apărute, 

posedarea de abilităţii de gestionare economică profundă pentru a consilia în baza utilizării mai eficiente a 

resurselor. 

Eficienţa extensiunii implică accesul la timp şi adecvat a agricultorilor la consiliere relevantă. Cu toate 

acestea, în timp ce accesul la informaţiile corespunzătoare constituie un factor necesar pentru 

îmbunătăţirea productivității agricole, el nu este suficient. În general, fermierii vor adopta o anumită 

tehnologie, dacă ea se potriveşte circumstanţelor lor socio-economice și agro-ecologice. Disponibilitatea 

unei tehnologii îmbunătăţite, acces la resurse, rentabilitatea la un nivel acceptabil de risc sunt printre 

factorii critici în procesul de adoptare. 

Extensiunea poate spori rata de adoptare, dar amploarea şi forma de extensiune ar trebui să fie ghidate de 

astfel de considerente ca cost-eficienţă şi natura produselor de extensiune. Astfel, extensiunea, inclusiv cea 

realizată în sectorul public, poate juca un rol important în îmbunătăţirea eficienţei producţiei sectorului 

agricol. Concomitent, tendinţele şi limitările mecanismelor alternative trebuie luate în considerare la 

evaluarea eficienţei costurilor de livrare.  

În acest sens, evaluarea impactului SER trebuie să se facă prin estimarea şi analiza următorilor indicatori. 

Indicator scrierea indicatorului Evaluarea impactului 

Personalul 
furnizorilor de 
servicii  

Numărul total de prestatori de servicii de sex 
masculin şi feminin care au fost instruiţi de 
proiect în perioada supusă evaluării. 

 Îmbunătăţirea performanţei furnizorilor 
de servicii 

 Producătorii care beneficiază de acces la 
piaţă 

 Durabilitatea prestatorilor de servicii 

 Autonomia operaţională a furnizorilor de 
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servicii 

 Numărul şi valoarea contractelor pe bază 
de servicii de consultanţă achitată în 
afara proiectului 

 Crearea pieţei locale de consultanţă 

Beneficiari 
instruiţi în 
producţia de 
cereale şi alte 
tehnologii 

 Numărul de beneficiari instruiţi în producţia 
de culturi agricole şi tehnologii 

 Subiectele de instruire relevante pentru 
acest indicator includ: practici agricole, 
cererea de seminţe, îngrăşăminte, precum şi 
orice alte subiecte ce vizează îmbunătăţirea 
productivităţii, îmbunătăţirea calităţii 
produselor și care contribuie la 
modernizarea practicilor agricole 

 Numărul de agricultori care raportează 
creșteri în producţia agricolă, inclusiv 
estimarea valorii producţiei în creştere 

 Numărul de fermieri care adoptă  
tehnologiile recomandate 

Persoane care au 
beneficiat de 
servicii de 
consultanţă 
oferite de proiect 

 Numărul de beneficiari, care în perioadei 
supuse evaluării, au accesat servicii de 
consultanţă oferite de proiect 

 Serviciile de consultanţă includ: servicii 
tehnice, servicii de extensiune, servicii de 
dezvoltare a afacerilor, etc. Finanţarea 
oferită clienţilor pentru acces la aşa servicii a 
fost plătite direct de către proiect 

 Numărul de agricultori care ştiu despre 
serviciile de extensiune rurală 

 Creşterea producţiei vegetale şi 
animaliere 

 Producători care beneficiază de acces 
direct la piaţă (în special pentru 
prestatorii de servicii în afaceri) 

 Durabilitatea producătorilor asociaţi în 
grupuri formale şi informale (de culturi 
agricole / creştere de animale) 

Pentru a evalua impactul componentei, ONG AID a dezvoltat o serie de studii de caz, care au inclus atât 

fermieri rurali care au beneficiat de serviciile de consultanţă, cât fermieri care nu au beneficiat de astfel de 

servicii.  

Analiza economică a fermierilor selectaţi şi impactul serviciilor de consultanţă agricolă rurală a implicat o 

cuantificare a rezultatelor de măsurare a valorii pentru activităţile de producţie selectate pe tipuri de 

afaceri, pentru fermierii care au beneficiat şi care nu au beneficiat de serviciile de consultanţă.  

Rezultatul acestor eforturi a permis estimarea: 

1. Numărului fermierilor care au raportat creşterea producției/recoltei, inclusiv estimarea valorii 

producţiei în creştere; 

2. Numărului de beneficiari care adoptă tehnologiile recomandate; 

3. Îmbunătăţirii producţiei agricole şi animaliere. 

Tehnici de lucru 

Deoarece informaţia cantitativă se colectează, de obicei, într-o formă numerică, în cazul prezentului studiu 

s-au utilizat patru tipuri de chestionare pentru colectarea informaţiilor: 

 pentru beneficiarii de servicii de consultanţă prestate de reţeaua SER; 

 pentru non-beneficiari de servicii de consultanţă; 

 pentru Organizaţii Regionale a reţelei SER; 

 pentru oficiul de coordonare a reţelei SER. 
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Metoda calitativă s-a bazat pe colectarea informaţiei descriptive folosind, unde aceasta a fost posibil, 

divizarea în categorii. În acest scop au fost elaborate chestionare cu întrebări-cheie. 

Următoarele instrumente au fost utilizate în cadrul procesului de evaluare a impactului acestui component: 

 Date cantitative: 
o metode: interviuri directe faţă în faţă cu beneficiarii proiectului (cel puţin 600 beneficiarii finali şi 

100 non-beneficiari); 
o instrumente: ancheta beneficiarilor de proiect şi non-beneficiarilor. 

 

 Date calitative: 
o metode: interviu de grup, interviuri semi-structurale şi informale, alte observaţii directe şi dovezi 

textuale (mărirea numărului de consultanţi incluzând cel puţin 14 OR (PS), entităţi non-
guvernamentale); 

o instrumente: discuţii în focus-grupuri. 

Analiza de date s-a bazat, de asemenea, pe două tehnici utilizate și în alte studii de cercetare similare: 

 Metoda statistică: bazată pe chestionarele colectate. Baza de date relaţională a beneficiarilor 

intervievaţi va fi creată cu ajutorul Microsoft Access. 

 Analiza conţinutului: această tehnică se va baza pe analiza datelor obţinute în urma observaţiilor 

din teritoriu, întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor relevante, precum şi 

documentelor transmise de UCIMPA - ACSA. 

Abordarea metodologică utilizată la elaborarea studiului s-a sprijinit pe utilizarea integrată a metodelor 

cantitative şi calitative: 

Metoda cantitativă a avut ca bază selectarea aleatorie, pentru evaluare şi analiză, a beneficiarilor dintr-un 

mediu bine definit – beneficiari şi non-beneficiari de servicii de consultanţă (în cazul prezentului studiu 

aceștia au fost antreprenori şi gospodării de tip familial din spaţiul rural). Metoda dată de lucru a inclus 

utilizarea deplină a instrumentelor de sondaj, grupări statistice, metode de comparare şi altele. 

Metoda calitativă. Metodele de sondaj presupun obţinerea unor rezultate satisfăcătoare despre situaţia 

beneficiarilor, dar aceste metode sunt mai puţin efective pentru analiza proceselor sociale sau pentru 

analize instituţionale. De aceea, în afară de datele obţinute în cadrul sondajului au mai fost utilizate datele 

textuale şi observaţiile directe asupra beneficiarilor SER. 

Componenta SER a fost o parte fundamentală şi integră a Programului de Investiţii şi Servicii Rurale. 

Obiectivul programului a constat în oferirea suportului pe termen lung sectorului agricol din zonele rurale cu 

scopul de a accelera regenerarea şi creşterea agricolă, astfel încât sectorul în cauză să poată să-şi joace rolul 

deplin, susţinând creşterea pe viitor a veniturilor şi reducerea sărăciei.  

Instituţiile de bază implicate în implementarea activităţilor Componentei SER au fost: (i) Unitatea de 

coordonare creată în cadrul MAIA, (ii) unitatea de administrare ACSA şi (iii) RNSER constituită din 35 PS.  
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Serviciile de informare, consultanţă şi instruire au fost prestate pe parcursul RISP II (iulie 2006 – decembrie 

2012) de către reţeaua SER format din 35 PS cu un număr total de 425 consultanţi din care 350 consultanţi 

locali, amplasaţi pe lângă primării, şi 75 consultanți regionali (inclusiv 5 consultanţi în marketing agricol). 

Pentru implementarea activităţilor Componentei SER au fost valorificate resurse financiare în sumă totală 

de 97,076,765 lei utilizați pentru finanţarea activităţii RNSER pe parcursul a celor şase ani şi jumătate. 

Analizând dinamica de finanţare a RNSER s-a constatat că bugetul anual al Componentei SER a fost într-o 

permanentă creştere, atingând în anul 2012 o sporire de 44.8% în comparaţie cu anul 2007 (în anul 2006 

RISP II a finanţat doar perioada iulie - decembrie).  

Analiza finanţării totale a RNSER pe nivele pentru perioada iulie 2006 – decembrie 2012 prezentă 

următoarea structură: 11.3% au fost valorificate de unitatea de administrare RNSER (ANDR) şi 88.7% a fost 

utilizate pentru finanţarea reţelei PS (inclusiv 76.9% ca finanțare directă). 

Consultanţii reţelei naţionale SER în RISP II au prestat peste 1,341.6 mii servicii consultative din care cca. 

13,359 consultaţii în scris, 20,072 seminare, 21,624 mese rotunde, 61,085 întruniri şi discuţii, 140,613 vizite 

în teren şi 986,919 consultaţii verbale. Beneficiari ai serviciilor consultative au fost peste 2,540 mii de 

producători agricoli şi antreprenori rurali, din care clienţii repetaţi au constituit până la 15%. Aproximativ 

62% din clienţi au beneficiat de servicii consultative oferite în grup (mese rotunde, seminare, întruniri şi 

discuţii, vizite în teren), iar 38% de beneficiari - de servicii 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%) şi juridice (13.1%). În RISP II reţeaua a creat şi promovat 

activităţi de extensiune pe 356 loturi demonstrative şi a publicat 38 de broşuri şi manuale. RNSER au 

conlucrat anual în mediu cu 634 de grupuri formale şi informale. Totodată, este de menţionat faptul, că 

numărul beneficiarilor SER a sporit cu 42% pentru RISP II.   

RNSER a reuşit o acoperire geografică impunătoare – cca. 41.1% din populaţie (sau 40.9% din gospodăriile 

casnice) şi 32% din totalul terenurilor agricole ale ţării. Aceste cifre reprezintă indicatori foarte importanţi în 

ceea ce priveşte accesul potenţialilor beneficiari la servicii de consultanţă şi diseminarea informaţiilor. 

Totodată, reţeaua SER acoperă cca. 52% din numărul total şi suprafaţa prelucrată individual de gospodăriile 

ţărăneşti. 

Tabelul 1. Aria de acoperire a PS pe zone de dezvoltare a RM 

Denumirea PS Informaţii 
număr OR / 
consultanţi 

Informaţii din aria de deservire a OR 

Gospodării ţărăneşti 
individuali 

Numărul 
de 

gospodării 
casnice, 

gosp 

Numărul de 
întreprinderi 

agricole 
consolidate 
(SRL, CÎ, SA) 

Suprafaţa 
terenurilor 
agricole a 
localităţii - 
total, ha 

Populaţia 
localităţii 

- total, 
pers. 

Număr, 
gosp 

Suprafaţa 
terenurilor 
agricole - 
totală, ha 

Zona de Nord 12 / 144 54,029 75,025.5 153,179 582 279,753.2 472,784 

Zona Centru 12 / 154 105,871 129,237.9 172,201 467 270,216.9 521,969 

Zona Sud 11 / 127 50,189 115,410.3 137,135 457 394,367.0 466,670 

Total - reţeaua SER 35 / 425 210,089 319,673.7 462,515 1,506 944,337.0 1,461,423 

Total - Republica Moldova X 399,965 615,137.6 1,131,827 3,446 2,948,000.0 3,559,497 

Gradul de acoperire SER, % X 52.5% 52.0% 40.9% 43.7% 32.0% 41.1% 
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Sursa: AO “AID” în baza datelor din anchetele completate de PS a reţelei SER 

RNSER este prezentă direct în 386 localităţi ale Republicii Moldova, ceea ce constituie peste 26% din totalul 

satelor din republică (sau 41% din primăriile existente). Pentru consultanţii reţelei primăriile au acordat 

oficii separate sau în comun cu un alt specialist al primăriei. O localitate rurală unde activează consultantul 

SER are în mediu o populaţie de 3,786 locuitori (inclusiv cu populaţia din localităţile urbane). Într-o localitate 

unde este prezent consultantul SER activează în mediu 544 gospodării ţărăneşti (suprafaţa mediu prelucrată 

constituie 1.52 ha), sunt prezente în mediu 1,198 gospodării casnice şi suprafaţa medie a terenurilor 

agricole ale localităţii constituie 2,446.47 ha. 

Tabelul 2. Servicii, beneficiari şi activităţi cu caracter demonstrativ prestate de RNSER 

Specificare Anii TOTAL 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numărul persoane beneficiari  a 
Serviciilor Consultative 

328,119 352,705 363,807 367,501 373,342 372,407 382,491 2,540,372 

Numărul de Servicii Consultative 
după domenii 

172,511 187,795 197,964 195,071 192,872 198,037 197,308 1,341,558 

servicii tehnologice 102,800 110,563 113,235 108,964 101,390 105,146 103,675 745,773 

servicii de marketing agricol 30,245 31,894 35,022 34,303 33,528 35,914 35,599 236,505 

servicii economice 19,047 22,813 24,764 26,237 32,241 30,765 31,274 187,141 

servicii juridice 20,419 22,525 24,943 25,567 25,713 26,212 26,760 172,139 

Numărul de grupe formale şi 
informale de marketing 

529 428 661 673 842 761 550 4,444 

Loturi demonstrative - Contracte 
Speciale 

36 72 57 51 53 49 39 357 

culturi de câmp şi legume 8 42 26 26 24 24 26 176 

creşterea şi întreţinerea animalelor 22 24 22 20 18 11 11 128 

business non-agricol, meşteşugărit şi 
artizanat 

6 6 9 5 11 13 2 52 

Publicaţii 3 4 2 5 5 6 13 38 

Analiza datelor tabelului ne demonstrează că RNSER pe parcursul anilor 2006-2012 (perioada de 

implementare a RISP II) a îmbunătăţit constant rezultatele serviciilor de consultanţă pentru toate serviciile 

analizate, ceea ce ne demonstrează încă o dată interesul beneficiarilor în astfel de servicii şi managementul 

adecvat al reţelei. 

În localităţile unde sunt prezenţi consultanţii SER, pentru 97% din beneficiarii intervievaţi reţeaua este o 

sursă importantă în accesarea informaţiilor şi consultaţiilor pentru administrarea afacerilor proprii, ceea ce 

este destul de important. De asemenea, fermierii sunt informaţii şi din aşa surse cum ar fi: televiziune/radio, 

internet, seminare şi instruiri. Beneficiarii SER manifestă un interes sporit în aşa servicii de consultanţă cum 

ar fi vizite în teren, schimburi de experienţă, seminare şi instruiri specializate. Acestea sunt serviciile care 

asigură calitate şi efecte (schimbări) pozitive la fermierii care beneficiază de ele.  

În cadrul programelor de instruire şi formare profesională RNSER a întreprins următoarele activități: 

consultanţii ACSA, programe de instruire de bază; instruiri specializate; programe de reciclare; programe de 

instruire peste hotare – ce au contribuit la sporirea nivelul de cunoştinţe şi abilităţilor practice ale 

specialiştilor în prestarea SER; peste 100 programe / module de instruire pentru producătorii agricoli şi de 

dezvoltare a antreprenoriatului rural; 15 programe de instruire pentru fortificarea capacităţilor 
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Administraţiei Publice Locale; programe de instruire pentru membrii şi organele de conducere ale 

asociaţiilor de producători şi non-comerciale, inclusiv peste hotarele ţări. 

Concomitent, SER au contribuit la elaborarea şi publicarea broşurilor şi publicaţiilor în domeniul agricol şi 

non-agricol în număr de peste 180 de titluri (ghiduri, broşuri, postere, pliante, etc.) cu un tiraj total de peste 

800 mii exemplare. 

Unul din obiectivele de bază ale serviciului de extensiune constă în acordarea sprijinului necesar 

producătorilor agricoli pentru creşterea productivităţii sectorului agricol prin diseminarea cunoştinţelor 

despre cele mai moderne practici, tehnologii de creştere, tehnologii post-recoltare, marketing, gestionare, 

etc. 96.6% din beneficiarii SER apreciază pozitiv calitatea şi conținutul serviciilor de consultanţă, ceea ce 

reprezintă un indicator de performanță destul de înalt şi atestă importanţa acestor servicii în viaţa de zi cu zi 

a beneficiarilor. 

Reţeaua SER a produs schimbări pozitive în rândul beneficiarilor şi anume: la finele Proiectului RISP II a 

crescut cu 15.6% numărul beneficiarilor care aplică tehnologii semi-intensive de cultivare și cu 3.7% numărul 

fermierilor care aplică tehnologii intensive. În același timp, numărul beneficiarilor care aplică tehnologii 

obișnuite de cultivare s-a redus cu 19.4%. 

Activităţile implementate în cadrul Componentei SER au produs efecte pozitive pentru beneficiarii de 

consultanţă şi anume: pentru 72.8% din beneficiari a sporit nivelul veniturilor familiei, pentru 68.2% a sporit 

productivitatea culturilor / animalelor şi la 55.5% s-a mărit volumul producţiei agricole obţinute. Totodată, 

SER au avut şi alte efecte pozitive pentru beneficiari cum ar fi: diversificarea produselor, îmbunătăţirea 

calităţii producţiei, fermierii au devenit mai eficienţi, etc. - ceea ce este extrem de important în condiţiile 

economiei de piaţă. 

Consultanţa prestată de RNSER a produs şi impact economic în rândul beneficiarilor prin faptul că 32.5% din 

beneficiari au investit şi perfecţionat tehnologiile de cultivare a culturilor şi de întreţinere a animalelor. La 

fel, SER au avut şi alte efecte pozitive asupra beneficiarilor, după cum urmează: 23.2% din beneficiari au 

consolidat sau arendat adiţional teren agricol, iar alții 20.2% au investit şi procurat tehnică şi echipament 

agricol. 

Impactul economic al sistemului de extensiune la nivel naţional este dificil de măsurat prin indicatori 

economici generali. În studiu s-a determinat efectul acestora la nivel naţional prin realizarea unor calcule a 

valorii adăugate obţinute de gospodăriile agricole care au beneficiat de servicii de extensiune în comparaţie 

cu valoarea adăugată obţinută de gospodăriile agricole, care nu au beneficiază de astfel de servicii. 

La realizarea acestui studiu s-a pus un accent deosebit pe analiza minuţioasă a caracteristicilor generale ale 

unui beneficiar al SER în dependență de mai multe criterii: numărul de angajaţi, suprafaţa terenurilor 

prelucrate (administrate), studiile şi calificarea conducătorilor, vârsta conducătorilor şi forma 

organizatorico-juridică.  

După forma organizatorico-juridică structura eşantionului intervievat se prezintă după cum urmează:: 

Tabelul 3. Analiza eşantionului intervievat după forma organizatorico-juridică 
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Gospodărie 
casnică 

Gospodărie 
ţărănească 

Întreprindere 
individuală 

Cooperativă de 
întreprinzători 

Cooperativă 
agricolă de 
producere 

Societate cu 
Răspundere 
Limitată 

Total 

224 354 6 1 1 14 600 

37.3% 59.0% 1.0% 0.2% 0.2% 2.3% 100.0% 

Sursa: AO “AID” în baza informaţiilor colectate din chestionarele completate de beneficiari 

Analiza eşantionului intervievat după forma organizatorico-juridică arată că 96.3% constituie grupul ţintă al 

RNSER şi anume: 59% sunt gospodăriile ţărăneşti (de fermieri) şi 37.3% - gospodăriile casnice.  

În dependență de perioada în care și-au inițiat afacerile agricole, se constată că cel mai mare număr de 

beneficiari au început practicarea afacerilor agricole în perioada anilor 1991-2010. 75% din beneficiari an 

confirmat că au devenit fermieri în rezultatul împroprietăririi lor în urma implementării Programului 

Pământ.  

Mărimea medie a exploataţiei agricole s-a mărit de la 4.09 ha la începutul RISP II până la 5.78 ha la finele 

proiectului. Această situație se explică prin faptul, că fermierii îşi consolidează mărimea gospodăriei prin 

cumpărarea sau arendarea terenurilor agricole. 

Vârsta medie a conducătorilor exploataţiilor agricole beneficiare de SER constituie 51.3 ani şi în plan 

regional nu prezintă abateri mari. Constatăm că activităţile agricole în spaţiul rural sunt practicate de 

persoane de vârstă înaintată, deoarece tinerilor nu le-au fost create alternative viabile pentru a-i convinge 

să rămână la sate şi să se implice în practicarea agriculturii.  

Datele culese arată că 69.9% din beneficiari sunt peste vârsta de 46 ani, iar tinerii care practică activităţi 

agricole constituie doar 30.1%.  

65.1% din beneficiari au studii profesionale și superioare, iar pentru restul (34.9%) sunt necesare consultaţii 

şi suport în perfecţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor practice pentru a administra eficient afacerile proprii. 

În urma analizei calificării beneficiarilor se constată că doar 47.3% au studii în domeniul agriculturii, 6.3% - 

studii economice, iar o parte considerabilă - 46.3% - nu au studii şi sunt beneficiarii direcţi ale SER.  

Analizând canalele de repartizare a produselor agricole obţinute de beneficiari se constată că o parte 

considerabilă a produselor rămâne pentru a asigura necesităţile membrilor familiei, iar restul se 

comercializează pe piaţa locală şi / sau organizaţiilor de achiziţii. În cazul producţiei agricole de valoare 

înaltă (fructe şi legume) cea mai mare parte este comercializată în exterior.  

Totodată, micii fermieri au menţionat că le vine tot mai dificil să-şi comercializeze produsele, deoarece nu 

pot concura la egal cu producţia de import în aspect de preţ şi calitate şi nu deţin informaţii operative de pe 

pieţele locale şi cele regionale privind preţurile şi excesul sau deficitul de pe pieţe. 

Tabelul 4. Gruparea beneficierilor SER şi analiza conlucrării cu RNSER 

Specificare până la 2007 2007-2010 după 2010 Total 
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Conlucrare cu RNSER 399 155 46 600 

Structura, % 66.5% 25.8% 7.7% 100.0% 

Sursa: AO “AID” în baza informaţiilor colectate din chestionarele completate de beneficiari 

RNSER este o structură bine cunoscută şi care s-a recomandat pozitiv în rândul beneficiarilor, ceea ce atestă 

faptul, că majoritatea beneficiarilor (66.5%) au început conlucrarea cu SER pe parcursul RISP I şi continuă 

conlucrarea benefică şi până în prezent. 

Eficienţa Componentei SER 

Eficienţa sistemului de extensiune la nivel naţional este dificil de măsurat cu indicatori economici generali. 

În continuare vom încerca să determinăm eficienţa acestui sistem la nivel naţional prin evaluarea unor 

rezultate obţinute de gospodăriile agricole care au beneficiat de servicii de extensiune comparativ cu 

gospodăriile agricole, care nu au beneficiat de astfel de servicii. 

Un indice ale eficienţei SER este numărul mediu de beneficiari la o unitate de consultanţă, care arată cât de 

eficient au fost prestate serviciile în rândul beneficiarilor. 

Tabelul 5. Eficienţa dinamicii beneficiarilor SER la o unitate de consultanţă 

Specificare Total informaţii În mediu beneficiari la un serviciu de 
consultanţă, pers Număr servicii de consultanţă Număr beneficiari, pers 

RISP I - 2001-2006 

Anul 2001 14,935 22,303 1.49 

Anul 2002 114,560 198,560 1.73 

Anul 2003 183,759 328,119 1.79 

Anul 2004 227,597 372,035 1.63 

Anul 2005 165,136 309,068 1.87 

Anul 2006 172,501 326,993 1.90 

Total 878,488 1,557,078 1.77 

RISP II - 2006-2012 

Anul 2006 172,511 328,119 1.90 

Anul 2007 187,797 352,705 1.88 

Anul 2008 197,908 363,807 1.84 

Anul 2009 194,964 367,501 1.88 

Anul 2010 94,986 190,087 2.00 

Anul 2011 198,038 372,407 1.88 

Anul 2012 197,251 382,491 1.94 

Total 1,243,454 2,357,117 1.90 

Sursa: AO “AID” în baza rapoartelor SER şi UCIMPA 

Astfel, în RISP II numărul mediu de beneficiari la o unitate de consultanţă a sporit cu 7.3% în comparaţie cu 

RISP I şi a constituit 1.9 persoane la o consultanţă. 

Consultaţiile verbale individuale sunt serviciile cu o pondere mare în totalul SER, dar care nu tot timpul pot fi 

monitorizate în termeni reali şi sunt mai puţin eficiente reieşind din forma de prestare. 
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Tabelul de mai jos prezintă un sumar al indicilor medii de eficienţă a SER în plan zonal pentru RISP II, indicii 

care caracterizează rezultatele generale obţinute pe reţea. 

Tabelul 6. Eficienţa serviciilor de extensiune în perioada Iulie 2006- Decembrie 2012 

Regiunea de dezvoltare Indici medii de calcul a eficienţei serviciilor de extensiune pentru PS în perioada 
anilor Iulie 2006- Decembrie 2012 

Costul unei 
consultaţii, lei 

Costul unei 
ore de 

consultanţă, 
lei 

Cheltuieli în 
mediu pentru 
beneficiar, lei 

Număr 
consultaţii in 

mediu la 
consultant, 

unit 

Număr 
beneficiari in 

mediu la 
consultant, 

pers 

Limite minime/maxime Zona Nord 31.3 / 84.96 33.01 / 43.73 22.84 / 44.9 265 / 640 511 / 1010 

În mediu - Zona Nord 55.74 38.31 30.50 438.99 776.98 

Limite minime/maxime Zona Centru 39.86 / 82.15 34.23 / 39.75 21.9 / 35.29 276 / 575 638 / 1052 

În mediu - Zona Centru 58.36 37.60 28.99 413.33 792.73 

Limite minime/maxime Zona Sud 45.43 / 88.62 32.9 / 44.45 25.07 / 42.38 291 / 521 609 / 1076 

În mediu - Zona Sud 60.02 37.27 29.75 404.30 810.78 

În mediu - reţeaua SER 54.34 37.43 28.66 419.94 796.05 

Sursa: AO “AID” în baza rapoartelor SER şi UCIMPA 

Informaţii detaliate referitor la eficienţei serviciilor de extensiune pentru PS în perioada iulie 2006-

decembrie 2012 sunt prezentate în Anexa 6.  

Analizând datele tabelului, observăm unele variaţii ale indicilor pentru diferite zone ale republicii de la 

mediile înregistrate pe RNSER, în special pentru aşa indici importanţi ca: costul unei consultaţii / ore de 

consultanţă / unui beneficiar, numărul de consultaţii la un consultant şi numărul de beneficiari la un 

consultant. Aceste variaţii se explică prin faptul, că după modul de prestare (consultaţii individuale sau în 

grup) consultațiile diferă de la o zonă la alta şi de la un consultant la altul. Deci, consultanţii care oferă 

consultaţii individuale (în special verbale) înregistrează costuri mai mici, iar cei care aleg prestarea 

consultaţiilor în grup au costuri mai mari (necesită pregătiri şi multiplicări de materiale, etc.), dar, în ultimul 

cazi, eficienţa şi rezultatele sunt mai bune. 

Studiu de caz 

Cheltuielile medii pentru un beneficiar în RISP II au fost calculate la 28.66 lei. Un beneficiar care necesită o 

consultaţie şi nu o poate obține în localitatea de reședință, în cele mai dese cazuri, va fi nevoit să plece în 

centrul raional pentru a găsi răspunsul necesar. Cheltuielile pentru drum tur-retur constituie în mediu 10 lei, 

adițional se mai adaugă cheltuieli pentru alimentaţie, plata pentru consultaţiile primite (suma diferă în 

dependenţă de complexitatea acestora) şi, cel mai important, costul timpului care este pierdut de beneficiar. 

În sumă toate aceste cheltuieli depășesc nivelul de 28.66 lei calculați pentru RISP II. În cele mai dese cazuri, 

din lipsa de mijloacelor financiare, potențialul beneficiar va refuza să se adreseze pentru consultații şi va 

continua să procedeze așa cum ştie, și nu în cel mai oportun şi eficient mod. În cazul când este necesar de a 

plecă la capitală după consultaţii sau a invita unui expert – costurile sunt mult mai mari şi, practic, imposibil 

de realizat pentru un beneficiar de rând al SER.  
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Totodată, reieşind din faptul, că la 1 leu cheltuit pentru finanţarea SER extra-valoarea obţinută de beneficiar 

a constituit 3.82 lei, constatăm că la 28.66 lei cheltuiţi per beneficiar, efectul produs de serviciile de 

consultanţă ar permite obţinerea de către fermier suplimentar a sumei de 109.48 lei, ceea ce constituie o 

creștere semnificativă a veniturilor pentru micii fermieri din sectorul rural.  

În tabelul de mai jos se propune spre analiză rezultatele înregistrate de RNSER la prestarea SER şi eficienţa 

lor pentru Proiectul RISP II: 

Tabelul 7. Analiza rezultatelor prestării consultanţei şi eficienţei activităţii reţelei SER 

Indicatori UM Anii 

Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 

Finanţare anuală valorificată - total 
SER 

lei 6,077,658 12,222,932 14,886,431 15,016,144 15,006,033 16,169,742 17,697,824 

Finanţare anuală valorificată - total 
pentru PS 

lei 5,396,422 10,817,165 13,200,017 13,329,730 13,325,932 14,353,474 15,719,908 

Finanţarea anuală valorificată pentru 
CS 

lei 501,609 891,338 892,500 892,500 892,500 961,223 1,046,771 

Numărul de Prestator ide Servicii centre 35 35 35 35 35 35 35 

Numărul de consultanţi din SER consultanţi 411 423 425 425 425 425 425 

consultanţi regionali (inclusiv 
marketing) 

CR 75 75 75 75 75 75 75 

consultanţi locali CL 336 348 350 350 350 350 350 

Numărul de Contracte Speciale CS 36 72 57 51 53 49 39 

Numărul de ore de lucru a SER ore 245,140 270,970 279,241 280,583 143,769 288,321 296,919 

Indici de calcul a eficienţei SER 

Finanţare totală SER în mediu pe un 
PS 

lei / PS 173,647.4 349,226.6 425,326.6 429,032.7 428,743.8 461,992.6 505,652.1 

Finanţare totală PS în mediu pe un 
PS 

lei / PS 154,183.5 309,061.8 377,143.4 380,849.4 380,740.9 410,099.3 449,140.2 

Finanţare totală SER în mediu pe un 
consultant 

lei / 
consultant 

14,787.5 28,895.8 35,026.9 35,332.1 35,308.3 38,046.5 41,641.9 

Finanţare totală PS în mediu pe un 
consultant 

lei / 
consultant 

13,130.0 25,572.5 31,058.9 31,364.1 31,355.1 33,772.9 36,988.0 

Finanţare totală SER în mediu pentru 
1 oră de lucru 

lei / oră 24.8 45.1 53.3 53.5 104.4 56.1 59.6 

Finanţare totală PS în mediu pentru 
1 oră de lucru 

lei / oră 22.0 39.9 47.3 47.5 92.7 49.8 52.9 

Finanţare totală CS în mediu pe un 
lot demonstrativ 

lei / CS 13,933.6 12,379.7 15,657.9 17,500.0 16,839.6 19,616.8 26,840.3 

Finanţare totală în mediu pe o zi 
calendaristică 

lei / zi 16,651.1 33,487.5 40,784.7 41,140.1 41,112.4 44,300.7 48,487.2 

Sursa: AO “AID” în baza informaţiilor colectate SER şi UCIMPA 

În general, se constată o creştere dinamică a finanţării SER pentru perioada anilor 2006-2012 din sursele 

Proiectului RISP II pentru RNSER. 

Analiza generală a impactului economic pentru beneficiari constituie 371.3 milioane lei - valoarea extra 

producţiei obţinute. Acest efect este substanţial şi important pentru sporirea veniturilor în localităţile rurale 

şi reducerii nivelului sărăciei și ne permite să afirmăm că SER contribuie la sporirea veniturilor fermierilor şi 

bunăstării populaţiei de la sate. Concluzia privind impactul SER în perioada anilor 2006-2012 (perioada RISP 

II) este una pozitivă, deoarece randamentul la un leu cheltuit pentru SER le permite fermierilor să obţină 

adiţional extra valoare de 3,82 lei. Acest adaos reprezintă veniturile suplimentare obţinute de beneficiari şi 

contribuie la îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei din spaţiul rural. 
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RNSER a devenit o structură ce prezintă interes, atât pentru structurile locale, cât şi pentru donatorii RM. 

Acoperirea geografică şi prezenţa consultanţilor calificaţi face reţeaua atractivă pentru diverse organizaţii. În 

plus, Unitatea de administrare a RNSER s-a afirmat ca o structură ce are abilităţi şi capacităţi de 

implementare şi monitorizare a proiectelor în spaţiul rural. 

RNSER şi-a atins obiectivul de recuperare a cca. 50% din finanţare din exterior – acest indicator constituind 

47.1% către finele proiectului RISP II. Toate aceste finanțări exterioare au fost obţinute în baza aplicaţiilor 

înaintate de Direcţia executivă a RNSER. Banca Mondială este cel mai mare finanţator al reţelei prin 

intermediul mai multor proiecte. În perioada anilor 2006-2012 aportul acestei instituții a constituit 70.3% 

din totalul finanţărilor. 

Structura finanţărilor PS ce activează în RNSER a fost în proporţie de 77.1% din proiectul RISP II şi 22.3% din 

proiectele adiţionale finanţate de la nivelul naţional. Doar 0.6% din finanţări au fost obţinute independent 

de PS. Această situaţie demonstrează dependenţa PS de finanţările de la nivel naţional şi indică o 

durabilitate joasă de dezvoltare a reţelei la nivel de PS: 

Beneficiarii SER pot fi grupaţi în trei tipuri de fermieri: (i) fermieri de subzistenţă - producţia produsă este 

destinată pentru consum propriu, (ii) fermieri medii - producţia produsă este destinată pentru consum 

propriu şi comerţ pe piaţa locală şi (iii) fermieri comerciali – producția produsă este destinată doar pentru 

comercializare. Reieşind din poziţionarea fermierilor în aceste grupe, nivelul lor de cunoştinţe şi necesităţile 

în servicii de consultanţă este diferit. Se constată că fermierii care au acces la piaţă au nevoie de consultanţă 

mult mai specializată şi mai complexă, de acea ei sunt disponibili să achite parțial sau integral pentru 

consultanţă primită. 

Fermierii au un interes sporit în consultanţă referitor la cultivarea fructelor, legumelor şi cerealelor, aceste 

domenii fiind actuale pentru 46-49% din beneficiari intervievaţi. Sectoarele date sunt cel mai des practicate 

în gospodăriile casnice şi ţărăneşti şi necesită oferirea de consultanţă pentru perfecționarea continuă a 

cunoştinţelor şi abilităţilor practice la creșterea producţiei agroalimentare. Totodată, sectorul producţiei 

agricole de valoare înaltă şi cel de producere a cerealelor deţine cea mai mare pondere - 66.7% din totalul 

răspunsurilor beneficiarilor. 

Printre pieţele de interes pentru comercializarea produselor agroalimentare, piaţa locală a fost desemnată 

de 84.3% din beneficiarii intervievaţi, deoarece majoritatea fermierilor sunt producători mici şi nu au 

volume suficiente pentru a exporta peste hotarele ţării. De asemenea, unii beneficiarii sunt interesaţi în 

informaţii de pe pieţele UE şi CSI în proporţie de respectiv 29.3% şi 32% pentru comercializarea, în special, a 

producţiei agricole de valoare înaltă. 

Beneficiarii RNE apreciază înalt serviciile primite şi importanța acestora poate fi estimată după 

considerentele clienţilor despre impactul sistării acestui serviciu asupra afacerilor pe care le gestionează. În 

acest context, cca. 71.5% din beneficiari consideră că închiderea RNSER le va îngreuna activităţile sau le va 

afecta într-un mod negativ rezultatele.  

Tabelul 8. Analiza durabilităţii dezvoltării exploataţiilor agricole beneficiare de SER 

Considerente beneficiari Anii precedenţi Situaţia la finele RISP 
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II, anul 2013 

2005 2008 2010 Răspuns Structura, 
% 

Îmi va fi greu să mă descurc în activităţile agricole, dar 
voi continua 

53.2% 37.0% 33.0% 131 21.8% 

Îmi va fi greu să mă descurc în activităţile agricole, voi 
încerca să caut alte activităţi 

25.6% 3.0% 3.0% 45 7.5% 

Mă voi descurca singur, dar la sigur voi avea rezultate 
mai rele 

11.2% 38.0% 32.0% 254 42.2% 

Mă voi descurca singur şi cred că voi avea aceleaşi 
rezultate 

7.5% 18.0% 27.0% 142 23.6% 

Închiderea nu va afecta nici de cum activităţile mele 
agricole 

2.2% 4.0% 5.0% 27 4.5% 

Altele 0.3% 0.0% 0.0% 3 0.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 602 100.0% 

Sursa: AO “AID” în baza rapoartelor Unităţii de coordonare SER 

Beneficiarii au indicat şi confirmat importanţa SER pentru administrarea eficientă a exploataţiilor agricole 

proprii. Fermierii doresc să beneficieze şi în continuare de consultanţă agricolă şi, prin intermediul ei, să-şi 

perfecţioneze cunoştinţele şi abilităţile practice în domeniile de interes. 

RNSER a devenit o entitate care prezintă interes atât pentru structurile locale, cât şi pentru donatorii RM. 

Acoperirea geografică şi prezenţa consultanţilor calificaţi face reţeaua atractivă pentru organizaţii. În plus, 

Unitatea de administrare a RNSER s-a afirmat ca o structură ce are abilităţi şi capacităţi de implementare şi 

monitorizare a proiectelor în spaţiul rural. 

Majoritatea beneficiarilor, 39%, au menţionat disponibilitatea de a achita pentru servicii de consultanţă în 

bani la momentul recepţionării lor, dar au fost numite şi alte forme cum ar fi bani din contul recoltei 

viitoare. 

Contractul de prestare a serviciilor de consultanţă este tot mai des utilizat de consultanţii RNSER, deoarece 

oferă un spectru determinat de servicii de consultanţă, stipulează clar obligaţiunile părţilor şi beneficiarul 

are o încredere mult mai mare în rezultatul final. 

Concluzii finale 

În baza informaţiilor studiului de impact, vizitelor efectuate în teren, analizei rapoartelor de progres cu 

privire la executarea planurilor de lucru şi dărilor de seamă financiare, discuţiilor cu beneficiarii, consultanţii 

regionali şi locali ai SER, precum și în urmă prelucrării şi sistematizării informaţiilor colectate de la 

beneficiari, s-a ajuns la următoarele concluzii: 

1. RNSER dispune de un cadru normativ ce reglementează activitatea serviciului de extensiune rurală în 

Republica Moldova (Hotărâre Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 

a serviciilor de extensiune rurală pentru anii 2012-2022; Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de extensiune 

rurală); 
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2. Cea mai săracă pătură socială continuă să fie populaţia de la sate unde se constată o cerere înaltă în 

accesarea SER. Guvernul trebuie să continue sprijinirea prestării SER în condiţii de co-finanţare publică 

pentru a ajuta populaţia săracă să-şi asigure minimul de existenţă, să treacă treptat de la activităţi de 

subexistenţă spre mai multe operaţiuni comerciale şi, respectiv, să obţină venituri stabile. Beneficiarii 

SER au dezvoltat propriile afaceri în baza consultanţei primite şi fermierii de subexistenţă au reuşit să 

acumuleze rezerve de produse alimentare necesare asigurării necesităților familiei, și-au diversificat și 

sporit esențial consumul lor de alimente, iar 15.8% din beneficiari au început să practice agricultură de 

valoare înaltă şi au trecut la agricultura comercială; 

3. Activităţile implementate în cadrul Componentei SER au produs efecte pozitive la beneficiarii de 

consultanţă şi anume: pentru 72.8% din beneficiari au sporit veniturile familiei, pentru 68.2% a sporit 

productivitatea culturilor / animalelor şi la 55.5% s-a mărit volumul producţiei agricole obţinute. 

4. RNSER a reuşit să obţină finanţare din exterior în mărime de 47.1% (în afară de Proiectul RISP II) în 

perioada anilor 2006-2012 şi, astfel, si-a atins obiectivul proiectului de recuperare a circa jumătate din 

costurile serviciilor acordate; 

5. RNSER nu a reuşit să înregistreze rezultate cantitative evidente la asocierea şi cooperarea fermierilor pe 

parcursul anilor 2006-2012 de implementare a RISP II. În perioada analizată activitatea reţelei s-a axat 

mai mult pe asocierea beneficiarilor în grupe neformale pentru instruiri tehnologice, în perspectiva 

cooperării ulterioare pentru atingerea unui grad mai avansat de calitate, standardizare și 

competitivitate și doar apoi fiind așteptată o asociere și cooperare a fermierilor în vederea 

comercializării produselor obţinute; 

6. RNSER a devenit o structură dezvoltată, care prezintă interes atât pentru fermierii mici şi mijlocii în 

accesarea cunoștințelor fundamentale necesare pentru desfășurarea afacerilor agricole, cât și pentru 

structurile locale şi organismele donatoare în accesarea şi, respectiv, prestarea serviciilor de consultanţă 

în dezvoltarea agriculturii şi spaţiului rural; 

7. Se constată o disproporţie în stimulentele remunerative oferite consultanţilor RNSER, acestea nefiind 

competitive cu salariile medii existente pe economie. Lipsa de acreditare a consultanţilor şi salarizarea 

acestora fără conexiune la performanţe nu asigură o competitivitate durabilă şi un progres considerabil 

la dezvoltarea reţelei. Fluctuația cadrelor și exodul masiv de experți bine instruiți în sectorul privat 

rămâne a fi una din problemele de bază în asigurarea bunei funcționări ai rețelei pe viitor; 

8. Acoperirea geografică şi prezenţa consultanţilor calificaţi în nemijlocita apropiere a beneficiarilor face 

reţeaua atractivă pentru transmiterea cunoştinţelor (extensiunea în esenţă) de mai multe organizaţii, 

nu doar de cele din domeniul agricol şi agroindustrial. În plus, RNSER s-a afirmat ca o structură ce are 

abilităţi şi capacităţi manageriale de implementare şi monitorizare a diferitor proiecte în spaţiul rural; 

9. În RNSER se atestă o conlucrare eficientă atât pe verticală, cât şi pe orizontală. Managementul reţelei a 

creat şi dezvoltat relaţii directe între PS, consultanţi locali şi consultanţi regionali, şi oficiul de 

coordonare. Această atmosferă asigură o colaborare şi un transfer de cunoştinţe continuu între cele 

trei niveluri: consultanţi locali – consultanţi regionali – oficiul naţional de coordonare; 
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10. PS şi CL au stabilit relaţii de conlucrare cu autorităţile publice locale de toate nivelele, organizaţii 

specializate de stat, organizaţii neguvernamentale. Multe activităţi sunt planificate şi desfăşurate în 

comun cu aceste instituţii, ceea ce asigură un rezultat scontat şi un impact pozitiv al activităţilor 

implementate. Consultanţii SER sunt tot mai des solicitaţi de organizaţiile de consultanţă din țară pentru 

a facilita şi organiza diferite activităţi de instruire/consultanţă în aria de activitate; 

11. Au fost instruiţi şi pregătiţi profesional mai mult de 150 consultanţi regionali şi locali, care posedă 

cunoştinţele necesare pentru elaborarea unui plan de afaceri, perfectarea setului de documente 

necesare pentru participarea la concursul de accesare a subvenţiilor de stat, etc.; 

12. Reţeaua de extensiune rurală conlucrează activ cu MAIA şi AIPA în vederea implementării Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea 

producătorilor agricoli prin organizarea Campaniei de informare la nivel naţional, raional şi local. RNSER, 

de rând cu organizarea informării APL şi producătorilor agricoli, editează şi distribuie materiale 

informative (broşuri, pliante şi postere), acordă suport beneficiarilor la elaborarea planurilor de afaceri 

şi depunerea seturilor de aplicaţii la AIPA pentru accesarea subvenţiilor de stat; 

13. Implementarea şi gestionarea eficientă a Sistemului Informaţional de Marketing Agricol permite 

asigurarea suportului informaţional operativ de piaţă despre preţuri, potenţiale pieţe de desfacere, 

input-uri şi comercializarea produselor agricole, alte informaţii utile necesare consultanţilor în 

extensiune şi beneficiarilor din sectorul agroalimentar; 

14. Consultanţii au urmat cursuri de instruiri specializate, care au avut un efect benefic asupra aprofundării 

nivelului de cunoştinţe al consultanţilor şi calității serviciilor prestate beneficiarilor SER. Numeroși 

consultanţi locali şi regionali sunt solicitaţi şi implicaţi în procesul de instruire organizate de RNSER, 

Direcţiile Raionale de Agricultură şi Alimentaţie şi ODIMM; 

15. Implementarea afacerilor cu caracter demonstrativ a contribuit esenţial la implementarea consultanţei 

agricole şi diseminarea informaţiilor în rândul beneficiarilor. Afaceri cu caracter demonstrativ sunt 

implementate, în special, în sectoarele agricole cu valoare adăugată (producerea legumelor, fructelor, 

pomuşoarelor, plantelor ornamentale, întreţinerea şi reproducerea animalelor domestice, marketing şi 

valorificarea producţiei), precum și pentru diversificarea activităţilor non-agricole (meşteşugărit, 

artizanat, surse regenerabile de energie, etc.). Fiecare consultant local dispune în mediu de 2-4 obiecte 

staţionare cu caracter demonstrativ. Loturile demonstrative fondate în anii anteriori, de comun acord 

de către beneficiari şi PS, sunt utilizate în continuare la instruirea producătorilor agricoli şi în 

promovarea / replicarea de noi afaceri rurale. Majorarea părţii investiţionale la fondarea afacerilor cu 

caracter demonstrativ a fost efectuată din sursele proiectului în îmbinare cu contribuţiile 

corespunzătoare ale beneficiarilor de proiecte și creează premise pentru creșterea durabilităţii 

afacerilor şi eficienţei instruirilor în cadrul acestora; 

16. Publicaţiile ACSA (seria „Afaceri în legumicultură, pomicultură, apicultura, viticultură, în diverse sectoare 

zootehnice”, precum şi ghiduri practice ce ţin de managementul integrat de protecţie a plantelor) sunt 

solicitate de producătorii agricoli şi antreprenorii rurali, și servesc drept recomandări practice pentru 

potenţialii investitori care doresc să iniţieze şi să dezvolte afaceri în sectoarele de producere agricolă şi 
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rurale. Fondul de rezervă al RNSER destinat publicaţiilor a fost menţinut şi majorat, fapt care a 

contribuit esenţial la multiplicarea materialelor de extensiune destinate beneficiarilor. 

Recomandări 

În urma identificării problemelor, analizei rezultatelor studiului şi sugestiilor expuse de participanții la 

studiu, se propun următoarele recomandări: 

1. În scopul asigurării unui grad mai înalt al competitivităţii prestatorilor de servicii, care activează în cadrul 

reţelei SER, este necesară transformarea Comisiei de Selectare în Comisie de Acreditare (pentru 

acreditarea persoanelor juridice (PS) şi atestarea persoanele fizice (CL)), în componenţa căreia vor intra 

reprezentanţii donatorilor şi administratorului reţelei. Activitatea Comisie de Acreditare urmează a fi 

reglementată prin regulamente speciale de acreditare şi atestare, elaborate şi adoptate în modul 

respectiv. 

2. Promovarea iniţiativelor de către USER-UCIMPA și MAIA de instituţionalizare a statutului de consultant 

şi acreditarea SER prin elaborarea Legii privind consultanţa agricolă; 

3. Crearea unei competiţii sănătoase între consultaţii RNSER prin introducerea acreditării consultanţilor şi 

remunerării acestora în baza performanțelor și competenţei acumulate. Aceasta va permite sporirea 

calităţii serviciilor de extensiune şi abilităţilor de prestare a SER în rândul consultanţilor; 

4. Introducerea unui sistem modern de evaluare/monitorizare/salarizare bazat pe performanţe atât 

pentru consultanţi, cât şi pentru prestatori de servicii, ceea ce va contribuie la creşterea gradului de 

competitivitate în RNSER.  

5. Promovarea prestării serviciilor de consultanţă comercială de către consultanţi, care va permite 

acumularea de fonduri suplimentare şi direcționarea unei părți din aceste fonduri pentru salarizarea 

corespunzătoare a specialiştilor SER; 

6. Asigurarea accesului la Internet pentru toți consultanţi locali (în prezent 40% din specialişti nu au acces) 

pentru asigurarea operativităţii diseminării informaţiilor şi accesarea Sistemului Informatic de 

Monitorizare şi Evaluare al SER. De asemenea, asigurarea accesului consultanţilor locali la Internet va 

permite implementarea deplină a Sistemului Informatic de Monitorizare şi Evaluare (SIME) pentru 

monitorizarea şi evaluarea activităţii SER (funcţionalitatea acestuia fiind direct dependentă de acest 

factor); 

7. Asigurarea instruirilor în grup cu prezentarea materialului informativ şi video pe suport electronic 

pentru a asigura un grad mai înalt de asimilare şi adopţie în rândul beneficiarilor şi, ulterior, diseminarea 

acestuia prin intermediul TI pentru un număr mai mare de potenţiali clienţi interesaţi în astfel de 

informaţii. La moment, în cadrul RISP II, RNSER are implementate 356 loturi demonstrative şi create 

afaceri la cheie. Pentru cele mai reușite afaceri dezvoltate în spațiul rural ar fi binevenită crearea de 

materiale video și plasarea acestora on-line pentru a putea fi consultate de beneficiarii interesaţi; 
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8. Diversificarea serviciilor de consultanţă atât din domeniul pachetului standard a SER (finanţat din bani 

publici), cât şi a serviciilor comerciale pentru asigurarea unei durabilităţi în dezvoltarea RNSER. Pentru 

ambele categorii de beneficiari se propune utilizarea unor metode mai eficiente de diseminare a 

informaţiilor, cum ar fi internetul, abonamente, fermieri asociaţi în grupuri formale şi informale create şi 

asistate de RNSER; 

9. Introducerea unui sistem de monitorizare şi raportare cu indicatori de performanţă pentru serviciile 

prestate în bază comercială şi asigurarea transparenţei RNSER. Beneficiarii serviciilor comerciale pot fi 

înregistraţi pe domenii de interes în baza unor abonamente (lunare, trimestriale sau anuale), cu 

posibilitatea de a putea accesa informaţii direct sau primi materiale în versiune electronică, ceea ce ar 

contribui la simplificarea accesului şi diseminării mai eficiente a informațiilor pentru beneficiarii direcţi; 

10. Dezvoltarea şi ajustarea bazelor de date zonale şi naţionale din domeniul agriculturii pentru facilitarea 

prestării SER (ex.: producători agricoli clasificaţi pe tipuri de activităţi şi forme de organizare, furnizori de 

input-uri, evoluţiile condiţiilor climaterice şi prognoze, loturi demonstrative existente, experţi naţionali 

şi domeniile de competenţă, etc.). Bazele de date trebuie să fie disponibile on-line şi să ofere acces 

direct beneficiarilor interesaţi (ex.: fermierul doreşte să construiască o seră permanentă şi, în acest caz, 

poate contacta direct producătorul din zonă sau din republică în baza informaţiilor accesate); 

11. Alocarea surselor financiare necesare pentru procurarea de programe licenţiate, consumabilelor pentru 

echipament şi infrastructura TI a gestionarului şi centrelor PS-SER. Finanţarea insuficientă a reţelei în 

acest sens stopează dezvoltarea echilibrată şi durabilă a SER; 

12. SIMA este un sistem informaţional, care asigură conexiunea directă şi eficientă cu beneficiarii. 50.8% din 

beneficiari accesează informaţiile portalului. 84.1% din fermieri au confirmat interesul sporit în 

informaţiile disponibile în SIMA şi au menţionat necesitatea unor ajustări pentru asigurarea accesului 

direct şi rapid (minim accesări). Informaţiile de marketing necesită a fi actualizate pentru a oferi 

sistemului atractivitate și utilitate maximă în rândul beneficiarilor; 

13. Elaborarea, înaintarea şi promovarea unui proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la asigurarea 

abonării APL, finanţării şi funcţionalităţii Platformei de Avertizare şi Comunicare Timpurie integrată cu 

Sistemul Informaţional de Marketing Agricol (PACT-SIMA) ca sursă necesară de servicii de comunicare şi 

informare timpurie în termeni de alerte, prognoze şi măsuri pre- şi post-afectare de riscuri naturale a 

sectorului agroalimentar; 

14. Asigurarea conexiunilor cu sisteme informaţionale similare din regiunile conexe pentru asigurarea unui 

flux complex de informaţii de marketing şi previzionarea tendinţelor viitoare de pe pieţele tradiţionale 

de comercializare a produselor agroalimentare ale producătorilor autohtoni; 

15. Întru creșterea randamentului metodei demonstrative la instruirea / informarea populaţiei rurale şi 

utilizării mai eficiente a surselor destinate pentru acest scop, este necesar ca reţeaua de extensiune să 

dispună de sectoare demonstrative permanente pentru testarea soiurilor de plante, raselor de animale 

şi tehnologiilor de producere și să se lărgească spectrul afacerilor cu caracter demonstrativ în domeniile 

non-agricole şi sferei serviciilor. De asemenea, este binevenită implicarea în organizarea loturilor 
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demonstrative a furnizorilor / companiilor pentru realizarea acestora în comun, ceea ce ar permite 

eficientizarea valorificării resurselor financiare din contul co-finanţării şi ar spori impactului în rândul 

beneficiarilor; 

16. Acordarea priorității afacerilor cu caracter demonstrativ care ţin de aplicarea inovaţiilor în protecţia 

plantelor orientate spre reducerea consumului de preparate chimice şi majorarea administrării celor 

biologice, procesarea primară, dezvoltarea energeticii alternative, marketing-ul agricol, Totodată, 

Unitatea de Administrare a SER va elabora o bază de date privind monitorizarea implementării loturilor 

demonstrative (cu indici unificaţi pentru toate loturile) cu măsurarea impactului cumulativ pe ani şi pe 

perioade de analiză; 

17. Promovarea şi stimularea parteneriatelor RNSER cu alte organizaţii similare locale şi internaţionale, cu 

organizaţii de consultanţă şi mediului academic (local şi internaţional) pentru o durabilitate sporită a 

reţelei.  

18. Instruirea adecvată a consultanţilor în scrierea proiectelor şi conlucrarea mai eficientă cu APL în vederea 

stabilirii parteneriatelor la implementarea proiectelor în localităţile rurale. (Anexa 1) 

 

Componenta II: DEZVOLTAREA AFACERILOR RURALE   

 

Suma bugetată  1 098 100 USD 

Absorbiţi la 30 iunie 2013    962 322 USD 

 

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

 
Indicatori de rezultate 
 
Notă : Indicatorii de rezultat reflectă situația la 30 iunie 2012, data la care s-a finalizat implementarea 
Componentei II:Dezvoltarea Afacerilor Rurală.   
 Referinţă La situaţia din 30 iunie 2012 Comentarii 

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

0 1038  

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

0 2645  

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

0 50 % afaceri ne agricole  

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

0 
4 agenţii de dezvoltare  

cu 7 echipe mobile 
 

Tabel 9: Indicatorii componentei dezvoltarea afacerilor 
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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. 

Indicator Valoare 

Agenţii de Dezvoltare 4 

Numărul de sate în care au avut loc promovări 951 

Numărul de participanţi la promovări 22825 

Numărul de cereri de participare la proiect  1489 

Contracte de prestare a serviciilor 1409 

Numărul de planuri de afacere elaborate 1337 

Afaceri care au început implementarea planului investiţional 1036 

din ele:  

Agricole (50%)  523 

Non - agricole (50%)  513 

Afaceri  înregistrate cu suportul AD 61 

Cereri de creditare depuse 1247 

Credite debursate pentru afacerile rurale 1038 

Credite aprobate, dar ne-debursate încă 20 

Cereri de creditare în proces de examinare de IFP 56 

Numărul de afaceri ce au beneficiat de asistenţă post-creare 933 
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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 30 iunie 
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 
 
Notă : Indicatorii de rezultat reflectă situația la 31 decembrie 2012, data la care s-a finalizat implementarea 
Componentei I: Finanțare Rurală.   
 

Referinţă 
La situaţia din 31  
decembrie 2012 

Comentarii 

Circa 350 împrumuturi acordate de 
instituţiile financiare, inclusiv 

0 
470 

 

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

0 

39.3% 

 

Calitate bună a portofoliului AEÎ conform 
PAR 30 

5% 
4.0% (SCAs A+B) 

31/12/12 
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Obiectivele și sarcinile studiului de impact  

Conform Cerinței Termenilor de Referință, acest studiu de evaluare a impactului va răspunde la două 

Obiective cheie de Dezvoltare a Proiectului: 

1) % de beneficiari ale căror venituri a crescut ca urmare a intervenției proiectului 
2)  Creșterea creditelor pentru sectorul agricol și rural 

Sarcini specifice: Impactul Finanțării Rurale  

Principalele obiective ale acestui studio  sunt de a determina dacă beneficiarii țintă au fost identificați și cum 

linia de credit RISP II a contribuit la diversificarea portofoliului de credite a IFP și la dezvoltarea afacerilor 

durabile în zonele de proiect. Aceasta include contribuția la dezvoltarea afacerilor dezvoltate în contextul 

reducerii sărăciei globale, creșterea veniturilor și oportunităților de angajare în cadrul comunităților (adică 

gradul de impact al întreprinderilor rurale asupra mediului socio-economic local în cadrul comunităților lor). 

Sarcinile specifice ale acestei evaluări sunt: 

 Impactul liniilor de credit asupra afacerilor și bunăstării beneficiarilor 

 Evaluarea ratei de rentabilitate a investițiilor și estimarea ratele globale de rentabilitate a resurselor 

financiare. 

Metodologia 
 
Studiul a răspuns la următoarele două obiective de dezvoltare: 

 

 Procentul de beneficiari ale căror venituri a crescut ca urmare a intervențiilor proiectului 

 Creșterea creditării în agricultură și sectorul  

Abordarea studiului / analiza contextului economic. Într-o primă etapă, echipa de evaluare a avut o privire 

mai atentă la contextul economic al băncilor - în special a IFP partenere - și beneficiarilor, întreprinderile 

micro, mici și mijlocii. Pentru studiul de impact, comparație între IFP și a întregului sector bancar, precum și 

între IMM-uri beneficiarilor și tendințele naționale ale IMM-urilor sunt necesare a fi făcute, în cazul în care 

s-au produs modificări în sectorul bancar și în cadrul IMM-urilor, respectiv. Prin urmare, datele statistice 

naționale și alte surse au fost luate în considerare pentru acest raport. Mai mult, studiul al documentelor de 

proiect existente, cum ar fi raportul proiectului de evaluare, rapoarte de monitorizare UIP, Misiunea Băncii 

Memorii World Aid, au fost cruciale pentru evaluarea proiectului. 

Într-o a doua etapă, echipa de evaluare a analizat rezultatele planificate de proiect versus realizat pe baza 

datelor de monitorizare ale Unității de Implementare a Proiectului. Ipoteze de relații de cauzalitate au fost 

dezvoltate pentru a analiza rezultatele scontate și în cele din urmă a impactului.  

Cercetare primară. Datele utilizate pentru analiză a efectelor pe care RISP II a avut asupra beneficiarilor au 

fost furnizate de diferite surse:  
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a) Directoratul Liniei de Credit , instituția responsabilă de implementare și de monitorizare a liniei de 

credit RISP II. CLD a furnizat baza de date de monitorizare cu date relevante cu privire la 470 de 

IMM-uri care au beneficiat de RISP II. 

 

b) Un eșantionul de întreprinderi a fost selectat din numărul total de întreprinderi finanțate. 

Eșantionul a cuprins 75% întreprinderi micro din mediul rural și 25% din mediul urban. Evaluarea de 

impact a fost realizată pe baza a patru criterii: 

 

 Poziție geografică: Nord, Centru și Sud 

 Așezarea: Rurală și Urbană 

 Mărime: Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii 

 Sectorul economic: Agricultura (inclusiv proiectele de irigații), Producția, Comerțul și 

Servicii  

Acest grup eșantion de 76 de IMM-uri a furnizat informații cu privire la impactul liniei de credit RISP II. 

Respondenții au fost rugați să furnizeze informații cu privire la următoarele domenii: 

 numărul și valoarea altor împrumuturi accesate pe lângă RISP II, lei 

 Terenuri deținute înainte și după intervenția RISP II, 

 Teren închiriată înainte și după intervenția RISP II, 

 Terenurile irigate înainte, și după intervenția RISP II 

 Valoarea gajului evaluată de bancăvs valoarea garanției pe piața 

 Satisfacție proiect, 

 Mijloace fixe înainte și după intervenția RISP II, 

 Vânzările înainte și după intervenția RISP II, 

 Profitul net înainte și după intervenția RISP II, 

 Numărul de beneficiari cu creșterea veniturilor, 

 TVA plătită înainte și după intervenția RISP II, 

 Impozitul pe venit plătit înainte și după intervenția RISP II, 

 impozitele locale plătite înainte și după intervenția RISP II, 

 taxele salariale plătite înainte și după intervenția RISP II, 

 Total angajați înainte și după intervenția RISP II, 

 Salarial mediu net pe angajat înainte și după intervenția RISP II, 

 Accesul la echipamente noi, 

 Etc. 

Clienții au fost rugați să răspundă la chestionar prin amintirea situației înainte și după împrumut. 

Răspunsurile beneficiarilor nu au fost verificate cu planurile de afaceri incluse în dosarele de credit. O 

verificare încrucișată a fost efectuat cu declarațiile financiare furnizate de aceste IMM-uri care acoperă 

perioada de implementare a RISP II (2006-2012). Câteva cazuri de împrumut în care managerii de ramură și 

ofițerii de credit au fost intervievate la nivel de ramură. De remarcat este faptul că situațiile financiare 

oficiale ale afacerilor înregistrate nu reflectă în mod adecvat situația lor financiară din motive fiscale și alte. . 

Cu toate acestea, datele financiare, ulterior, a fost ajustate în consecință, cu rezultatele sondajului și 

interviuri directe cu managerii de IMM-uri, cazul în care beneficiarii au fost dispuși să furnizeze date exacte 

cu privire la performanțele lor economice și financiare. 
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Grupul de control a fost construit printr-o abordare semi-experimentală, cerându-le beneficiarilor 

întrebarea ce s-ar fi întâmplat dacă condițiile împrumutului s-ar fi ridicat la 4 până la 7% mai mare privind 

rata dobânzii și cu o scadență mai mare. Cu alte cuvinte, dacă condițiile creditului ar fi fost în funcție de 

resursele proprii ale băncilor. Această metodă a fost utilizată, deoarece este dificil de a identifica un grup de 

control care nu a avut acces la o linie de credit furnizate de instituțiile internaționale în condiții favorabile. 

Mai mult decât atât, nu a existat nici o dovada ca, chiar unul IMM-urile care nu a accesat alte credite cu 

excepția creditelor RISP, astfel toate IMM-urile de cercetare au un portofoliu de credite constând din RISP, 

IFP și alte finanțări a donatorilor. 

În plus, un studiu calitativ (interviuri structurate) a 11 IMM-uri din 76 a fost efectuat pentru a se determina 

mai adânc efectele liniei de credit și de a evidenția câteva dintre concluziile de impact mai în detaliu.  

În ceea ce privește nivelul de banca, interviurile au avut loc cu șase IFP în sediul central, în special cu șefii 

departamentului de credit și managerii unităților liniei de credit, cât și la nivel de filiale cu managerii de 

sucursale și ofițeri de împrumut. Aceste interviuri viza obținerea a perspectivei asupra performanțelor lor în 

gestionarea creditelor RISP și evaluarea politicilor de management de împrumut și procedurile aplicate de 

IFP cu privire la împrumuturile RISP II. 

Limitări. Fiecare studiu de impact are limitările sale datorate unor factori externi care cel mai probabil au 

contribuit la efectele directe pe care proiectul le-a avut. Echipa de evaluare este conștientă de aceste 

constatări. Pentru a menționa constatările cele mai evidente: 

 Așa cum sa menționat mai sus, pentru grupul de control, situația în ceea ce privește accesul la servicii 
financiare și mai ales de credit sa schimbat semnificativ din 2006. În prezent, cele mai multe dintre 
IMM-urile din zonele rurale au acces la credite. Aproximativ 60% din antreprenorii au avut acces la 
alte credite înainte de a RISP II și aproximativ 40% au avut alte împrumuturi după RISP II. Prin urmare, 
modificarea veniturilor beneficiarilor nu poate fi atribuită în mod exclusiv RISP II. În această privință, 
devine mai important pentru a evalua calitatea serviciului de creditare, mai degrabă decât accesul la 
finanțare. Acest studiu a încercat să facă aceasta într-o anumită măsură, în special în privința efectului 
de scadență mai lungă, perioada de grație și rate ale dobânzii mai mici, dar, de asemenea, în ceea ce 
privește capacitatea de adaptare a băncilor față de noua clientela. Aptitudinile de afaceri ale 
antreprenorilor și ambițiile sale sunt cu siguranță un factor important pentru dezvoltarea afacerii. Este 
dificil să iei în considerație acest factor într-un studiu, prin urmare, rezultatele trebuie să fie puse în 
perspectivă. 

 În plus, este evident că la evaluarea ratelor interne de rentabilitate nu se poate face nici o diferență 
deoarece utilizează profitul înainte de plata dobânzilor și amortizare (EBITDA) sau fluxul liber de 
numerar în firmă, nu ia în considerare valoarea sau plata dobânzii sau rambursarea principalului, care, 
în alte cuvinte, dobândă mai mică și scadență mai mare nu va face nici o diferență la valoarea 
profitului operațional. Singurul indicator care ar putea evalua efectul de credit RISP asupra 
beneficiarilor, este rata de actualizare utilizată în proiecțiile fluxurilor de numerar pentru estimarea 
valorii a întreprinderilor și a valorii actualizate nete de investiții de capital. Rata de actualizare a fost 
calculată pe baza costului mediu ponderat al capitalului (WACC), care este costul firmei de capital, în 
care fiecare categorie de capital este ponderată proporțional. Astfel, au fost ponderate proporțional 
costul datoriei IFP, costul datoriei RISP și costul de capital în totalul investițiilor de capital. 
 

Ipoteze și relații de cauzalitate. Pentru componenta de finanțare rurală, studiul va analiza pe de o parte, 
efectul pe care linia de credit a avut asupra grupului țintă și, pe de altă parte, și efectul asupra sectorului 
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financiar din Republica Moldova. Prin urmare, mai multe ipoteze leagă evoluția rezultatelor, pentru a putea 
concluziona cu privire la impactul proiectului. 
 
Ipotezele efectului proiectului 
 

A. Linia de credit duce la creșterea investițiilor în active fixe  
 
B. Prin accesul la noi investiții, întreprinderile sunt în măsură să crească productivitatea, extinde sau 

diversifice activitatea lor de afaceri și de a crea oportunități de angajare 
 
Presupunând că investițiile au un efect pozitiv asupra activităților de productivitate și de afaceri ca urmare 
a noilor tehnologii, volume de producție mai mari, extinderea și diversificarea riscului, studiul a analizat 
efectul investițiilor în afaceri prin intermediul interviurilor semi-structurate, calitative.  
 
C. Companiile au devenit durabile datorită accesului la capitalul investițional  
 
Pentru o dezvoltare durabilă a economiei Republicii Moldova, este crucial ca afacerile sunt sau devin 
financiar și instituțional viabil pe termen lung. Prin urmare, studiul a fost interesat de analiza în ce măsură 
linia de credit RISP a contribuit la crearea de întreprinderi durabile. Sondajul, interviuri, registrul fiscal din 
Moldova și datele DLC au furnizat informațiile necesare cu privire la următorii indicatori: numărul de 
angajați, rata de default a creditelor și perioada de funcționare a beneficiarilor.  
 
D. Având în vedere creșterea accesului la finanțare a investițiilor, întreprinderile pot să crească și să 

devină mai profitabile  
 
În ceea ce privește accesul la finanțarea de noi investiții afacerile pot acumula active productive ceea ce 
duce la creșterea vânzărilor și a profiturilor nete. Pentru a demonstra această ipoteză, schimbarea în 
vânzările și profiturile nete au fost analizate în cadrul studiului și investiții rata estimativ de returnare vor fi 
calculate. Mai mult, economii ca urmare a accesului la condiții mai bune de liniei de credit RISP comparativ 
cu linii de credit de resurse proprii al IFP vor fi calculate. 
 
E. Accesul la sursele de refinanțare RISP II, precum și servicii de consultanță de afaceri pentru IMM-uri 

agricole și rurale în cadrul RISP II, a facilitat creșterea IFP a "operațiunilor de creditare pentru IMM-uri 
 
Servicii de consultanță de afaceri a crescut calitatea cererilor de credit și a planurilor de afaceri oferite de 
IMM-uri, ce simplifică evaluarea de credit a IFP. Prin urmare, IFP ar putea crește creditarea și portofoliul 
lor, în special portofoliu legat de agricultură și industria alimentară. 

Sub componentele Finanțării Rurale: 

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. 
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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. 

Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale, inclusiv finanțarea adițională. 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. 

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. 

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, cu menţinerea componentei de grant.  De 

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

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

fiind 30.06.13.   

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

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

SUA, suma grantului 1964,45 mii MDL şi 285,46 mii dolari SUA.  
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Din 53 de sub-împrumuturi 26 sub-împrumuturi  au  fost aprobate pentru sisteme de irigare în suma de 12 

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

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

Rezumatul studiului de impact 

Performanța proiectului (output) 

De la lansarea proiectului, au fost oferite în total 470 de credite la 191 de localități din mediul rural, dintre 

care, 135 oferite la sate, 41 pentru orașe din mediul rural și 15 pentru satele din jurul capitalei Chișinău, 

care au fost selectate pentru finanțare în conformitate cu procedura de direcționare a proiectului. Pe 

parcursul întregii perioade de activitate RISP II, valoarea totală a creditelor acordate a fost de 30 588 897 

USD, din care fondurile RISP II a oferit 23 947 916 USD și IFP-urile au finanțat 6 640 981 USD. Conform 

datelor de monitorizare UIP totalul investițiilor, care acoperă împrumutul și contribuția beneficiarului al 

acestei componente s-a ridicat la 82 708 583 USD, care odată epuizate, denotă că contribuțiile beneficiarilor 

de 52 119 687 sau 63% din totalul investițiilor debursate în cadrul acestei componente, însă în termeni reali, 

în baza evaluării efectuate de AID investițiile proprii de capital a beneficiarilor au fost de până la 35%. 

Potrivit PAD cel puțin 5 IFP-uri ar fi trebuit să participe la proiectul RISP II. La sfârșitul proiectului 7 IFP-uri 

selectate au participat la finanțarea IMM-urilor din mediul rural.  

În ceea ce privește mărimea creditului 92 au fost împrumuturi mici, reprezentând 4% din valoarea totală a 

creditului, 274 au fost credite medii, reprezentând 46% din valoarea totală a creditului și 104 au fost 

împrumuturi mari, reprezentând 50% din valoarea totală a creditului, ceea ce demonstrează o repartizare 

echitabilă chiar și a plăților în rândul IMM-urilor din mediul rural. 

Având în vedere domeniul de aplicare a investiției, RISP II are o diversificare bine stabilită a portofoliului, 

finanțarea fiind alocată în mod balansat între o serie de tipuri de investiții: 40% au fost acordate pentru 

agricultură, 15% în sectorul industrial, 12% în sectorul comercial, 10% pentru sectorul de transporturi și 21% 

în alte activități. 

Conform legii în vigoare privind IMM-urile, portofoliul RISP II ar putea fi grupat în funcție de mărimea 

întreprinderilor. În acest sens, repartizarea creditelor RISP a fost următoarea: 27,81% au fost pentru 

microîntreprinderi, 53,81% pentru întreprinderi mici, astfel, mai mult de 80% au fost direcționate către 

companiile mici și mijlocii, 17,66% din valoarea totală a împrumutului a fost pentru întreprinderile mijlocii și 

mai puțin mult de 1% din portofoliul de credite a finanțat întreprinderile mari. 

Efectul proiectului (outome) 

Primul indicator de impact: % din beneficiari ale căror venituri a crescut ca urmare a intervenției 

proiectului: Acest studiu de evaluare a confirmat faptul că 90% din beneficiari componenta de Finanțare 

Rurală au raportat creșterea veniturile lor, ca urmare a intervenției proiectului. Mai mult decât atât, IMM-

urile intervievate au raportat că afacerea lor ar fi crescut mult mai lent, fără împrumuturile RISP II, sau ar fi 

cel mai probabil că nu ar fi accesat un împrumut de la bancă, cu ratele dobânzilor mai mari cu 2-5% și o 

perioadă de rambursare de doar 24-36 luni. Pe perioada de implementare a proiectului, vânzările nete ale 
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acestor IMM-uri au crescut cu 206%, iar profitul net cu 234%. În ceea ce privește activele fixe s-a raportat o 

creștere de 354%. 

Al doilea indicator de impact. Componenta Finanțare Rurală din RISP II a fost eficientă în contribuția la 

creșterea creditării pentru sectorul agricol și rural, deoarece a putut să mențină ritmul creat de RISP I. 

Pentru că agricultura și prelucrarea produselor alimentare joacă un rol important pentru linia de credit RISP 

II și aceste clasificări în sectorul de împrumut este disponibil în statisticile BNM, consultanții AID au estimat 

creșterea portofoliul de creditare a băncilor comerciale pentru sectorul agricol de la 2,7 miliarde lei în 2006 

la 5,8 miliarde lei în 2012. 

Rata medie a dobânzii percepută de către IFP-uri pe durata de implementare a proiectului a fost cu 4,76%, 

mai mică pentru fondurile refinanțate în comparație cu costul perceput de către IFP-uri pentru resursele 

financiare proprii. Având în vedere perioada împrumuturilor acordate și costul dobânzilor percepute, 

proiectul a contribuit în total la o economisire pentru beneficiari a 5,1 milioane dolari comparativ cu 

resursele IFP proprii.  

Perioada de scadența a creditelor RISP II este cea mai apreciată de către întreprinderile din mediul rural. 

Scadența medie a unui împrumut accesat din resurse proprii IFP este de 24 luni. În ceea ce privește 

portofoliul RISP II, maturitatea de 24 de luni constă doar 3% din totalul creditelor acordate, restul fiind 

credite de peste 24 de luni, ceea ce dovedește din nou un impact pozitiv direct asupra întreprinderilor care 

au investit în investiții de capital pe termen lung. 

Mai mult, beneficiarii IMM-urilor din mediul rural din RISP II au confirmat o creștere a vânzărilor, după 

accesarea împrumuturilor din proiect, în valoare totală de circa 13 milioane USD sau suplimentar 0,43 USD 

pe fiecare dolar investit din RISP II (datorită creditului RISP). Economiile din dobânda achitată menționată în 

paragraful anterior (5,1 milioane USD), constituie 6,1% din creșterea totală al vânzărilor (datorită RISP, 

împrumuturilor IFP-urilor și investițiilor de capital), sporind astfel marja de profit net a IMM-urilor și 

respectiv, dividendele plătite 

Pe baza analizelor aprofundate ale IMM-urile chestionate și finanțate de RISP în perioada de implementare 

a proiectului, investițiile efectuate generează o EBITDA de circa 7,5 milioane de dolari anual, cu o Rată 

Financiară Internă de Rentabilitate (RFIR) egală cu 27.66 % și o Valoare Economică Netă Actualizată (VENA) 

de  26,2 milioane de dolari. Aceasta reflectă evaluarea întregului portofoliul investițional a acestor IMM-uri, 

care include, printre RISP II, împrumuturi suplimentare IFP și capitalurile proprii.  

Riscul de faliment înainte de RISP II. În baza studiului, AID a evaluat riscul de default al IMM-urilor luând în 

considerare Rata de Acoperire a Dobânzii. Aceasta a inclus calculare RAD pentru 24 luni după accesarea 

creditului. În acest caz, AID a comparat RAD la resursele RISP II și resursele proprii IFP. Această ipoteză a dus 

la faptul că 39% dintre IMM-urile chestionate se încadrează în categoria de companii cu " Risc Eminent " de 

faliment (default), iar 58% sunt companiile cu cel mai puțin "Risc de default", adică nu sunt în grupul cu 

"Risc de nerambursare moderat". 

Riscul de faliment după RISP II. "Cazul după RISP II", este situația existentă când riscul de default este 

evaluat pe baza termenilor de împrumut a resurselor RISP II. Comparativ cu "fără RISP II", situația are un 



 
 

UCIMPA | Raport de progres - Tr. 2, 2013 
 

33 

 

anumit rezultat pozitiv, unde doar 26% dintre companiile sunt cu " Risc Eminent " de default, comparativ cu 

38%  situația "fără RISP II" și 34% din companii sunt în grupul cu "Risc de default ", în comparație cu 58% din 

scenariul fără RISP.  

Crearea de valoare. Un alt impact legat de riscul de default este dependența directă a costului de capital. Cu 

cât mai mare este riscul, cu atât mai mare este costul de capital, care duce la o valoare mai mică a 

companiei. În general, Costul Mediu Ponderat al Capitalului al IMM-urilor chestionate, presupunând că nu a 

existat proiectul RISP II, ar fi fost cu 0,8% mai mare față de situația actuală, astfel intervenția RISP II a creat o 

valoare mai mare decât ar fi fost creată de creditele IFP.  

Fiecare dolar investit din RISP II a creat valoare (capitalizare) de 2,3 USD. 

 Pe parcursul implementării proiectului, 2995 de angajați au înregistrat o creștere medie anuală a salariilor 

de 10,75% pentru personalul administrativ și de 16,25% pentru muncitori; aceasta a depășit inflația și rata 

PIB-ului. Locurile de muncă create prin proiect au fost împărțite în mod egal între femei și bărbați. Acești 

indicatori subliniază eficiența proiectului în furnizarea de locuri de muncă durabile.  

În mediu, a fost necesar de aproximativ 11 916 USD din finanțarea RISP II pentru a crea un nou loc de 

muncă. Cel mai eficient, în acest sens, au fost IMM-urile cu 30% -50% credite RISP în portofoliul lor total de 

credite. 

Durabilitatea 

Accesului la creditare. Guvernul Moldovei a creat prin DLC în cadrul Ministerului de Finanțe un mecanism 

unic pentru a reinvesti rambursările din liniile de credit ale donatorilor în perioada împrumutului pe țară (de 

exemplu, mai mult de patruzeci de ani împrumuturile în condițiile preferențiale ale IDA de 1% , cu o 

perioadă grație de la 10 la 15 ani), împrumuturi guvernamentale de la donatori, cum ar fi BIRD, FIDA, KFW, 

UNICEF, și așa mai departe. 

De fapt, DLC gestionează în prezent 14 linii de credit donatoare în sumă totală de 172 milioane USD, care 

reprezintă în jur de 5-6% din totalul portofoliului de credite bancare. Acesta continuă creditarea de reflow-

uri în condiții uniforme pentru IFP-uri..  

Linia de credit RISP II se ridică la 19,2% din portofoliul total de credite al DLC. DLC a reușit pînă în prezent o 

rată de recuperare de 160,75% din linia de credit RISP II, ținând cont că încă nu a venit timpul rambursării 

creditului către IDA. O astfel de realizare a DLC este destul de remarcabilă în funcție de condițiile economice 

globale dificile si calitatea proasta a portofoliilor de credite ale băncilor. Dacă DLC reușește să convingă 

guvernul Republicii Moldova să continue gestionarea profesională de reflow a liniilor de credit RISP II - și, de 

fapt, toate celelalte linii de credit -, sustenabilitatea liniei de credit RISP II poate fi considerată ca fiind foarte 

mare.  

În scopul de a asigura continuarea durabilă a proiectului, de a acumula profit și de a rambursa  principalul 

către IFP-uri, după deducerile Ministerului Finanțelor sumelor nete necesare pentru a servi datoria, re-

creditarea fondurilor acumulate se efectuează la condiții similare ca linia de credit la etapa inițială de 

implementare a proiectului. Excepția este posibilitatea de a finanța sub-împrumuturi în valoare de 100% din 
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costurile eligibile, comparativ cu 80% cum se prevede în condițiile inițiale ale proiectului, s-a majorat limita 

este de 250 000 $  pentru un sub-împrumut, și marja adăugată la creditare a dobînzii și rata de referință 

este mai mică din iulie 2009, de la 1,5% la 1,4% (marja de resurse RISP a fost de 2%).  

Pe parcursul primului trimestru al anului 2013 din resursele interne ale liniei RISP II au fost aprobate 12 sub-

proiecte în valoare totală de 8580 mii lei, 117 860 mii USD și 48 000 de mii de Euro. Nivelul de participare al 

IFP-urilor este distribuit după cum urmează:  

Grafic 1: Plata restituirilor CDL, primul trimestru al anului 2013 

 

Începând cu octombrie 2007, creditarea de tip revolving a aprobat și a finanțat 197 sub-proiecte în valoare 

de 113 776,69 mii lei, 5 592.1 USD și 709640 Euro14. Informații privind sumele plătite sunt prezentate în 

tabelul de mai jos.  

Termenul mediu de rambursare a acestor împrumuturi este de 60 de luni. Rata medie a dobînzii la 

beneficiarii finali care au aplicat prin IFP-uri pentru aceste sub-împrumuturi în lei este de 10,2%, iar 6,2% în 

USD. 

Tabel 10: Scopul sub-creditelor, reflows 

Domeniul de 
aplicare al 
creditelor 

Nr de sub-
credite 

În USD, 
milioane 

% 

Agricultură 51 5.060 32.28% 

Comerț 37 2.512 16.03% 

Construcții 1 0.028 0.18% 

Industria 
alimentară 

17 1.675 10.69% 

Industrie 27 2.368 15.10% 

Servicii 61 3.781 24.12% 

Servicii medicale 3 0.250 1.60% 

Total 197 15.674 100% 

Victoriabank; 
4,74%

Banca Sociala; 
4,56% MoldCredit; 

8,11%

MoldovaAgroin
dbank; 82,58%
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Durabilitatea întreprinderilor susținute prin credite de investiții refinanțate pare să fie ridicată. Acest lucru 

este reflectat de o serie de indicatori, printre care creșterea anuală a vînzărilor, a profiturilor, angajarea de 

personal suplimentar, creșterea treptată a afacerii și de creșterea salariilor și mijloace fixe.  

Un alt indicator atribuit durabilității este capacitatea IMM-urilor de a accesa noi împrumuturi din afara 

proiectului RISP II. În acest sens, 74% din creșterea totală a activelor a IMM-urilor intervievate au fost 

finanțate prin resursele proprii ale IFP-urilor.  

Tabel 11: Credite a IMM-urilor chestionate în finanțarea activelor sale  

Creditul RISP II, USD          3 801 145    

Credite înainte de RISP II          9 003 524    

Credite după RISP II        11 598 916    

Total credite        24 403 585    

Ponderea RISP II în totalul de credite 16% 

Ponderea RISP II in totalul de credite înainte de RISP  30% 

Concluzii finale 

Principalele constatări și concluzii 

Debursarea fondurilor alocate și implementarea activităților proiectului este satisfăcătoare și finalizată în 

timp util. Până la sfârșitul proiectului toți indicatorii de performanță au înregistrat valori satisfăcătoare în 

comparație cu obiectivele sale de evaluare, cu excepția numărului de beneficiari care s-au creditat pentru 

prima dată (164 realizat vs. 200 țintă în PAD) și lipsa de finanțare leasing. 

În ceea ce privește beneficiarii care s-au creditat pentru prima dată debitorilor, rapoartele UIP / DLC 

menționează că acest indicator trebuie să fie 30% din total finanțări RISP II, în realitate însă proiectul a atins 

indicatorul de 39,3%. Cu toate acestea există un deficit de 36 de credite acordate pentru astfel de 

beneficiari 

Obiectivul de dezvoltare al proiectului 1: Ponderea beneficiarilor (%) ale căror venituri a crescut ca urmare 

a intervenției proiectului. Acest studiu de evaluare a confirmat faptul că 90% din beneficiari componenta de 

Finanțare Rurală au raportat creșterea veniturile lor, ca urmare a intervenției proiectului. Mai mult decât 

atât, IMM-urile intervievate au raportat că afacerea lor ar fi crescut mult mai lent, fără împrumuturile RISP 

II, sau ar fi cel mai probabil că nu ar fi accesat un împrumut de la bancă, cu ratele dobânzilor mai mari cu 2-

5% și o perioadă de rambursare de doar 24-36 luni. Pe perioada de implementare a proiectului, vânzările 

nete ale acestor IMM-uri au crescut cu 206%, iar profitul net cu 234%. În ceea ce privește activele fixe s-a 

raportat o creștere de 354%. 

Obiectivul de dezvoltare al proiectului 2: Majorarea ponderii creditării în sectorul rural. DLC nu are 

informații cu privire la condițiile generale de împrumut oferite de IFP, în ceea ce privește ratele dobânzilor și 

perioadei de creditare. Ceea ce a fost posibil să se evalueze, în funcție de un indicator mai specific (față de 

statistica BNM) reprezintă capacitatea IMM-urilor de a accesa noi împrumuturi după finanțarea RISP II. 

Astfel, IMM-urile chestionate au raportat acces la 24,4 milioane USD credite din care 35% au fost credite 
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accesate înainte RISP II și 47% din totalul creditelor, au fost accesate după RISP II din resursele IFP. În ceea 

ce privește statistica BNM s-a constatat că portofoliul băncilor de creditare a sectorului agricol a crescut de 

la 2,7 miliarde lei în 2006, la 5.8 miliarde lei în 2012. 

Indicatorii cheie de performanță a IMM-urilor chestionate demonstrează utilizarea eficientă a capitalului, 

care este mai mare decât costul de oportunitate al capitalului de 12%, depășește rata de risc de țară a 

Moldovei de 15%, precum și rata PIB-ului anual (în mediu 6,1% pentru 2009-2012), ceea ce indică o 

contribuție semnificativă la creșterea economică. Astfel, în baza analizelor aprofundate ale IMM-urile 

chestionate finanțate prin RISP II sa constatat, că investițiile efectuate generează un profit financiar mediu 

anual înainte de impozitare și depreciere de circa 7,5 milioane de dolari, cu o rată internă de rentabilitate 

financiară (FIRR) egală cu 27.66 % și o valoare financiară actualizată netă de 26,2 milioane de dolari. Acești 

indicatori demonstrează utilizarea eficientă a fondurilor. 

Sursă durabilă de venit pentru a populația din mediul rural. Pe parcursul implementării proiectului, au fost 

create 2995 de noi locuri de muncă, care au înregistrat o creștere medie anuală a salariilor de 10,75% 

pentru personalul administrativ și de 16,25% pentru muncitori; aceasta a depășit atât rata inflației cât și rata 

PIB. Locurile de muncă create de proiect au fost împărțite în mod egal între femei și bărbați. În mediu 11 

916 USD RISP II creditare a fost necesar pentru a crea un nou loc de muncă. 

Perioada de scadența a creditelor RISP II este cea mai apreciată de către întreprinderile din mediul rural. 

Scadența medie a unui împrumut accesat din resurse proprii IFP este de 24 luni. În ceea ce privește 

portofoliul RISP II, maturitatea de 24 de luni constă doar 3% din totalul creditelor acordate, restul fiind 

credite de peste 24 de luni, ceea ce dovedește din nou un impact pozitiv direct asupra întreprinderilor care 

au investit în investiții de capital pe termen lung. 

Poate fi considerat ca o deficiență faptul că proiectul nu stabilit un obiectiv clar cu privire la numărul și 

valoarea totală a creditelor de leasing în total portofoliu de împrumuturi. Cu toate acestea, PAD a RISP II 

Componenta Finanțare Rurală a subliniat importanța instrumentului de leasing agricol, ca un instrument 

de finanțare eficientă pentru a ajuta la depășirea lipsei gajuluila accesarea creditelor de către 

întreprinderile agricole. Proiectul a prevăzut asistență tehnică pentru IFP pentru a dezvolta produse de 

leasing, care să le permită să finanțeze investiții agricole și rurale a întreprinderilor care nu dispun de 

garanții suficiente și acceptabile. Cu toate acestea, nici o IFP nu a considerat oferirea de produse de leasing 

pentru clienții lor și, astfel, nu a solicitat nici o asistență tehnică în cadrul RISP II. 

Motivul dezinteresului dominant a IFP față de leasing, este plata taxei de valoare adăugată la achiziția 

echipamentelor și existența unei legislații slab dezvoltate în domeniu. Cu toate acestea, RISP II ar fi putut 

întreprinde mai multe eforturi - în colaborare cu alți donatori - pentru a ajuta la îmbunătățirea cadrului de 

reglementare a leasingului și de a oferi, ulterior, asistență tehnică IFP în dezvoltarea de produse de leasing, 

așa cum au fost planificate inițial de RISP II în PAD. 

Majoritatea întreprinzătorilor intervievați s-au plâns despre cerințele exigente privind gajul și presiunea 

exercitată de bănci să accepte ipotecarea casei proprii. Astfel, IFP sunt destul de conservatoare privind 

cerințele față de garanțiile de împrumut, prin acceptarea a numai 50% din valoarea de piață (în termeni 

reali) a echipamentelor finanțate, mașini sau vehicule. În plus, garanțiile solicitate de bănci depășesc cu 
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150%, iar în unele cazuri cu 200% valoarea creditului. Consultanții AID au observat că IFP a insistat, în multe 

cazuri ipotecarea casei clientului.  

IFP susțin că în cadrul RISP II este necesar adițional trei zile pentru debursarea creditelor în comparație cu 

creditele refinanțate din resurse proprii ca urmare a procedurilor de aprobare a DLC. IFP sunt în prezent în 

așteptare pentru resurse reflow pentru o perioadă de cîteva luni, și sunt nevoite să promită clienților 

creditare peste această perioadă 

În ceea ce privește calitatea portofoliului de credite a RISP II, DLC ia în calcul indicatorul de portofoliu-la-risc 

de 60 de zile (aici se face referire la "PAR 60 zile") a IFP, ca un indicator secundar de evaluare a calității 

portofoliului de credite totale a IFP și nu separat pentru portofoliul RISP II. Rata de recuperare a creditului 

este un indicator mai puțin adecvat pentru calitatea portofoliului, astfel încât DLC nu o folosește ca un 

indicator cheie de monitorizare pentru creditele RISP II, chiar dacă PAD menționează că indicatorul de 

recuperare a creditelor este principalul indicator de evaluare a portofoliului (PAD cerea 95% rata de 

recuperare). Cu toate acestea, nu s-a constatat nerambursarea a careva credit oferit prin RISP II.  

Ratele dobânzilor de piață. Ratele dobânzilor de piață, garantează sustenabilitatea financiară a instituțiilor 

financiare. Chiar dacă RISP II a oferit rate ale dobânzii mai mici în comparație cu sistemul bancar, aceasta a 

avut un efect minor asupra mediului de afaceri rural. Este clar că analiza comparativă a termenilor de 

împrumut, ar concluziona că creditul din resurse proprii a IFP de 24 luni ar genera costuri mai mici la plata 

dobânzii, comparativ cu un împrumut RISP II, cu o perioadă de rambursare de 60 luni, chiar dacă rata 

dobânzii RISP II a fost în mediu mai mică cu 4,7% decât sursele proprii IFP. Efectul principal pe care l-au avut 

beneficiarii RISP II a fost maturitatea creditelor (perioada de scadență) și graficul de rambursare benefic, 

care în final au fost principalii factori care au redus riscurile de neachitare a creditelor accesate de către 

IMM-rile rurale, și respectiv rata dobânzii subvenționată nu este o soluție. Ca dovada nu exista aproape nici 

o diferența, în ceea ce privește, perioada de recuperare a investiției între creditele RISP II și din resurse IFP 

proprii, adică costurile privind dobânzile aproape că nu au avut nici un impact considerabil asupra 

profiturilor IMM-urilor. 

Efectul major al componentei de finanțare rurală a fost asupra companiile mici și mijlocii, care în mare parte 

/ integral s-au bazat pe resurse RISP II, sau cum a fost evaluat in acest document, adică companii cu o 

pondere mai mare a  creditelor RISP II în total portofoliu de credite. IMM-urile cu o pondere RISP II mai mică 

de 30% în total portofoliu de credite, au avut efet minim ca rezultat al accesării creditelor RISP II. 

Lecții învățate și recomandări 

Finanțarea pe termen lung. Accesibilitatea de resurse pe termen lung pentru sectorul financiar a fost vital 

pentru extinderea finanțării creditelor pentru întreprinderile din mediul rural. Deși depozitele în numerar a 

crescut cu 253% între 2006 și 2012, acestea au fost în majoritate  depozite pe termen scurt, ceea ce 

presupune depunerea de eforturi continue în accesarea de resurse financiare pe termen lung pentru 

sectorul financiar, ca instituțiile financiare să aibă posibilitatea creditării investițiilor din mediul rural. 

Intervenția pe viitor poate viza, în special acele IMM-uri din mediul rural, care ar avea un impact mai mare 

de la creditare rurală. Nu este nici un efect de a furniza creditare din proiect companiilor care dispun deja de 

portofolii de creditare mari, în care ponderea resurselor din proiect este mică.  
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În general, sa înregistrat o rată foarte scăzută de investiții de capital propriu în totalul investițiilor la IMM-

urile intervievate. Riscul cel mai evident este riscul pârghiei financiare, în acest caz, supra îndatorarea 

multiplică pierderi către companii. IMM-urile care împrumuta bani prea mulți, ceea ce este cazul sectorului 

rural, s-ar putea confrunta cu falimentul în timpul unei recesiuni economice, în timp ce un grad mai mic de 

îndatorare ar putea majora probabilitatea supraviețuirii. Experiență acumulată pe parcursul implementării 

proiectului (supra îndatorarea beneficiarilor) ar implica adoptarea de noi instrumente de investiții, 

aprovizionarea cu capital suplimentar. În acest sens s-ar sugerează că este momentul potrivit crearea unui 

fond de investiții capitale. Prin urmare, noi intervenții în Republica Moldova ar putea lua în considerare, 

inclusiv crearea unor fonduri de capital, orientate pentru dezvoltarea lanțurilor valorice de importanță 

strategică. 

Acordarea de granturi. O schemă de grant ar putea fi luate în considerare pentru a încuraja investiții 

comune în procesul de post-recoltare și de livrare a produselor pe piață, mai ales pentru grupuri de 

antreprenori, și eficientizarea astfel a investițiilor, în funcție de cererea de pe piață. 

Instrumentul de Leasing. Folosind mecanismul de leasing este o soluție viabilă pentru a evita problema 

gajului. În acest context, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a adopta un instrument viabil de 

leasing agricol (leasing financiar și operațional), care va oferi cel puțin condițiile de creditare comparative, în 

termeni de costuri și maturitate, în comparație cu condițiile de creditare bancară. 

Fondul de garantare a creditelor. Cerințele stricte privind gajul și lipsa gajului la IMM-uri, implică faptul că 

intervențiile viitoare pot oferi sprijin tehnic pentru gestionarea riscurilor și extinderea tipurilor de utilizare a 

garanțiilor la creditare, dar, de asemenea, investiții în fonduri de garantare a creditelor existente, sau prin 

stabilirea un nou fond de garantare a creditelor,  ar putea fi considerat drept o soluție. (Anexa 2) 

 

Componenta IV:  RE-PARCELAREA TERENURILOR AGRICOLE  

 
Notă: această componentă a fost implementată cu succes.  
 

Suma bugetată  1 750 000 USD 

Absorbiţi la 30 iunie 2011 2 158 173 USD 

 

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

 
Indicatorii de rezultate 
Notă : Indicatorii de rezultat reflectă situația la 31 decembrie 2011, data la care s-a finalizat implementarea 
Componentei III: Reparcelarea terenurilor agricole.   
 

Referinţă 
La situaţia din 31 
decembrie 2011 
 

Comentarii 

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

0 40 % 

Nu au fost  monitorizata 
evoluţia lucrărilor de 

reparcelare în 6 sate după 
finalizarea proiectului 
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Numărul total de parcele deţinute de satele 
participante se reduce în cele 6 sate iniţiale  

0 28 %  

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

0 37 %  

Numărul tranzacţiilor cu terenuri se măreşte 
în cele 6 sate iniţiale 

0 3713  

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

0 25 %  

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

0 35 %  

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

0 18 %   

Numărul tranzacţiilor funciare se majorează în 
cele 40 sate adiţionale 

0 15685 
15 685 tranzacții au fost 
implementate în cadrul 

proiectului 

 

Obiectivul de consultanță este de a efectua o evaluare a impactului final al proiectului (perioada de 

implementare Iulie 2006 - Iunie 2013), evaluând modul în care intervenția in curs de evaluare afectează 

rezultate stabilite.  Obiectivul acestei sarcini este dublu: 

 de a determina efectele asigurate de serviciile de Extensiune rurală, de Finanțare Rurală și 

componentele de re-parcelare a terenurilor; 

 de a întocmi concluzii și recomandări pentru eficientizarea punerii în aplicare ulterioare 

evaluând situația actuală și lecțiile acumulate în evaluările de impact anterioare.. 

Această evaluare a impactului încearcă să răspundă la două obiective cheie de dezvoltare a  proiectului: 

a. % beneficiarilor ale căror venituri au crescut ca urmare a intervenției proiectului 

b. creșterea sporită a creditării pentru sectorul agricol și rural 

Sarcini specifice: Impactul de Finanțare Rurală 

Re-parcelarea  terenurilor a fost pilotata pentru prima dată în 6 sate selectate (2007-2009), cu o răspândire 

ulterioară în 40 de sate (2009-2010). Un studiu de evaluare a impactului asupra lecțiilor învățate ca urmare 

a re-parcelării pilot a terenurilor din 6 sate a fost realizat pe parcursul anului 2011. 

Scopul  activității  acestei misiuni este de a efectua evaluarea impactului asupra 40 de sate și să ofere o 

actualizare cu privire la rezultatele și progresele realizate pe baza celor 6 sate pilotate. Studiul de evaluare al 
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impactului asupra re-parcelării terenurilor în 6 sate a stabilit premisele pentru dezvoltarea unei strategii de 

terenuri, cu sprijinul FAO. 

Prin urmare, se adresează următoarele întrebări: 

• Au oferit lecțiile învățate din re-parcelarea terenurilor stimulente de a intensifica orice acțiuni 

legate de politica? A avut loc modificări legislative sau de reglementare în următorii ani? 

• Au reușit fermierii implicați în proiectul pilot să obțină randamente mai bune și venituri 

financiare îmbunătățite ca rezultat al terenurilor consolidate? 

• Asigurarea unei analize financiare privind procedurile legate de consolidarea terenurilor 

(cadastru, notar, primării, autoritățile fiscale, etc), precum și constrângerile de timp asupra 

agricultorilor. 

Metodologia de cercetare 

Evaluarea impactului a implicat analiza unei serii de rezultate asupra situației mandatului de teren, 

economice, și impactul social. În acest context, s-au folosit atât metode cantitative, cât și calitative. 

Metodele cantitative au fost folosite pentru a măsura performanța proiectului și metodele calitative pentru 

analiza efectului de cauzalitate între rezultatele de performanță și produsele proiectului. 

Cercetări primare. Datele utilizate pentru analiza efectelor pe care re-parcelarea terenurilor (denumit în 

continuare "LR") a avut-o asupra beneficiarilor au fost furnizate de surse diferite: 

c) Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (denumit în continuare "ACSA"), agenția de implementare a 

componentei. ACSA a furnizat baza de date de monitorizare cu date relevante privind grupul țintă 

care a fost de aproximativ 50 mii de gospodarii medii și mici, originare din 40 de comunități rurale 

participante la proiect, cu o suprafața totală a terenurilor agricole deținute de peste 80.000 ha, și 

cu aproximativ 170 de mii de terenuri fragmentate. 

d) A avut loc intervievarea unui eșantion de 70 de beneficiari din 5 sate, care trebuiau să furnizeze 

informații privind impactul LR asupra beneficiarilor finali și în special bunăstarea lor. Clienții au fost 

rugați să răspundă la chestionar luând în considerație situația înainte și după proiect. 

e) Grupul de control a fost construit prin interviuri directe din 30 de proprietari de gospodarii din 3 

sate. Studiul a încercat să stabilească situația actuală a acestor gospodarii în comparație cu cei care 

au participat la LP. De asemenea, a fost evaluat faptul ce s-ar fi întâmplat dacă aceștia ar fi 

participat la proiect. 

Persoanele intervievate au fost rugate să furnizeze informații cu privire la următoarele domenii: 

 Forma juridică de constituire a afacerilor agricole (propria afacere sau acțiuni proprii 

înregistrate) 

 Terenuri deținute înainte și după intervenția LP 

 Terenuri arendate înainte și după intervenția LP 

 Terenurile irigate înainte și după intervenția LP 
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 Categoria care se potrivește volumului vânzărilor a fermei înainte și după intervenția LP (în 

MDL, mai puțin de 10 mii, 10 000 <= 50 000, 50 000 <= 100 mii, 100 000 <= 500 mii, mai 

mult de 500 de mii) 

 Locația de teren înainte și după intervenția LP (distanța maximă a terenului în km, timpul 

maxim necesar pentru a ajunge la teren, în minute, costurile estimate pentru a ajunge la 

teren în MDL  

 Satisfacția de la locația parcelelor de teren, înainte și după intervenția LP 

 Timpul alocat pentru lucru pe teren, înainte și după intervenția LP 

 Recolta în tone, înainte și după intervenția LP 

 Vânzările înainte și după intervenția RISP II 

 Estimarea costurilor fermei, înainte și după intervenția LP 

 Vânzările nete / înainte și după intervenția LP 

 LP a contribuit la: creștere culturilor, punerea în aplicare a noilor tehnologii, diversificarea 

tot mai mare de noi varietăți, îmbunătățirea accesului pe piață, vânzarea / cumpărarea 

terenurilor agricole, reducerea degradării terenurilor 

 Etc. 

Dincolo de indicatorii rezultatelor sondajului a fost utilizat o serie de indicatori specifici suplimentari, după 

cum urmează: 

Tipul indicatorului Definirea  indicatorului Evaluarea impactului 

Structura fizică a terenului sa 
schimbat 

 Modificările intervenite în structura 
terenurilor datorită intervențiilor de 
proiect 

 Numărul elementar de parcele per 
antreprenor din mediul rural 

 Aria  medie per antreprenor din 
mediul rural 

 Numărul elementar de parcele per 
primăriei 

 Dimensiunea medie  per parcela 

Teren utilizat pentru 
producere 

 Suprafața de teren pentru producție 

 Suprafața de teren destinate agriculturii 
de valoare înalta 

 Suprafețe de teren  raportata 
producției / randamentului 

  creștea, inclusiv estimarea     valorii 
producției incrementală 

 Schimbările in utilizarea terenurilor 
și de producție ca  

   urmare a re-parcelarii 

 Reducerea costurilor de producție pe 
unitate de teren folosit 

 Creșterea venitului net pe unitate de 
teren folosit 

Dezvoltarea pieței funciare 
locale 

 Numărul de tranzacții 

 Evoluția preturilor funciare  

Valoarea incrementală a pieței funciare 
locale, ca urmare a re-parcelarii 

Ca o concluzie, evaluarea impactului a componentei LR va răspunde la următoarele întrebări: 

 Numărul de fermieri raportat producției/creșterea recoltei inclusiv estimarea valorii de producție 

incrementală 



 
 

UCIMPA | Raport de progres - Tr. 2, 2013 
 

42 

 

 Dimensiunea medie a parcelelor împărțita la toate entitățile agricole care au participat la proiect, 

înainte și după intervenția proiectului, inclusiv a statisticilor privind societățile agricole și de la 

entitățile non-profit 

 Modificări în producția agricolă. Modificări ale costului de producție 

 Schimbări în atitudinea față de serviciile de re-parcelare. Schimbări în atitudinea față de efectele de 

re-parcelare. Modificări ale condițiilor care afectează în mod negativ re-parcelarea. Modificări în 

capacitatea consiliilor locale de a efectua anumite acțiuni notariale, cum ar fi taxele, ca urmare a 

instruirilor primite în cadrul proiectului 

 Au oferit lecțiile învățate de la re-parcelarea terenurilor stimulente pentru a intensifica orice acțiuni 

legate de politica? Au avut loc modificări legislative sau de reglementare în următorii ani? 

 Fermierii implicați în proiect au reușit să obțină randamente mai bune și venituri financiare 

îmbunătățite ca rezultat al terenurilor consolidate? 

 Furnizarea unei analize financiare privind procedurile legate de consolidarea terenurilor (cadastru, 

notar, primării, autoritățile fiscale, etc), precum și constrângerile de timp pentru agricultori. 

Pentru a răspunde la întrebările de studiu în ce măsură schimbul de proprietate al re-parcelarii  influențat 

comunitățile participante, AID calculează un set de indicatori cu privire la mărimea și numărul de loturi 

înainte și după consolidarea terenurilor: 

Indicator  Satul  1  Satul 2 Satul  3 Satul  4 Satul  5  Satul 6 

Zona totală de participare       

Proprietari înainte       

Proprietari după       

Numărul total de parcele de teren deținute de 
către proprietarii de terenuri, înainte de 
proiect 

      

Numărul total de parcele de teren deținute de 
către proprietarii de terenuri, după proiect 

      

Rata de reducere a RR       

CC % =>100 % => 1 lot       

Numărul mediu de parcele de teren per 
participant înainte de proiect  

      

Numărul mediu de parcele de teren per 
participant după proiect 

      

Suprafața medie a unei parcele înainte de 
proiect, ha 

      

Suprafața medie a unei parcele după proiect, 
ha 

      

Suprafața totală medie de proprietate înainte 
de proiect, ha 
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Suprafața totală medie de proprietate după 

proiect, ha 

      

A fost folosit indicatorul de reducere, care demonstrează eficiența și calitatea tehnică a proiectului și se 

calculează conform 

 

Unde : P - numărul de loturi înainte de consolidarea terenurilor 

             Pc - numărul de loturi după consolidarea terenurilor 

A fost folosit, de asemenea, Indicatorul de Consolidare (IC), care determină eficiența consolidării și în mod 

normal nu tinde la 100%. IC a fost calculat folosind următoarea ecuație: 

 

Unde P - numărul de parcele înainte de proiect; 

             Pc - numărul de parcele după proiect; 

             A - Numărul de proprietari de terenuri. 

Indicatorul Total de Delimitare a fost inclus pentru a măsura suprafața totală a tuturor loturilor din zona de 

proiect și se calculează după formula:  

 p(i) – perimetrul lotului 

Ulterior Delimitarea Totală a fost consolidat în tabelul 12 de mai jos:  

 
 Perimetrul total înainte 

(m) 
Perimetrul total după 

(m) 
% Zona de proiect 

(ha) 

Satul 1     

Satul 2     

Satul 3     

Satul 4     

Satul 5     

Satul 6     

Total     



 
 

UCIMPA | Raport de progres - Tr. 2, 2013 
 

44 

 

Relevanța Componentei de Re-parcelare a Terenului  

Fragmentarea terenurilor agricole este larg răspândită în lume și este rezultatul a diverși factori 

instituționali, politici, istorici și sociologici, cum ar fi legile de moștenire, colectivizare și procesele de 

consolidare, costurile de tranzacție pe piețele funciare, și a politicilor de dezvoltare urbană.  

În țările cu o economie de piață dezvoltată, piața terenurilor este considerată cel mai eficient mijloc care să 

permită transferul de teren productiv de la fermele mai puțin eficiente pentru cei mai eficienți producători 

agricoli, făcînd astfel o contribuție importantă la creșterea productivității agriculturii.  

Cadastrul de Stat al Republicii Moldova își are începutul în anii 1998-1999, bazat pe sprijinul financiar solid al 

donatorilor străini, inclusiv Programul Național "Pămînt", sponsorizat de USAID, care a început în masă 

alocarea de terenuri agricole pentru populația rurală.  

Terenul deținut de fostele întreprinderi colective de stat (colhoz) a fost împărțit într-un număr imens de 

parcele de teren și se alocă pentru persoanele din mediul rural, care au deținut nici un factor de producție 

pentru a folosi acest teren în scop agricol.  

Numărul de parcele agricole înregistrate a crescut de la aproximativ 1 milion în 2000 la aproximativ 3,2 

milioane în 20041, distribuite la 1 316 253 de beneficiari, fiecare asumând-și  media de 1.507 ha de teren 

agricol, 3-5 parcele fiecare2.  

Grafic 2:Fragmentarea terenurilor Moldovei, ‘000 

 
 

Un factor nu mai puțin important a fost lansarea unui proiect de trei ani, Proiectul de Susținere a 

Privatizării Terenurilor (PSPT), mai în anul 2003, obiectivul principal fiind de a corecta erorile în alocarea de 

terenuri pentru țărani și de a lua măsuri concrete necesare pentru dezvoltarea pieței funciare de succes în 

Moldova. În mare parte, acest proiect a facilitat consolidarea unor suprafețe mari de teren din diferite 

unități acro-industriale, cum ar fi, de exemplu, fabrici de vin.  

În a doua jumătate a anului 2007 s-a lansat un program de pilotare pentru consolidarea terenurilor agricole, 

care spre deosebire de eforturile anterioare care vizează consolidarea terenurilor agricole pentru 
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gospodăriile mici familiale, și, de asemenea, a contribuit într-o oarecare măsură, la dezvoltarea vânzărilor și 

a pieței de achiziționare a de terenurilor agricole. Nu a fost o creștere masivă a numărului de tranzacții, 

înregistrând rezultate extrem de pozitive în ceea ce privește reducerea gradului de fragmentare a 

terenurilor. Re-parcelarea terenurilor a fost pilotată pentru prima dată în 6 sate selectate (2007-2009), 

răpîndindu-se mai târziu la 40 de sate (2009-2010).  

Impactul negativ al fragmentării terenurilor poate avea mai multe Externalități. De exemplu, se poate 

induce excursii suplimentare de către fermierii care au ca avut lucrări suplimentare rutiere, problem legate 

de siguranța drumurilor, emisiile de gaze cu efect de seră, etc. În primul rînd, cu toate acestea, 

fragmentarea terenurilor poate afecta deciziile de producție ale fermierilor și, astfel, performanta 

impactului gospodăriei. Astfel, fragmentarea terenurilor exacerbează conflictele cu privire la alocarea forței 

de muncă la fermă: este nevoie de timp pentru a călători de la un teren la altul, în timp ce forța de muncă ar 

putea realizare sarcini mai productive. În al doilea rând, costurile de producție pot fi majorate după cum 

fragmentarea terenurilor ar putea necesita echipamente suplimentare, clădiri agricole secundare și / sau 

cheltuielile externe de servicii. În al treilea rînd, fragmentarea terenurilor ar putea limita alegerea de 

producție și constrânge practicile de management, în special în ceea ce privește managementul efectiv. 

Acest lucru ar putea fi valabil pentru regiunile în care prevalează producția agricolă. În al patrulea rînd, 

investiții pentru îmbunătățirea calității solului, cum ar fi de drenaj, poate fi redusă pe terenuri de la distanță, 

ar putea reduce randamentele.  

Având în vedere toate avantajele proprietății private, fragmentarea terenurilor agricole, a devenit, cu toate 

acestea, una dintre principalele probleme ale sectorului agricol în Republica Moldova în perioada de după 

privatizare. Depășirea acestei situații pentru a crește productivitatea și comercializarea în agricultură, 

utilizarea eficientă a forței de muncă, echipamente și tehnologie avansată și creșterea veniturilor și 

eliminarea sărăciei în zonele rurale.  

Conform rezultatelor preliminare ale recensământului general agricol, realizat în perioada 15 martie - 15 

aprilie 2011, Moldova avea 903 000 de gospodării active, cu dimensiunea medie a unei ferme de 

aproximativ 2,5 ha, împărțite în 3 parcele, dimensiunea medie a unei parcele fiind de 0,8 ha.  

Totalul fondului funciar al Republicii Moldova, din 01.01.20111 s-a ridicat la aproximativ 3384625 ha, din 

care aproximativ 1960801 ha sau 58% este teren agricol. În prezent, aproximativ 94% din terenurile agricole 

sunt în proprietate privată.  

În prezent, nivelul de fragmentare a terenurilor agricole a suferit modificări minime fiind practic la fel ca 

după finalizarea reformei de privatizare. Suprafața medie a unei parcele de teren în țară este de 0,85 ha, 

Zona centrală este cea mai fragmentată, iar dimensiunea minimă a parcelei este de 0,29 în Strășeni.  

Pentru a rezolva problemele de fragmentare a terenurilor și mărimea redusă a exploatațiilor agricole, cele 

mai multe țări din UE au aprobat consolidarea / re-parcelarea terenului, finanțat prin Programul de 

Dezvoltare Rurală.  

Toate fiind spuse, se dovedește gradul înalt de relevanță atunci la adoptarea și punerea în aplicare a 

măsurilor re-parcelare/consolidare.  
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Performanța Componentei de  Finanțare Rurală (output) 

Rezultatele proiectului-pilot 

Re-parcelarea terenurilor a fost pilotat pentru prima dată în 6 sate selectate (2007-2009), răspândindu-se 

mai târziu la 40 de sate (2009-2010).  

Proiectul de pilotare a terenurilor agricole în șase sate a fost finalizată în ianuarie 2009, cu o perioadă de 

implementare de 18 luni. Grupul țintă au fost proprietarii de terenuri agricole cu suprafețe cuprinse între 3-

30 hectare. Toate costurile legate de tranzacțiile funciare au fost achitate integral de proiect.  

Ca urmare a punerii în aplicare a proiectului-pilot, numărul de parcele din cele șase localități a fost redus de 

la 7,220 la 5,515, numărul mediu de parcele care aparțin unui proprietar a fost  redus de la 3.74 la 3.32 

parcele. Pentru o suprafață de 1776 ha au fost schimbați proprietarii, ca urmare a 3612 tranzacții, bazate pe 

diferite metode, cum ar fi: de vânzare-cumpărare, schimb și moștenire.  

Nivelul de participare a beneficiarilor selectați (din totalul proprietarilor de terenuri) a fost de 40%, care a 

fost apreciat ca fiind un rezultat remarcabil.  

Ca o continuare a proiectului de pilotare, pe baza acordurilor încheiate între Guvern și Banca Mondială în 

septembrie 2008, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministrul Finanțelor al Republicii 

Moldova, Banca Mondială a emis scrisori cu scopul de a extinde proiectul pilot, să fie implementat în sate 

suplimentare, care mai târziu a fost acceptat.  

Performanța post pilotare  

Selectarea obiectivelor. Obiectivul major al procesului de selecție a fost de a intervieva numărul maxim de 

proprietari și de a identifica dorința lor de a participa voluntar în proiect. De asemenea, la această etapă de 

selecție, echipa de implementare a analizat preferințele viitorilor beneficiari în dependență de tipul de 

metode pe care l-ar accepta la re-parcelarea terenurilor lor, și anume: de vânzare-cumpărare, de schimb și 

pe termen lung.  

Până în iunie 2010, proiectul a identificat 50 184 de proprietari din care 75% au fost de intervievați (37 520). 

Aproximativ 27 765 sau 55,3% din numărul total de proprietari și-a exprimat interesul de a participa la 

proiect. Aceasta a însemnat repartizarea la 49 207 a parcelelor de teren. Ca rezultat, prin vânzarea și 

cumpărarea a 16 174 loturi au participat (33%), 7935 parcele prin metoda de schimb (16%) și 25 098 parcele 

de teren, prin închirierea pe termen lung (51%).  

De asemenea, sa evaluat că aproximativ 11 764 (24%) din terenurile agricole nu au putut participa la 

proiect, până la rezolvarea "problemei de moștenire" a acestei proprietăți.  

Tabelul de mai jos prezintă rezultatele interviurilor ale proprietarilor de terenuri din satele selectate.  

Tabel 13: Rezultatele procesului de selecție 
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Centrul 
regional 

Totalul 
de 

parcele 
înregist

rate 

Proprietari 
identificați  

Proprietari 
intervievați 

% 
intervievați 

Participanți 
la proiect 

Rata de 
participare 

Parcele 
spre 

vânzare 

Parcele 
la 

schimb 

Parcele 
pentru 
arenda 

Chișinău 48 510 13 372 8 616 64% 4 109 30.7% 2 065 835 1 061 

Nisporeni 28 714 7 924 6 021 76% 3 995 50.4% 3 725 1 012 1 197 

Cantemir 26 961 7 476 5 404 72% 4 232 56.6% 1 295 3 381 9 562 

Orhei 37 715 11 701 9 393 80% 7 949 67.9% 8 437 1 043 5 037 

Bălti 24 369 9 643 6 474 67% 5 463 56.7% 652 1 664 8 241 

Total 166 269 50 116 35 908 72% 25 748 51.4% 16174 7 935 25098 

Astfel, pe parcursul implementării proiectului, toate activitățile planificate au fost implementate pe deplin 

ceea ce a dus la identificarea a aproximativ 50 000 de proprietari de terenuri agricole, în valoare totală de 

168 000 de parcele cu suprafața totală de circa 80 000 de hectare. Numărul total de proprietari intervievați 

sunt de aproximativ 37 500 de persoane, dintre care 27 765 de proprietari au exprimat dorința de a 

participa la proiect, ceea ce reprezintă 55,3% din toți proprietarii de terenuri identificați în 40 de sate 

selectate. 

Proiectul a reușit să asiste la 15 685 tranzacții, ceea ce reprezintă 9,35% din totalul coletelor din localitate. 

În total, aproximativ 12 de proprietari 760 au participat la proiect, astfel rata de participare fiind de 

25%.Suprafața totală care a schimbat proprietarii lor este de 7 520 ha și 2 600 ha de teren a fost pus sub 

contract de leasing pe termen lung. 

Tabel 14: Rezumatul proiectului  

  Bălţi Cantemir Chişinău Nisporeni Orhei Total 

Numărul total de parcele înregistrate 25913 26 961 48510 28 714 37 715 167813 

Numărul total de proprietari  9707 7476 13372 7928 11701 50184 

Numărul total de proprietar doritori sa 
participe (conform interviurilor)  

7 332 4 232 4 109 4 143 7949 27 765 

Numărul de tranzacții înregistrate din 
15 Decembrie 2010 

4 837 1472 1283 2 425 5668 15 685 

Inclusive prin leasing > 5 ani 3 630 8 0 194 523 4 355 

Aria totala a proprietarilor schimbați, 
ha 

3093.38 975.35 588.39 619.38 2247.89 7524.39 

Aria totala, ha 2134.28 5.13 0.00 115.09 350.65 2605.15 

Total  proprietari care au participat pe 
deplin în cadrul proiectului 

3644 1175 979 1730 4049 11577 

Numărul proprietarilor care nu au 
reușit să beneficieze de finanțarea 
proiectelor  

418 57 272 185 286 1218 

Numărul  participanților din totalul 
proprietarilor identificați, % 

42% 16% 9% 23% 38% 25% 

Rambursarea costurilor de tranzacție 

Costurile aferente tranzacțiilor funciare în cadrul proiectului 40 sate au fost de 1 814 185 lei. Tabelul de mai 

jos sintetizează structura detaliată a costurilor de acoperire a cheltuielilor de tranzacție ale beneficiarului. 
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Tabel 15: Rambursarea costurilor de tranzacție 

Centrul 
regional  

Nr. de 
tranzacții 

Costul 
extrasului 
cadastral 

Costurile 
notariale 

Taxele de 
stat 

Costurile de 
înregistrare 

Total, MDL 

Bălti 4 837 28 685 59 375 2 476 156 608 251 981 

Cantemir 1 324 49 360 110 680 2 981 66 537 230 882 

Chsinau 1 431 35 386 95 025 3 937 49 395 185 174 

Nisporeni 2 425 68 301 143 035 5 993 96 580 316 334 

Orhei 5 668 137 596 431 697 17 790 252 927 845 678 

Total 15 685 319 328 839 812 33 177 622 047 1 830 049 

Din 1 830 049 lei rambursați pentru costurile de tranzacție, 319 328 lei (17,6%) a fost cheltuiți pe extracte 

cadastrale, 839 812 lei (46,3%) au fost pe tranzacții notariale, 33 177 lei (1,83%), impozite și 622 047 (34,3 

%) pentru înregistrarea tranzacțiilor  la cadastru. 

Repartizarea costurilor de către centrele regionale sunt reflectate în graficul de mai jos. 

Grafic 3: Repartizarea costurilor de rambursare pe centre regionale 
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Efectul Componentei de Reparcelare 

Rezultatele în reducerea nivelului de fragmentare datorită intervențiilor proiectului au fost demonstrate. 

Numărul de terenuri a fost redus  de la 33 890 la 22 381. Numărul total de parcele ca proprietate pe un 

singur proprietar a fost redus de la 4.223 înainte și 3.243 după intervenția proiectului. 

Mărimea medie a unei parcele a crescut de la 0.653 înainte la 0.983 ha  după intervenția proiectului. 

Suprafața pe gospodărie a crescut, de asemenea, de la 2.684 - la 2.855 ha. 

Un alt rezultat al proiectului este faptul că 870 de ferme au crescut terenurile de producție agricolă. Analitic 

aceste ferme au fost împărțite în 5 categorii, în funcție de suprafață (S) deținuta, după cum urmează: 

 S> 400 ha 

 100 ha <S <400 ha 
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 50 ha <S <100 ha 

 20 ha <S <50 ha 

 3 ha <S <20 ha. 

Graficul de mai jos reprezintă structura și cota de teren productiv extinsa a 870 de gospodarii ca urmare a 

implementării proiectului. 

Grafic 4: Numărul de gospodarii extinse datorita proiectului 
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Situația în zona consolidată pe suprafețele deținute de ferme per categorii este prezentată mai jos. 

Grafic 5: Zona consolidată pe suprafețele deținute de gospodăriile care au participat la proiect 
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Cei mai relevanți indicatori în determinarea nivelului  rezultatelor proiectelor de consolidare a terenurilor 

includ: numărul de parcele, după re-parcelarea terenului, numărul mediu de parcele pe proprietar și 

suprafața medie a parcelei. În plus, impactul proiectului de consolidare a terenurilor poate fi măsurat prin 

Indicele de Reducere și Coeficientul de Consolidare. 

Numărul total de parcele în rezultatul consolidării parcelelor în cadrul proiectului a scăzut de la 33 890 

înainte la 22 381  după implementarea proiectului, care a dus la un indice de reducere de 1,5. Valoarea de 

1,51 înseamnă că numărul de parcele diminuat în rezultatul implementării proiectului  și care este mai mare 

decât rezultatele proiectului-pilot la care Indicele de Reducere a fost egal cu 1,31. 
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Coeficientul de consolidare (CC) este un coeficient care arată eficiența activităților de consolidare a 

terenurilor și în mod normal  tinde la 100%.CC al proiectului este de 51,7%, comparativ cu 31%  atins în 

timpul fazei pilot, care indică o mai mare eficiență în implementarea activităților de consolidare. 

Numărul mediu de parcele per proprietar a scăzut cu 0,69 în timpul fazei pilot, și a scăzut cu 0,99 ca rezultat 

al post pilot implementare, comparativ cu grupul de control în scădere, care a fost de numai 0,12. 

Suprafața medie a parcelei în satele pilot a crescut cu 0,11 ha, iar 0,33 ha după post pilot implementarea, 

comparativ cu grupul de control, care a înregistrat o creștere de 0,01 ha. 

Suprafața medie totală de proprietate a unei gospodării a crescut în satele pilot cu 0,07 ha, 0,17 ha după 

intervenția post pilot și numai 0,01 ha pentru grupul de control. 

Rezultatele fazei post pilot sunt mai mari comparativ cu faza de pilot și de grupul de control, care pot fi 

considerate rezultate plauzibile ale proiectului. 

Rezultate specifice 

Au oferit lecțiile învățate de la re-parcelarea terenurilor stimulente pentru a intensifica careva acțiuni 

legate de politici? Au avut loc modificări legislative sau de reglementare în următorii ani? 

În 2010, Guvernul Republicii Moldova a solicitat FAO pentru a sprijini pregătirea unei strategii naționale de 

consolidare a terenurilor, care a fost făcuta și proiectul de hotărâre de guvern care ar adopta această 

strategie a fost dezvoltat, de asemenea. Planul pentru această strategie este de a fi puse în aplicare printr-

un program național de consolidare a terenurilor agricole. Era de așteptat ca strategia de consolidare a 

terenurilor agricole va fi adoptata la mijlocul anului 2013, ca parte a unei strategii generale pentru 

agricultură și dezvoltare rurală, care nu a fost atinsa încă. Acest lucru este, de asemenea, din cauza 

instabilității politice în timpul 2012-2013, combinarea a trei modificări ale cabinetului. 

S-au implicat fermierii în proiectul pilot pentru a obține randamente mai bune și venituri financiare 

sporite ca urmare a terenurilor consolidate? 

Studiul a demonstrat rezultate pozitive ale implementării proiectului. În acest sens, distanța medie de 

terenuri sa redus de la 445 înainte de proiect la 317 km după implementarea proiectului. De asemenea, 

proiectul a redus timpul necesar pentru a ajunge la terenurile de producție, de la 4314 minute înainte de 

proiect la 2110 minute după intervenția proiectului. 

Tabel 16: Efectele reparcelării, timp si distanta 

  Înainte de proiect După proiect 

Distanta spre parcele, km 445 317 

Timp pentru a ajunge la parcele, minute 4314 2110 

75,7% dintre beneficiarii intervievați și-au exprimat satisfacția cu privire la activitățile și rezultatele 

proiectului, și care indică un grad ridicat de disponibilitate a beneficiarilor țintă de a adopta astfel de 

proiecte. 
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Tabel 17: Satisfacția beneficiarilor de proiect cu rezultatele proiectului  

Sunteți mulțumiți de 
realocarea terenurilor 
după proiect? 

total 
intervievați 

1- NO 
categorici 

2-asa 
si asa 

3-mai Putin 
satisfăcuți 

4-
satisfacuti 

5-grad ridicat 
de satisfacție 

%   2.9% 2.9% 18.6% 37.1% 38.6% 

Beneficiarii proiectului intervievați au raportat creștere  recoltei actuale de pe terenurile lor după 

implementarea proiectului cu încă 16%, în valoare naturală, adică volumul în tone. Ce este notabil mai mare 

rezultat a fost atins pe produse cu valoare ridicată. Un rezumat al rezultatelor studiului, în acest sens sunt 

prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel 18: Creșterea recoltei după implementarea proiectului  

Specificarea Înainte de proiect După  proiect Randamentul 
elementar % 

    aria/ha recolta/tone ara/ha recolta/tone   

Cereale 1 139.0 7 183.6 1 374.1 7 891.7 10% 

Grâu de toamna 589.89 1 271.7 728.16 1813.5 

Porumb 213.75 687.1 336.71 1551.7 

Orz 116.4 157.8 112.13 146.48 

Legume 0 0.0     

Sfecla de zahar 165 4 900.0 120 4200 

Altele  54 167.0 77.1 180 

  452 843 348 1 062 26% 

Floarea soarelui 415.78 775.35 315.55 501.6 

Soia  30 60 30 60.0 

Alte plante industriale  6 8 2 500.0 

Produse cu valoare ridicata 33 120 93 480 301% 

Cartofi  0       

Dovleac  8 35.0 5 50 

Fructe 5.73 19.2 10.94 86.2 

Struguri  7.36 35.4 62.95 223.55 

Sere    0.0     

Altele  12 30.0 14 120 

TOTAL 1 624 8 146 1 815 9 433 16% 

Astfel, se poate concluziona că fermele care au beneficiat de proiectul re-parcelarea terenurilor agricole în 

cadrul RISP II au obținut venituri brute mai mari și au randamente mai mari la hectar decât fermele care nu 

au beneficiat de astfel de servicii. 

Oferim o analiză financiară cu privire la procedurile legate de consolidarea terenurilor (cadastru, notar, 

primăria, autoritățile fiscale, etc), precum și constrângerile de timp pentru agricultori. 

A fost evaluat ca costul pentru  re-parcelare/consolidare pe o tranzacție în cadrul proiectului, a fost de 115 

lei, comparativ cu 500-700 de lei pe o tranzacție  prețul de piață existente în afara condițiilor de proiect. 
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Durabilitatea  

Potrivit PAD piloții de re-parcelarea terenurilor vor fi implementați într-un mod care consolidează 

capacitățile pentru continuarea și escaladarea  abordării de către Guvern după finalizare. La fiecare nivel de 

implementare, un acord de înfrățire între guvern (mai ales MAIA) personal și personalul implicat în proiect 

vor fi practicate, și agenții guvernamentale ce vor beneficia de instruire pentru participare la activitățile 

proiectului, inclusiv de management, împreună cu personalul de proiect. 

Durabilitatea beneficiarilor proiectului. Majoritatea beneficiarilor proiectului intervievați au raportat 

creșterea recoltei și a rentabilității, după intervenția proiectului. Ceea ce a fost evaluat în mod special este 

indicatorii de recoltare, care nu sunt influențați de mediul macroeconomic, cum ar fi creșterea prețurilor 

sau incrementale. 

Rezultatele implementării au fost utilizate pentru a informa proiectarea planificata a terenurilor agricole in 

Programul național de consolidare a Guvernului. În 2010, Guvernul Republicii Moldova a solicitat FAO 

pentru a sprijini pregătirea unei strategii naționale de consolidare a terenurilor, care a fost făcuta și 

proiectul de hotărâre de guvern care ar adopta această strategie a fost dezvoltat, de asemenea. Astfel, 

MAIA cu suportul RISP II și FAO au dezvoltat Strategia de consolidare a terenurilor agricole pentru anii 2012-

2027, ce a fost așteptat să fie aprobat la mijlocul anului 2013, ca parte a unei strategii generale pentru 

agricultură și dezvoltare rurală, care încă nu a fost atins. Statutul  planurilor de viitor ale MAIA și ale 

Guvernului sunt necunoscute, ce pot pune în pericol aplicarea consolidării  terenurilor agricole în viitor. 

Trebuie să se constate că la sfârșitul componentei re-parcelare în 2010, astfel de activități nu au fost 

efectuate. 

Echipa de implementare. In timpul  dezvoltării  acestei evaluări a impactului, era practic imposibil de a găsi 

echipe locale de implementare care lucrează direct cu beneficiarii și care în cele din urmă au fost mecanicii 

de bază ale activităților de re-parcelare. Perioada de inactivitate de consolidare a terenurilor în cursul 

ultimilor trei ani, de fapt, a dus la dispariția  persoanelor competente, care vor continua proiectul, acele 

echipe locale și regionale, care au fost instruite și implicate în RISP II componenta de re-parcelare. Eforturi 

suplimentare vor fi necesare în formarea și pregătirea de noi echipe care ar obține capacitatea de a 

implementa în continuare activitățile re-parcelare/consolidare, în cazul în care strategia de consolidare va fi 

adoptata de Guvern. 

Concluzii finale  

Principalele constatări și concluzii 

1. Proiectul a avut un impact considerabil asupra beneficiarilor prin acordarea de sprijin financiar 

pentru consolidarea terenurilor în diferite forme. 

2. Rata de participare în perioada de implementare a proiectului a crescut de la 4% la 25% în 2010, 

care arată că perioada de implementare a proiectelor de re-parcelare să fie de cel puțin 2,5 - 3 ani 

ce nu a fost cazul fazei pilot. 

3. Unul dintre principalele rezultate ale proiectului este dezvoltarea procedurii de re-parcelare și 

schema de finanțare a operațiunilor în legătură cu o re-parcelarea terenurilor propuse. În perioada 

post-pilot de implementare a proiectului rambursarea costurilor de tranzacție a procedurii a fost 
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ajustata. Dacă în timpul fazei pilot, costurile de tranzacționare au fost finanțare în numerar atunci in 

timpul  implementării post pilot  toate plățile au fost făcute prin transfer bancar. 

4. Pentru a nu pierde capacitatea acumulata  de echipa de implementare (inclusiv echipele locale) în 

activitățile de re-parcelare, specialiștii locali care captează o mare experiență în implementarea RISP 

II re-parcelarea, să fie implicați în proiect pe baza de contract de re-parcelare. 

5. Planul de re-parcelarea terenurilor trebuie să fie o parte a planurilor strategice de dezvoltare a 

localităților. Rezolvarea problemei succesiunii, ar stimula re-parcelarea și ar crește numărul de 

persoane care ar putea beneficia de serviciile oferite de proiect. Nu toți proprietarii au beneficiat de 

proiect. Din cauza perioadei fixe de implementare, la 15 decembrie 2010, proiectul a fost nevoit să  

oprească finanțarea pentru costurile de tranzacție a terenurilor. Aproximativ 1.300 de proprietari 

care au implementat tranzacții nu a primit rambursarea costurilor pentru aceste tranzacții de 

proiecte. Astfel, cererile a circa 25% din proprietari, care au dorit inițial să participe la proiect, rămas 

neîmplinite din mai multe motive: greșeli geodezice, cazuri de succesiune, lipsa de soluții de re-

parcelare, și mai mult din cauza perioadei de implementare insuficiente. 

6. Gospodării corporative, care arendează terenurile de la fermele mici, în multe cazuri, au avut un 

impact negativ asupra implementării cu succes a proiectului, lobind interesul lor în achiziționarea de 

parcele mici existente ale gospodăriilor agricole mici. 

Lecțiile invățate și recomandări 

1. Metoda bazată pe principiul participării voluntare utilizate în cadrul proiectului de re-parcelare în 

Moldova este fără îndoială cea mai potrivita pentru zilele noastre și pentru viitorul apropiat, din 

motivul ca corespunde  mentalitatatii localnicilor care provin din era post-sovietică în scopul de a 

atinge obiectivul principal de re-parcelare. 

2. Instrumentul de re-parcelare, care a fost folosit în timpul implementării proiectului s-a dovedit a fi 

suficient de flexibil și adecvat pentru a fie în conformitate cu abordarea integrată pentru 

dezvoltarea zonelor rurale și este în concordanță cu politica actuală a UE de dezvoltare rurală. Cu 

toate acestea, re-parcelarea terenurilor/consolidarea terenurilor în Europa, este văzută ca un 

instrument pentru a facilita (nu substitui) dezvoltarea pieței funciare creând astfel atractivitatea 

pentru investiții. Ar  trebuit să fie luata în considerare posibilitatea de a utiliza consolidarea 

terenurilor drept un instrument pentru accelerarea dezvoltării pieței funciare în Republica Moldova. 

3. De asemenea, este necesara  revizuirea cadrului legal existent - ar trebui să fie un pachet mare de 

acte juridice revizuite, nu numai în legătură cu procedura de consolidare/re-parcelare a terenurilor 

în sine, ci, de asemenea, ar trebui înfruntate procedurile de vânzare și arenda a terenurilor, anumite 

aspecte legate de cadastru și norme de înregistrare, acțiuni notariale în ceea ce privește re-

parcelarea și administrația publica locala. 

4. Guvernul Republicii Moldova trebuie să întreprindă imediat toate măsurile posibile in a găsirea unui 

echivalent pentru a continua mai departe  consolidarea/re-parcelarea terenurilor. Introducerea  

făcuta începând cu anul 2007 este prea valoroasa pentru a fi pierduta acum. (Anexa 3) 
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Conferința finală al Proiectului Investiții și Servicii Rurale II (RISP II)  

Pe data de 28 iunie curent, a avut loc conferința finală al celui de-al Doilea Proiect de Investiții și Servicii 

Rurale II, eveniment la care au fost prezenți circa 70 participanți: reprezentanți ai ministerelor de ramură, 

donatori, partenerii de implementare a proiectului, și beneficiari.  

În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele obținute pe parcursul implementării proiectului, 

constatările studiului de impact, câteva istorii de succes ai beneficiarilor proiectului RISP II. Ministrul 

Agriculturii și Industriei Alimentare, Dl. Vasile Bumacov a oferit Diplome de excelență pentru cei mai activi 

beneficiari ai proiectului, donatori, prestatori de servicii și parteneri.  

Scurtă descriere a rezultatelor RISP II: 

 Rețeaua de extensiune rurală, gestionată de 

Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA), 

creată încă în cadrul RISP I (2002-2006), a fost 

consolidată pe parcursul implementării RISP II.   

 Rețeaua de extensiune rurală dispune azi de o 

reţea descentralizată formată din 35 prestatori 

de servicii cu 425 consultanţi, inclusiv 350 

consultanţi locali, la nivel de sat, amplasaţi de 

regulă pe lângă primării, şi 75 consultanţi 

regionali, inclusiv 5 în domeniul marketingului 

agricol.  

 Rețeaua de prestatori de servicii și consultanți locali și regionali furnizarea anual aproximativ 

200.000 de servicii de consultanță pentru aproximativ 380.000 de beneficiari (producători, fermieri 

și întreprinzători din mediul rural). 

 Este important de menționat sustenabilitatea serviciului de 

extensiune și după finalizarea proiectului, care este finanțat de la 

bugetul de stat pe o perioadă de cinci ani. Astfel este asigurată 

continuitatea tuturor activităților demarate și implementate cu 

succes din anul 2002. 

 Proiectul a susținut dezvoltarea serviciilor de consultanță 

în afaceri care au contribuit la crearea și funcționarea 

întreprinderilor din mediul rural, dar și facilitarea primirii primului 

credit investițional.  

 Cu suportul serviciilor de dezvoltare a afacerilor a fost 

facilitată crearea și primirea primului credit investițional pentru 

circa 1000 de întreprinderi, care au generat crearea a peste 2600 

de locuri de muncă în zonele rurale. Toate aceste afaceri 

generează taxe la bugetele locale, oferă salarii competitive, astfel 

contribuie la dezvoltarea regională.    

 Prin intermediul finanțării rurale, RISP II a contribuit la 
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impulsionarea sectorului bancar comercial participant în cadrul proiectului la extinderea ariei de 

creditare în sectorul rural.  

 Ca urmare a gestionării eficiente a surselor de creditare 

de către Directoratul Liniei de Credit din cadrul Ministerului de 

Finanțe, din sursele directe RISP II inclusiv finanțările destinate 

irigării, dar și refinanțări, au fost oferite peste 700 sub-

împrumuturi în valoare de aproximativ US $ 41 milioane de euro 

pentru întreprinzătorii din mediul rural. 

 Proiectul a susținut dezvoltarea instituțională a Agenției 

de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA), care a dus la 

îmbunătățirea capacității de gestionare eficientă și transparentă a 

programelor de subvenționare de către stat a sectorului agricol.  

Al Doilea Proiect de Investiții și Servicii Rurale a fost implementat 

din iulie 2006 până in iunie 2013. Proiectul RISP II a fost susţinut 

financiar de către Guvernul Republicii Moldova, Banca Mondială 

și Guvernul Suediei și implementat de Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare și Ministerul Finanțelor.  

Proiectul RISP II a fost implementat fiduciar de Unitatea 

Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea proiectelor din domeniul Agricol, finanțate de Banca 

Mondială (UCIMPA), cu experiență de peste 14 ani.  

Bugetul total al proiectului RISP II a constituit circa 42 milioane de dolari SUA (inclusiv contribuția 

Guvernului). 

De asemenea, în cadrul conferinței finale al RISP II a fost prezentat noul proiect agricol al Băncii Mondiale, 

co-finanțat de Guvernul Suediei, Facilitatea Globală de Mediu și Guvernul Republicii Moldova Agricultura 

Competitivă (MAC-P). Proiectul MAC-P este implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și 

Ministerul Mediului.  
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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 ANSA2 

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 MDT3 

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). 

 

                                                           
2
 Agenția Națională de Siguranță Alimentară 

3
 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. II, 2013 

Componenta 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI  ALIMENTARE  

 

Suma bugetată  7 150 000 USD 

Absorbiţi la 30 iunie 2013       11 108 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: 

Elaborarea termenilor de referință: 

TOR „Inginer constructor” Proiectul a angajat un inginer constructor - Ion Răilean, care va fi responsabil de 

toate activităţile legate de construcţie care vor avea loc în proiect. 

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. Termenii de referință au fost aprobați de Banca Mondială. Concursul a avut loc. Contractul a fost 

semnat. Consultantul a efectuat un şir de activităţi privind privind proiectarea sediului ANSA din mun. 

Chişinău şi a laboratorului din Bălţi, şi a prezentat primul raport privind activităţile sale. Astfel au fost 

pregătite specificările tehnice pentru licitaţiile pentru proiectarea: 

a) Reparaţia sediului ANSA din mun. Chişinău. 

b) Reconstrucţia a laboratorului din or. Bălţi. 

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

Proiectul a angajat un consultant, pe scurtă durată care se va ocupa de consultanţă ce ţine de proiectare şi 

reparaţia a 2 laboratoare, echiparea lor, specificările pentru echipamentul de laborator şi identificarea şi 

pegătirea unui program de instruirea personalului special selectat de la laboratorul veterinar central şi cele 

regionale selectate. 

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,  
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 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. 

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

2013. Termenii de referință au fost aprobați de Banca Mondială. Concursul a avut loc. A fost selectat 

domnul Vlad Gheorghiţă, România. Contractul a fost semnat. Consultantul a efectuat prima vizită, şi în luna 

iulie 2013 va fi prezentat primul raport. 

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 aprobarea directorului ANASA 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 instruiri a inspectorilor din direcţia respectivă.  

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

Termenii de referință au fost aprobați de Banca Mondială. Concursul a avut loc. Contractul a fost semnat cu 

domnul Niţa Caragata, România.  

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 carul Direcţia supravegeherea comerţului, distribuţiei şi consumului produselor 

alimentare, 

 Efectuarea instruiri a inspectorilor din direcţia respectivă. 
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Serviciile de consultanță sunt preconizate a fi implementate timp de 3 luni, cu începere din luna iulie 2013. 

Termenii de referință au fost aprobați de Banca Mondială. Concursul a avut loc. Contractul a fost semnat cu 

domnul Viorel Asmarandei, România.  

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

Proiectul va sprigini reconstrucţia a 4 Puncte de Inspecţie la Frontieră, revizuirea legislaţiei ce cine 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. Termenii de referință au fost aprobați de Banca Mondială. Anunțul privind colectarea expresiilor de 

interes a fost plasat. În luna iulie 2013 va avea loc selectarea consultantului. 

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

la unităţile avicole.”  Proiectul va susține 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 de a elabora  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,  identificare 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 . 

Serviciile de consultanță sunt preconizate a fi implementate timp de 3 luni, cu începere din luna august 

2013. Termenii de referință au fost aprobați de Banca Mondială. Anunțul privind colectarea expresiilor de 

interes a fost plasat. În luna iulie 2013 este preconizată selectarea consultantului. 

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

fost pregătite pachetului de acte privind proiectarea reconstrucţiei oficiului ANSA. Acest pachet de acte au 

fost aprobate de conducerea ANSA şi înaintată spre UCIMPA pentru lansarea licitaţiei. Licitaţia a avut loc şi 

s-a semnat contractul cu compania de proiectare S.C. „CONADO - DISIGN” SRL. Compania a început lucrările. 

În trimestru II au fost efectuate 5% din totalul de lucrări. 

Specificări tehnice pentru proiectarea blocului LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI CALITATEA ŞI SĂNĂTATE 

PLANTELOR, FURAJELOR SI   PRODUSELOR  ALIMENTARE  BĂLŢI. Împreună cu inginerul constructor au fost 

pregătite pachetului de acte privind proiectarea reconstrucţiei. Acest pachet de acte au fost aprobate de 

conducerea ANSA şi înaintată spre UCIMPA pentru lansarea licitaţiei. Licitaţia este preconizată la începutul 

trimestru III. 

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 întîlniri cu conducerea ANSA şi Serviciului 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. Licitaţia este preconizată în trimestru III. 

Componenta 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA POTENŢIALULUI DE ACCES PE PIAŢĂ  

 

Suma bugetată    100 000 USD4 

Absorbiţi la 30 iunie 2013     12 896 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: 

                                                           
4
 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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TOR „Campanie de informare pentru Grupurile de Producători” Proiectul este în proces de lansare a 

campaniei 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. 

A fost contractata compania de consultanță în consorțiu cu un prestator de servicii de extensiune rurală în 

vederea realizării obiectivelor descrise în termenii de referință. Contractul a fost semnat pe data de  20 iunie 

curent și este valabil pînă la 31 decembrie 2015. 

Rezultatele preconizate în cadrul contractului de servicii vizează următoarele activități expuse în tabelul 19:  

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 al Logo-ului şi Moto-ului 

 Scenarii pentru emisiuni TV şi spoturi   Copii al scenariilor pentru emisiuni TV şi spoturi  

 2 audio şi video spoturi (în Română şi 
Rusă) 

 Copii al spoturilor 
 

 5 emisiuni TV “BASTINA”  Copii al 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 al emisiunilor TV înregistrate; 

 Numărul emisiunilor TV; 

 Numărul comentariilor curente, interviuri la TV; 

 4 emisiuni tematice la TV şi reportaje  Copii al emisiunilor tematice la TV şi reportaje asupra 
subiectelor privind MACP posturile naţionale TV 

 Pregătirea a 12 reportaje radio 
dedicate evenimentelor MAC-P  

 Copii al 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; 

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

 Producerea carnetelor de notiţe personalizate MACP – 
400 unităţi; 
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 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  

La finele perioadei de raportare consultantul a prezentat proiectul strategiei de comunicare și planul de 

acțiuni pentru întreaga perioada de raportare. De asemenea au fost prezentate și câteva modele de logo-uri 

pentru componenta II al MAC-P “Îmbunătățirea potențialului de acces la piețe”.  

Strategia de comunicare și planul de acțiuni, logo-ul componentei precum și motto-ul, materialele de 

vizibilitate, bannerele roll-up, și conceptul spotului video și TV privind crearea grupurilor de producători vor 

fi realizate pe parcursul trimestrului III.   

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). 

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 



 
 

UCIMPA | Raport de progres - Tr. 2, 2013 
 

65 

 

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; 

 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. 

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 30 iunie 2013         6 600 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 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; 
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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. 

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.  

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

disponibile la oficiul UCIMPA. 

 

ANEXE 

Anexa 1 – Studiul de Impact Componenta 1: Servicii de extensiune rurale 

Anexa 2 – Studiul de Impact Componenta 2 : Finanțarea Rurală 

Anexa 3 – Studiul de Impact Componenta 3 : Reparcelarea terenurilor agricole  

 


