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 PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ (P118518)  

Obiective, componente, indicatori 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPONENTELE PROIECTULUI: 

COMPONENTA 1: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI ALIMENTELOR 

Sub-componenta 1.1.:  Suport instituțional și de reglementare 

Sub-componenta 1.2.: Îmbunătățiri tehnice ale ANSA1 

COMPONENTA 2: SPORIREA POTENȚIALULUI DE ACCES LA PIEȚE 

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

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

COMPONENTA 3: SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII PRIN INTERMEDIUL MANAGEMENTULUI DURABIL AL 

TERENURILOR 

Sub-componenta 3.1.: Consolidarea capacității pentru MDT2 

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

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

COMPONENTA 4: SUPORT PENTRU IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

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

2) şi Ministerul Mediului (componenta 3).  

                                                           
1
 Agenția Națională de Siguranță Alimentară 

2
 Managementul Durabil al Terenurilor 



CADRUL DE REZULTATE AL PROIECTULUI AGRICULTURA COMPETITIVĂ ÎN MOLDOVA  

Indicatorii de dezvoltare a proiectului   

Denumirea indicatorului Descrierea (definiția indicatorului, etc.) Rezultate atinse la 31 martie 2015 

Definitivarea acțiunilor privind siguranța 

alimentară în vederea apropierii de 

cerințele SFS ale UE 

(1) Procedurile de operare și manuale operaționale pentru 

două laboratoare de siguranță alimentară elaborate; (2) 

Proiect de legislație națională și reglementările privind 

controalele oficiale armonizate cu Regulamentul CE 882; (3) 

Proiect de legislație națională și reglementările privind auto-

controlul pentru operatorii din sectorul alimentar armonizate 

cu reglementările CE; (4) Capacitățile Agenției Naționale de 

Siguranță Alimentară (ANSA) consolidate; (5) Capacitățile celor 

2 laboratoare de siguranță alimentară consolidate; (6) Patru 

puncte de inspecție la frontieră stabilite. 

(1) Procedurile de operare și manuale operaționale pentru 

două laboratoare de siguranță alimentară elaborate: 6 

manuale operaționale elaborate pentru Laboratorul de 

sănătate animală.   

(2) Proiect de legislație națională și reglementările privind 

controalele oficiale armonizate cu Regulamentul CE 882 - A 

fost transpusă în  LEGEA  Nr. 50 din  28.03.2013. A fost 

elaborat ,,Manualul privind efectuarea controlului oficial al 

unităților din domeniul alimentar,, Au fost instrite 113 

persoane.   

(3) Proiect de legislație națională și reglementările privind 

auto-controlul pentru operatorii din sectorul alimentar 

armonizate cu reglementările CE - 

(1) Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 01.06.2012 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

comercializarea şi importul păsărilor domestice şi 

ouălor pentru incubaţie, care a fost armonizată cu 

prevederile Directivei nr.2009/158/CE a Consiliului 

Uniunii Europene din 30 noiembrie 2009 privind 

condiţiile de sănătate animală care reglementează 

comerţul intracomunitar şi importurile din ţări terţe 

de păsări de curte şi de ouă pentru incubaţie. Având 

în vedere că prin Decizia Comisiei 2011/879 din 21 

decembrie 2011 au fost modificate anexele II și IV la 

Directiva 2009/158/CE a Consiliului privind condițiile 

de sănătate animală care reglementează comerțul 
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intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări 

de curte și de ouă pentru incubație, este necesară şi 

ajustarea Normei sanitar-veterinare privind 

comercializarea şi importul păsărilor domestice şi 

ouălor pentru incubaţie prevederilor Deciziei Comisiei 

2011/879; 

(2) Hotărîrea Guvernului nr. 221 din 16.03.2009 cu privire 

la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice 

pentru produsele alimentare, care a fost armonizată 

cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 al 

Comisiei Comunităţilor Europene din 15 noiembrie 

2005 privind criteriile microbiologice pentru 

produsele alimentare şi care necesită a fi ajustate 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1086/2011 al 

Comisiei din 27 octombrie 2011 de modificare a 

anexei II la Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al 

Parlamentului European și al Consiliului și a anexei I la 

Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei în ceea 

ce privește Salmonella din carnea proaspătă de 

pasăre; 

(3) Hotărîrea Guvernului nr. 398 din 11.06.2012 pentru 

aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind 

controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în 

efectivele de animale, armonizată cu prevederile 

Regulamentului (CE) nr.584/2008 al Comisiei din 20 

iunie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului 

(CE) nr.2160/2003 al Parlamentului European şi al 

Consiliului în ceea ce priveşte obiectivul comunitar de 

diminuare a prevalenţei Salmonela Enteritidis şi 

Salmonela Typhimurium la curcani şi care necesită a fi 

ajustată prevederilor Regulamentului (UE) nr. 
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1190/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012 privind 

un obiectiv al Uniunii de reducere a Salmonella 

Enteritidis și a Salmonella Typhimurium la efectivele 

de curcani; 

 Transpunerea legislației comunitare la legislția 

națională, și anume:  

a) Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 din 21 

octombrie 2009 de stabilire a unor norme 

sanitare privind subprodusele de origine animală 

și produsele derivate care nu sunt destinate 

consumului uman și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament 

privind subprodusele de origine animală), a cărui 

prevederi au fost transpuse în proiectul de 

modificare şi completare a Regulilor sanitar-

veterinare privind subprodusele de origine 

animală nedestinate consumului uman, aprobate 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 315 din 26.04.2010. 

b) Regulamentului (CE) nr. 798/2008 din 8 august 

2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, 

teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din 

care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita 

Comunitatea păsările de curte și produsele de 

pasăre, precum și a cerințelor de certificare 

sanitar-veterinară, a cărui prevederi au fost 

transpuse în Norma sanitar-veterinară ce 

stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-

veterinară pentru importul şi tranzitul păsărilor 

domestice şi produselor de pasăre. 

c) Regulamentului (CE) nr. 1099/2008 din 24 

septembrie 2009 privind protecția animalelor in 
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momentul uciderii, a cărui prevederi au fost 

transpuse în Norma sanitar-veterinară privind 

protecţia animalelor în momentul uciderii. 

(4) Consolidarea capacității ANSA:  A fost organizată instruirea 

specialiștilor ANSA și MAIA privind studierea limbii engleze 

(circa 40 persoane). 

 (5) Consolidarea capacității în cadrul a două laboratoare de 

siguranță a alimententelor;  

(6) Construcția a 4 Puncte de inspecție la frontieră. 

a) Hotărîrea Guvernului nr. 711 din 28 august 2014 a fost 

aprobată și publicată (varianta romînă și rusă) în Monitorul 

Oficial, 2014, nr. 261 - 267, art. nr : 759. Norma sanitar - 

veterinară privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi 

sănătate publică şi de certificare sanitar-veterinară a 

importurilor de lapte crud, a produselor lactate, a colostrului şi 

a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman, 

armonizată cu prevederile regulamentelor comunitare 

nominalizate, modificate ultima oară prin Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) nr. 209/2014 al Comisiei din 5 martie 

2014. 

b) Regulamentul (UE) nr. 605/2010 de stabilire a condițiilor de 

sănătate animală și sănătate publică și de certificare veterinară 

pentru introducerea în Uniunea Europeană a laptelui crud și a 

produselor lactate destinate consumului uman. 

c) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 914/2011 al 

Comisiei din 13 septembrie 2011 de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 605/2010 de stabilire a condițiilor de 

sănătate animală și sănătate publică și de certificare veterinară 

pentru introducerea în Uniunea Europeană a laptelui crud și a 
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produselor lactate destinate consumului uman (1) Jurnalul  

Oficial al UE, L 237, pag. 1 din 14.09.2011. 

d) Directiva Consiliului (88/407/CEE) din 14 iunie 1988 de 

stabilire a cerințelor de sănătate animală aplicabile în 

schimburile intracomunitare și la importul de material seminal 

de animale domestice din specia bovină. 

e) Directiva Consiliului (90/429/CEE) din 26 iunie 1990 de 

stabilire a cerințelor de sănătate animală care se aplică 

schimburilor intracomunitare și importurilor de material 

seminal de animale domestice din specia porcină. 

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. 

Volumul producției celor 12 grupuri d producători  (GdP)  

înainte de lansare a proiectului in 2014 constituia -  37, 510 

mln MDL. Indicatrul privind majorearea vânzărilor atât pe 

piețele locale cât și pe cele externe va fi colectat anual, 

începând cu 2015, prin intermediului vizitelor de M&E.  

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. 

Suprafața totală prelucrată de cei 91 producători agricoli 

(finaliști apelul #1, 2 al programului de granturi) constituie  57 

961 ha. Suprafața de teren agricol supusă managementului 

durail al terenurilor va fi colectată additional și sistematic, 

începând cu trimestrul 2, 2015. 

Urmare a aplicării 123 producători agricoli în cadrul apelului #1 

și 2 al programului de granturi destiante MDT, 91 finaliști ai 

programului au primit granturi post-investiționale de 50% din 

valoarea investiției  effectuate.  Granturi în valoare de 13,9 mln 

lei au fost debursate finaliștilor programului.  
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Extinderea suprafeței protejate de fâșii 

de protecție anti-eroziune 

Cuantificarea indicatorului se va limita doar pentru partea de 

sud a țării. 

La finele anului 2014, 906,6 ha de Perdele Forestiere de 

Protecție (PFP), (42,1% din suprafața totală) au fost 

rehabilitate. Compoziția PFP este reprezentată prin soiuri de tei 

și nuc în proporție de 39% și 33% respectiv. Majoritatea PFP 

reabilitate în anul 2014 sunt compuse din 3-9 rânduri (57.3% 

sau apx. 520 ha), urmate de aliamente forestiere de câte 2 

rânduri - 29.1% (263 ha), caer înmajoritatea cazurilor sunt 

alcătuite din copanci de nuc (87%).    

Suprafața protejată de PFP rehabilitate în anul 2014 constitie 

cca. 24 600 ha sau 38.9% din suprafața totală ce urmaează a fi 

protejată. Zona de influență a PFP a fost calculată de ICAS. 

Astfel, zona de influență pentru 2200 ha de PFP ce urmează a fi 

rehabilitate de ICAS constitie cca. 63000 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.  

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.  
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ANALIZA PROGRESULUI PROIECTULUI LA 31 MARTIE  2015 

Componenta 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI  ALIMENTARE  

 

Bugetul estimativ  planificat  până în 2017 9 250 000 USD 

Absorbiţi la 31 martie 2015 1 687 061 USD 

 
Indicatorii intermediari de rezultate 

 Referință Situația la 31 martie 2015 Țintă pentru 
2015 

Țintă finală 
2017 

Comentarii 

Agenția 
Națională 
pentru 
Siguranța 
Alimentelor este 
funcțională 

Agenția 
Națională 
pentru 
Siguranța 
Alimentelor nu 
este 
funcțională 

A fost semnat contractul cu 
un consultant pentru 
efectuată instruirilor privind  
implementarea HACCP la 
întreprinderile care 
procesează alimente de 
origine non-animală. 
A fost semnat 
amendamentul pentru 
instruirea specialiștilor ANSA 
în vederea studierii limbii 
engleze (circa 40 persoane). 

Instruirea 
inspectorilor din 
cadrul ANSA 
privind  
implementarea 
HACCP la 
întreprinderile 
care procesează 
alimente de 
origine non-
animală. 

Agenția 
Națională 
pentru 
Siguranța 
Alimentelor 
este 
funcțională 

 

Lucrările de 
reabilitare a 
clădirii finalizate 

Clădirea 
repartizată 
pentru agenție 
are nevoie de 
lucrări de 
reabilitare 

Lucrările de proiectare au 
fost finalizate. Compania de 
construcții contractată. 
Lucrările au debutat și au 
fost efectuate în volum de 
60% 

Finalizarea 
lucrărilor de 
reconstrucție.  

Structură 
solidă din 
punct de 
vedere fizic, 
capabilă să 
găzduiască 
400 angajați 

 

Echipamentul 
de birou, 
comunicații și 
tehnică de 
calcul furnizată 
și funcțională 

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

N/A N/A Mijloace 
tehnice 
moderne la 
dispoziția 
personalu-lui 
agenției 
pentru 
realizarea 
responsabili- 
tăților de 
funcție 

 

Pachet de 
programe 
integrat 
elaborat și 

Nu există 
sisteme IT 
moderne 

Au fost elaborate 
specificările tehnice și 
organizată licitația. 

Contractarea 
companiilor și 
începerea 
lucrărilor. 

Sisteme IT 
care permit 
integrarea 
pe verticală 
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instalat și pe 
orizontală a 
proceselor 
de 
managemen
t ale agenției 

Reabilitarea 
laboratoarelor 
vizate încheiată  

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

Lucrările de proiectare au 
fost finalizate pentru 
reabilitarea laboratorului din 
Bălți. Pentru Cahul numai la 
nivel de 90%.  A fost 
organizată licitația pentru 
reconstrucția laboratorului 
din Bălți. A fost semnat 
contractul cu compania 
pentru lucrări de 
reconstrucție a laboratorului 
din Bălți. 

Contractarea 
companiilor de 
construcție și 
începerea 
lucrărilor la 
laboratoarele 
din Bălți și 
Cahul. 

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

 

Laboratoarele 
vizate sunt 
echipate, 
personalul 
instruit 

Laboratoarele 
vizate necesită 
echipamente 
suplimentare 
și instruire a 
personalului 
pentru a 
deveni centre 
de excelență 
care aspiră la 
acreditare 
internațională 

 Demararea 
lucrărilor pentru 
pregătirea 
acreditării 
laboratorului 
„Sănătate 
Animală” din 
cadru CRDV. 

Echipament 
și instruire 
asigurate 

 

Puncte de 
inspecție la 
frontieră 
funcționale 

În prezent nu 
există puncte 
de inspecție la 
frontieră 

Au fost finalizate lucrările de 
proiectare și organizată 
licitația pentru 4 PIF-uri. 
La PIF Tudora și Criva au 
demarat lucrările de 
construcție. La PIF Leușeni și 
Giurgiulești semnate 
contractele. 

Finalizarea 
lucrărilor de 
construcție 
pentru 4 PIF-uri.  

Patru puncte 
de inspecție 
la frontieră 
funcționale 

 

 

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

Activitățile întreprinse în cadrul acestei componente au drept obiectiv de a facilita ANSA să-şi îndeplinească 

responsabilităţile de a asigura siguranţa şi calitatea alimentelor şi furajelor din Moldova, în conformitate cu 

reglementările naţionale şi internaţionale / standardele UE 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.  

Activitățile realizate în cadrul componentei vizează: servicii de consultanță, servicii de non-consultanță; și 

lucrări de construcție și reconstrucție.   
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Sub-componenta 1.1: Suport instituțional și de reglementare 

Inginer constructor 

În perioada de raportare, de către inginerul constructor, domnul Ion Răilean, responsabil de activităţile legate 

de construcţii finanţate din sursele proiectului, au fost monitorizate lucrările de reconstrucţie oficiului ANSA,  

lucrările de construcție la Punctele de Inspecţie la Frontieră (PIF) Tudora și  Criva. Au fost evaluate ofertele 

pentru construcția PIF  Giurgiuleşti, PIF Leușeni și a laboratorului din Bălţi. A  fost supravegheat procesul de 

proiectare a laboratorului din Cahul. În luna martie inginerul constructor împreună cu coordonatorul au 

efectuat o deplasare în România pentru a inspecta compania care va produce tâmplăriile pentru oficiul ANSA. 

 

Consultant local internaţional pentru instruirea inspectorilor și agenţilor economici în autocontrol şi 

procedurilor de HACCP, de la unităţile producătoare a alimentelor de origine non-animală 

La solicitarea ANSA a fost elaborat TOR-ul pentru un consultant internațional, care va oferi următoarele 

servicii: 

 servicii de consultanţă în domeniul evaluării cadrului instituţional şi legislativ actual în domeniul 

siguranței alimentelor de origine non-animală.  

 elaborarea unui ghid de implementare a cerințelor generale de igienă a alimentelor de origine non-

animală. 

 elaborarea instrucțiunilor de implementare a procedurilor bazate pe principiile HACCP în unitățile de 

procesare a alimentelor de origine non-animală. 

 elaborarea procedurilor de înregistrare a operatorilor care produc alimente de origine non-animală. 

 elaborarea de fișe de control privind implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP de 

către operatorii care procesează alimente de origine non-animală. 

În baza implementării HACCP la întreprinderile sus vizate, a fost identificat necesarul de treninguri pentru    

efectuarea cursurilor practice, în unitățile, care produc alimente de origine non-animală, pentru medicii 

veterinari la nivel central şi celor din unităţile de producere.  

Anunțul a fost publicat. Au fost recepționate 3 CV-uri. Selectarea consultantului a fost tergiversată 5 luni  pe 

motiv că președintele comisiei neargumentat nu a dorit semnarea documentelor de selectare. În luna 
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februarie componența comisiei de evaluare a fost ajustată și a fost finalizată selectarea. Contractul a fost 

semnat cu dna Camelia Savu din România. Prima vizită este preconizată în mai 2015. 

Treninguri și instruiri  

Instruirea specialiștilor ANSA și MAIA pentru studierea limbii engleze 

În urma solicitării parvenite de la MAIA  din data 13.03.2014 cu numărul 23-79/5,  privind  suportul financiar 

pentru desfășurarea cursurilor de studiere a limbii engleze a specialiștilor MAIA și ANSA, a fost selectată 

compania ACTR-ACCELS, American Councils for International Education, American Language Center, care a 

organizat cursuri de studiere a limbii engleze. 

Contractul a fost semnat. Au fost formate 4 grupe a câte 10 persoane. Instruirea a fost efectuată pentru 4 

nivele (Beginner, Elementary, Pre Intermediate, Intermediate),  în zilele de luni, marți, miercuri și joi, între 

orele 16-17.30 în incinta birourilor ANSA și MAIA. Cursurile au avut loc în a doua jumătatea a anului 2014.  

În luna ianuarie 2015 din partea ANSA a parvenit solicitarea pentru a continua studierea cursului dat. În acest 

scop a fost semnat un amendament iar din data 21.04.15 cursurile vor continua. 

 

Sub-componenta 1.2: Îmbunătățiri tehnice pentru managementul siguranței alimentelor 

Lucrări de proiectare:  

Proiectarea blocului laboratorului de încercări pentru calitatea şi sănătatea plantelor, furajelor și produselor  

alimentare Cahul  

S-a semnat contractul cu compania de proiectare S.C. „ROSTRAL” SRL. A fost elaborată schiţa de proiect cu 

coordonarea acesteia la ANSA şi consultantul internaţional, Vlad Gheorghiţă. Compania dată nu poate obţine 

aprobările necesare pentru conectările la reţele, din motiv ca la moment nu a fost definitivat statutul 

laboratorului dat și obținute  actele privind proprietatea clădirii de către ANSA. 

Modernizarea SITA. Elaborarea sistemelor informaționale MMSV și LIMS 

În luna martie 2014, MAIA a solicitat proiectului suport financiar privind modernizarea SITA, pentru ca 

aceasta să poată fi conectată la sistemele informaționale care vor fi elaborate cu suportul proiectului (MMSV 

și LIMS). Specialiștii de la Banca Mondială au dat acceptul. Caietul de sarcini a fost elaborat împreună cu CIA, 

aprobat de MAIA, CIA, ANSA și transmis către UCIMPA. În luna iunie 2014 a avut loc traducerea caietului de 

sarcini și pregătirea pachetului de documente pentru licitație. În luna septembrie 2014 licitația a fost lansată. 

În luna noiembrie a avut loc deschiderea ofertelor. Evaluarea ofertelor primite a fost finalizată. Urmează 

semnarea contractelor.  

Lucrări de construcţie: 

Specificări tehnice pentru construcţia blocului administrativ ANSA 

În baza documentelor de proiectare au fost pregătite listele cu cantităţile de lucrări pentru  reconstrucţia 

oficiului ANSA. A fost pregătit caietul de sarcini privind licitaţia dată cu divizarea acesteia în 2 părţi și 

traducerea în engleză. Prima parte care conţine lucrările de consolidare, lucrările de finisaj interior şi lucrări 
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electrice interne va fi efectuată din sursele financiare ale proiectului, celelalte lucrări (ventilarea, 

electricitatea exterioară, fațada, lucrări de amenajare ş.a.) vor fi finanţate direct de ANSA.  

A fost decisă efectuarea unei licitații comune cu două surse de finanțare. A fost expediată o scrisoare în 

adresa Agenția Achiziții Publice pentru a consulta posibilitatea efectuării unei licitații după cerințele Băncii 

Mondiale, unde a fost primit răspuns despre acceptarea acestei licitații, fiind motiv că sursa din proiect este 

mai mare de 50 % din valoarea totală a licitației. Ca urmarea a acesteia a fost remis pachetul de licitație către 

BM pentru primirea acceptului pentru lansarea licitației.  

Licitația a fost anunțată, pachetul de documente a fost procurat de 9 companii. Licitația a avut loc pe data de 

5 mai. Au participat 3 companii. Evaluarea a avut loc și a fost selectat ca câștigător consorțiul "Iasicon" SA, 

Romania și "ACAR-Construct" SRL, Moldova, în valoare de MDL 48,137,120.42. Contractul a fost semnat. 

Consorțiul a început lucrările. În lunile ianuarie – martie 2015 lucrările de reconstrucție au decurs conform 

graficului stabilit. La data de 31.03.2015 lucrările au fost îndeplinite în volum de peste 60% (au fost finalizate 

lucrările de  consolidare, tencuială, instalarea lemnului la acoperiș). 
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Construcția punctului de inspecţie la frontiera TUDORA 

În baza documentelor de proiectare au fost pregătite listele cu cantităţile de lucrări pentru construcția PIF 

Tudora și elaborat caietul de sarcini. Licitația a fost anunțată de 2 ori din motiv că au fost procurate numai 2 

pachete de acte pentru prima licitație și a fost decisă repetarea anunțului și prelungirea data primirii ofertelor 

până la data de 11.07.2014. La licitație au participat 3 companii, cea mai mică ofertă pentru execuţia 

lucrărilor de construcție a Punctului de Inspecție la Frontiera Tudora a fost oferită de Societatea Comercială 

„SARCO-SERVICE” SRL, cu valoarea de 11 496 390.72 MDL. Din motiv că președintele comisiei nu dorea 

semnarea raportului de evaluare, semnarea contractului a fost tergiversată mai mult de o lună și respectiv în 

luna august nu au început lucrările. În septembrie a fost semnat contractul și compania a demarat lucrările de 

pregătire a construcției date. În luna octombrie 2014 a apărut problema demolării unui bloc sanitar care se 

afla în locul unde era preconizată clădirea punctului de inspecție, iar permisiunea de demolare a fost obținută 

de la Serviciul Vamal de Stat pe data de 10.11.14. Lucrările au continuat. Astfel la data de 31.03.15, compania 

de construcție a efectuat lucrări în volum de 50 % (execuția fundației și instalarea construcțiile metalice).  
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Construcția punctului de inspecţie la frontiera CRIVA 

În baza documentelor de proiectare au fost pregătite listele cu cantităţile de lucrări pentru construcția PIF 

Criva și elaborat caietul de sarcini. Licitația a fost anunțată cu publicarea anunțului și a avut loc pe 18 august 

2014. Contractul a fost semnat cu compania „SARCO-SERVICE” SRL cu suma de 10 954 914.14 MDL. În luna 

noiembrie au demarat lucrările de construcție. În primul trimestru al anului 2015 la PIF Criva au fost 

executate lucrări în volum de 30 % (fundamentul, repoziționarea cablurilor electrice, pregătirea pentru 

montarea structurii metalice). 

Construcția punctului de inspecţie la frontiera Leușeni 

În baza documentelor de proiectare au fost pregătite listele cu cantităţile de lucrări pentru construcția PIF 

Leușeni și elaborat caietul de sarcini. Licitația a fost anunțată cu publicarea anunțului și a avut loc pe 1 

decembrie 2014. La licitație au participat 4 companii, cea mai mică ofertă pentru execuția lucrărilor de 

construcție a Punctului de Inspecție la Frontiera Leușeni a fost oferită de Societatea Comercial „BUILDING 

ASTROM” SRL care a prezentat oferta pentru execuția lucrărilor cu valoarea de 17 652 752.88 MDL. Termenul 

de execuție al contractului este specificat în graficul de execuție din ofertă şi este de 227 zile calendaristice cu 

finalizarea obiectivului la 31 iulie 2015. Evaluarea a fost finalizată cu întârziere pe motiv că președintele 

comisiei de evaluare nu dorea nemotivat semnarea Raportului de evaluare. Contractul a fost semnat cu 

Societatea Comercial „BUILDING ASTROM” SRL la sfârșitul lunii februarie 2015. Lucrările vor demara în luna 

aprilie 2015. 
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Construcția punctului de inspecţie la frontiera Giurgiulești 

În baza documentelor de proiectare au fost pregătite listele cu cantităţile de lucrări pentru construcția PIF 

Giurgiulești și elaborat caietul de sarcini. Licitația a fost anunțată cu publicarea anunțului. Licitația a avut loc 

pe 9 decembrie 2014. La licitație au participat 4 companii, cea mai mică ofertă pentru execuţia lucrărilor de 

construcție a Punctului de Inspecție la Frontiera Leușeni a fost oferită de Societatea Comercial „BUILDING 

ASTROM” SRL care  a prezentat oferta pentru execuţia lucrărilor cu valoarea de 8 293 227.25 MDL. Termenul 

de execuţie a contractului este specificat în graficul de execuţie din ofertă şi este de 182 zile calendaristice cu 

finalizarea obiectivului la 31 mai 2015. Evaluarea a fost finalizată cu întârziere pe motiv că președintele 

comisiei de evaluare nu dorea nemotivat semnarea Raportului de evaluare. Contractul a fost semnat cu 

Societatea Comercial „BUILDING ASTROM” SRL la sfârșitul lunii februarie 2015. Lucrările vor demara în luna 

aprilie 2015. 

Reconstrucția blocului laboratorului de încercări pentru calitatea şi sănătatea plantelor, furajelor și 

produselor alimentare Bălţi  

Compania de proiectare S.C. „CONADO - DISIGN” SRL a finalizat lucrările de proiectarea a obiectului dat. 

Proiectul tehnologic a fost coordonat cu specialiştii ANSA şi expertul internaţional.  În baza documentației de 

proiect a fost pregătit caietul de sarcini și lansată licitația pentru construcția obiectului dat. Licitația a avut loc 

pe 16 decembrie 2014, unde au participat 5 companii. Societatea Comercială „SARCO-SERVICE” SRL a 

prezentat Oferta pentru execuţia lucrărilor cu valoarea de 21 997 830.56 MDL. Termenul de execuţie a 

contractului este specificat  în graficul de execuţie şi constituie 258 zile calendaristice. Societatea Comercială 

„BUILDING ASTROM” SRL a prezentat Oferta pentru execuţia Lucrărilor de reconstrucţie cu valoarea de 21 

003 450.24 MDL. Termenul de execuţie a contractului nu este specificat în Ofertă. Asociaţia în consorţiu 

constituită de S.C. „OZUN-CONS” SRL şi S.C. «EURODEVIZ» SRL a prezentat Oferta pentru execuţia lucrărilor 

cu valoarea de 21 895 761.00 MDL. Termenul de execuţie a contractului este specificat în graficul de execuţie 

din Ofertă şi este de 253 zile calendaristice cu finalizarea obiectivului la 15 septembrie 2015. Ofertantul, S.C. 

«IASICON » SA în asociere cu S.C. «ACAR-CONSTRUCT»  SRL şi S.C.»PROCONIMPEX»  SRL au prezentat Oferta 

pentru execuţia lucrărilor cu valoarea de  24 507 661.90 MDL. Termenul de execuţie a contractului este 

specificat în graficul de execuţie din Ofertă şi este de 268 zile calendaristice cu finalizarea obiectivului la 15 

septembrie 2015. Societatea Comercială „TEHNOMONTAJ CONSTRUCT” SRL a prezentat Oferta pentru 

execuţia Lucrărilor cu valoarea de 22 988 129.46 MDL. Termenul de execuţie a contractului este specificat în 

graficul de execuţie din Ofertă şi este de 270 zile calendaristice cu finalizarea obiectivului la în luna a 9-a de 

execuţie. Evaluarea a avut loc. Contractul a fost semnat cu Societatea Comercială „BUILDING ASTROM” SRL. 

Lucrările vor demara în luna aprilie 2015. 

 

 

 

 

 



 
 

19 RAPORT TRIMESTRUL 1, 2015| Proiect implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea 
Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

Componenta II: ÎMBUNĂTĂȚIREA POTENȚIALULUI DE ACCES LA PIEȚELE DE DESFACERE 

 

Buget estimativ planificat până în 2017     – 1 000 000 dolari SUA 
Granturi investiționale                                    - 7 000 000 dolari SUA 

Absorbiți la 31 martie 2015                              -  319 381 dolari SUA 
Granturi debursate                                          -  1 053 822 dolari SUA 

 

 Referință Situația la 31 
martie 2015 

Țintă pentru 
2015 

Țintă finală 2017 Comentarii 

Campanie 
națională de 
sensibilizare și 
mobilizare 
pentru crearea 
grupurilor de 
producători 

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

În trimestrul I au 
fost organizate 6 
adunări cu 
participarea 
a103 persoane.  
Cumulativ 139 
activități de 
outreach 
realizate în 24 
raioane ale RM. 
1434 
participanți. 

30 activități de 
outreach 
planificate cu 
informarea a 
circa 500 
producători din 
sectorul horticol. 

Campanie 
națională 
implementată 

 

Participarea 
femeilor în 
activități de 
outreach 

0 În trimestrul I, 
au fost implicate 
16 femei în 
activiăți de 
informare. 
Cumulativ, 279 
femei informate 
(20%) 

25% 40%  

Grupuri de 
producători 
înregistrate cu 
suportul 
proiectului 

0 26 
(18 – 2014 
8 -2015) 

15 60  

Dosare depuse în 
cadrul apelurilor 
de granturi  

0 
 
 
 

13 
(9 – 2014 
4 – 2015) 

15 40 Apelul #1, #2 

Dosare aprobate 
pentru porțiunea 
de grant 

0 12 
(8 – 2014 
4 -2015) 

12 30  

Grupuri de 
producători  care 
au primit 
finanțare 
(contribuție 
proprie și 
porțiunea de 

0 
 
 
 
 
 
 

5 
(3 – 2014 
2 – 2015) 

9 30  
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grant)  

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

0 6205t 
 

5000t 30 000t  

 

Sub-componenta 2.1: Suport pentru dezvoltarea afacerilor 

 

Crearea grupurilor de producători 

Consorțiul MEGA & Promo Terra prestează servicii pentru grupurile de producători, denumite livrabile (#1-

#10). Cantitatea de livrabile pentru întreaga perioadă a proiectului, grupată pe etape de implementare, este 

prezentată în tabelul ce urmează. 

Nr. 10 Tipuri de rezultate scontate (#1-10) grupate în 5 etape (D.1-D.5) 
Total 

planificat 

Etapa D.1 Activitățile de informare pentru grupurile de producători 

#1 
Activități de informare a părților interesate (producători, asociații, consultanți, 
autorități locale) 

180 

Etapa D.2 Etapa de identificare și mobilizare a grupurilor de producători 

#2 Adunări ale focus-grupurilor organizate 150 

#3 
Grupuri de inițiativă create și studii de pre-fezabilitate elaborate pentru fiecare grup 
de inițiativă 

80 

#4 Grupuri de producători create și înregistrate la Camera Înregistrării de Stat 60 

Etapa D.3 Etapa formării grupurilor de producători și de lansare a activității de producție 

#5 Studii de fezabilitate pentru grupurile de producători elaborate 60 

#6 Dosare de grant prezentate la AIPA (cu dovada disponibilității contribuției proprii)  60 

#7 Dosare de grant aprobate spre finanțare de către Comisia de evaluare 50 

Etapa D.4 Consultații tehnice specializate la etapa de post-finanțare 

#8 Asistență post-creare oferită grupurilor de producători 1.500 

Etapa D.5 Monitorizarea și evaluarea 

#9 Vizite trimestriale de monitorizare la fiecare grup de producători efectuate 300 

#10 
Vizite anuale de evaluare pe regiuni sau categorii de grupuri (câte 12 grupuri per 
vizită) efectuate 

4 

În perioada de raportare, dar și de la începutul Proiectului, Consorțiul a obținut următorii indicatori 

cantitativi:  
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Indicatorii cantitativi 

Numărul livrabilului (conform secțiunii 1.3 mai sus) 
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A. Rezultate în perioada de raportare și cumulativ de la începutul proiectului 

Rezultate în perioada de 
raportare, Q1/2015 

6 22 14 8 3 4 4 0 0 0 

Planul trimestrial pentru 
perioada de raportare,  
(din oferta tehnică) 

0 25 12 10 10 10 9 68 9 1 

Executarea planului  
trimestrial 

0% 88% 117% 80% 30% 40% 44% 0% 0% 0% 

Total de la începutul 
proiectului,  
Q4/2013 – Q1/2015 

139 73 38 26 17 13 12 0 0 0 

B. Executarea planului trimestrial cumulativ, Q4/2013 – Q1/2015 

Planul trimestrial  
cumulativ  
(din oferta tehnică) 

180 150 69 40 30 30 18 68 18 1 

Executarea planului  
trimestrial cumulativ 

77% 49% 55% 65% 57% 43% 67% 0% 0% 0% 

C. Executarea planului total 

Planul total 180 150 80 60 60 60 50 1.500 300 48 

Executarea planului total 77% 49% 48% 43% 28% 22% 24% 0% 0% 0%s 

D. Alți indicatori cantitativi, cumulativ de la începutul proiectului 

Participanți, în total 1,434 426         

Participanți, per livrabil  
(rotunjit) 

10 6         

Participanți femei 279          

Cota femeilor în totalul 
participanților 

20%          

 

#1 – Activitățile de informare 

În trimestrul 1, 2015 au fost organizate 6 activități de informare, în 6 raioane distincte. La aceste activități au 

participat 103 persoane, dintre care 16 au fost femei. Media de participare per livrabil a constituit 17 

persoane, variația fiind cuprinsă între 9 și 27 participanți. 
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De la începutul proiectului, s-au condus 139 activități de informare, ceea ce constituie 77% din planul 

trimestrial cumulativ și 77% din planul total. Activitățile au adunat un număr total de 1,434 de participanți, 

ceea ce corespunde cu o medie de 10 participanți per activitate. Participarea individuală a variat de la caz la 

caz, într-un diapazon de 5-34 de participanți.   

Structura participanților la activitățile de informare după sexe este prezentată în următoarea figură.  

 

Următoarea figură ilustrează repartizarea geografică a activităților de informare. La moment, se observă că în 

repartizarea geografică a activităților de instruire o cotă mai accentuată continuă să o dețină așa centre 

precum or. Chișinău (17), UTAG (12), Hâncești (8), Căușeni, Orhei si Ștefan Vodă (câte 7). 

În perioadele următoare Consorțiul va continua concentrarea asupra echilibrării reprezentativității geografice 

a activităților de informare și va tinde spre atingerea unui nivel de informare mai înalt. 
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#2 – Adunări ale focus-grupurilor  

În trimestrul 1, 2015 s-au condus 22 adunări ale focus-grupurilor, ceea ce constituie 88% din planul trimestrial. 

Activitățile au adunat un număr total de 137 de participanți, ceea ce corespunde cu o medie de 6 participanți 

per activitate. 

De la începutul proiectului, s-au condus 73 adunări ale focus-grupurilor, ceea ce constituie 49% din planul 

trimestrial cumulativ și 49% din planul total. Activitățile au adunat un număr total de 426 de participanți, ceea 

ce corespunde cu o medie de 6 participanți per activitate. Diapazonul participației a fost între 5 și 11. 

În structura focus-grupurilor după tipul de produs continuă să domine strugurii, cu circa 41% din total, 

urmate de mere cu 15%, separat dar și în combinație cu alte tipuri de fructe. În structura focus-grupurilor 

după tipul de echipament domină frigiderele, cu cca 74% si echipamentele pentru procesare. 

#3 – Grupuri de inițiativă create și studii de pre-fezabilitate elaborate pentru fiecare grup de inițiativă 

În trimestrul 1, 2015  au fost create 14 grupuri de inițiativă noi, ceea ce reprezintă 117% din planul trimestrial. 

Informația detaliată referitor la grupurile de inițiativă nou-create se prezintă în următorul tabel: 
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De la începutul proiectului, au fost create 38 grupuri de inițiativă pentru care au fost elaborate studii de pre-

fezabilitate, ceea ce constituie 55% din planul trimestrial cumulativ și 48% din planul total. Grupurile de 

inițiativă includ în structura lor între 5 și 8 membri.  

Următoarea figură ilustrează repartizarea geografică a grupurilor de inițiativă create. Cele mai multe grupuri 

au fost create în raioanele Căușeni și Ialoveni - câte patru grupuri, fiind urmate de Edineț, Cahul, Cimișlia și 

Hîncești – cu câte trei grupuri. 

#4 – Grupuri de producători create și înregistrate la Camera Înregistrării de Stat 

În trimestrul 1, 2015 au fost înregistrate la CÎS 8 grupuri de producători noi, ceea ce constituie 50% din planul 

trimestrial. 

Informația detaliată referitor la grupurile nou create este prezentată în următorul tabel: 

 

Raionul Localitatea Denumirea	GP
FOJ	

propusa

Nume	si	contacte	

conducator	GP

Nr.	

Fondatori

Valoare	

estimativa	

active	GP,	

mii	lei

Produs
Tip	

echipament

Capacitate	-	

echipament

,	

tone/sezon

Durata-

exploatar

e,	ani

Cost	total	

proiect,	mii	

lei

Vol.prod,	

GP,	

tone/sezo

n

Focus	-	piata	

(MD-RU-UA-

UE)

Floresti Floresti
Producatorii	de	Fructe	din	

Gura	Camencii
C.I.

Nicolae	Pascal,	

Tel.:	069134590
6 10 Mere,	Prune,	Cirese

Construcție,																																																																																																																																																																																																																																																														

Instalație	

frigorifică	și	

sistem	

aerodinamic,		

Linie	de	sortare	

și	calibrare,	

Mașină	de	lipit	

cutii,

Stivuitoare

10,800 25 89302.6 5,240
10%	MD,	90%	

EXP

Soroca Niorcani

Hancesti Buteni

Cantemir Baimaclia

Straseni Negresti

ALVISSOR	FRUCT	COOP C.I.

MULTIFRIGO C.I.

D	Fruit	Farm C.I.

Producatori	de	Fructe	din	

Negresti
C.I.

Păunescu	Sergiu,	

tel.	068709830
6 0 Fructe

Echipament	

frigorific
1,000 25

Agaci	Tudor,	

Tel.:	068574279	
5 0.5

Struguri	de	masa,	

Piersic,	Prune

Constructie,	

Echipament	

frigorific	si	de	

preracire,	L.	

Sortare

400 25

Davidescu	Adrian

069	388	515
6 0

Struguri	de	masa,	

Prune,	Piersice,	Pere

Echipament	

frigorific,	L.	

Sortare-

Ambalare

1,400 15

Lidia	Soilita

069	154	521
6 10

Struguri	de	masa,	

măr,	piersic,	cires,	

cais

Echipament	

frigorific,	L.	

Sortare-

Ambalare

1,400 15

14240

8900

14240

15664

1,200

351

4,335

839

40%	MD,	60%	

EXP

75%	MD,	25%	

EXP

50%	MD,	50%	

EXP

75%	MD,	25%	

EXP

Edinet Cuconesti

Edinet Cupcini

Edinet Stolniceni

Ungheni Floreni

Cantemir Lingura

Cahul Burlacu

Straseni Sireti

Causeni Taraclia

Producatorii	de	Fructe	din	

Cuconesti
C.I.

Producatorii	de	Fructe	din	

Cupcini
C.I.

Producatorii	de	Fructe	din	

Stolniceni
C.I.

Grupul	de	Producători	din	

raionul	Ungheni
C.I.

Grupul	Producatorilor	de	

Fructe	din	Lingura	si	

Cantemir

C.I.

Grupul	Producatorilor	de	

Fructe	si	Struguri	din	

Burlacu

C.I.

Grupul	de	Producatori	

Sireti
C.I.

Grupul	Producatorilor	de	

Struguri	de	masa	din	

Taraclia

C.I.

Ciobanu	Marcel		0	

692	09	447
8 0 Mere

Linie	de	

sortare,	podele	

elicopterizate,	

containere

1,500 20

Gisca	Tatiana,		

078118855
5 0 Prune

Uscatorie,	

echipament	

frigorific

1,500 20

Bajereanu	

Evgheni,	

069212921

6 0 Prune
Uscatorie,	L.	

Procesare
560 20

Anatol	Plăcintă	

069249049
5 2.5 Fructe

Echipament	

frigorific
1,000 15

Balan	Vasile

079430677
7 0 Struguri,	Prune

Echipament	

frigorific
1,000 15

Mihov	Piotr

069113114
5 0 Struguri,	Fructe

Echipament	

frigorific,	L.	

Sortare

600 15

Jaloba	Valeriu

069148870
7 0 Fructe

Uscatorie,	Casa	

de	

postprelucrare	

si	ambalare

1,000 10

Surchicean	Vasile		

0	796	54	020
6 0 Struguri

Echipament	

frigorific,	L.	

Sortare

600 20

6,576

14,268

5,995

15,200

18,000

8,000

12,500

9309.4

4,600

2,012

560

650

1,300

620

3,000

1,300

50%	MD,	50%	

EXP

50%	MD,	50%	

EXP

20%	MD,	80%	

EXP

75%	MD,	25%	

EXP

50%	MD,	50%	

EXP

70%	MD,	30%	

EXP

100%	EXP

50%	MD,	50%	

EXP

Ialoveni Milestii	Mici VED-MAR	AGRO C.I.
Vedrașco	Maria,	

tel.	069826538
5 0 Fructe

Echipament	

frigorific
325 25 7,838 180

30%	MD,	70%	

EXP
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De la începutul proiectului, au fost create și înregistrate 26 grupuri de producători, ceea ce constituie 65% din 

planul trimestrial cumulativ și 43% din planul total. Grupurile înregistrate de producători includ în structura 

lor între 5 și 8 fondatori. 

23 din cele 26 grupuri create au fost înregistrate sub formă de Cooperativă de Întreprinzător, dintre care 22 

au fost – nou create, iar 1 – reînregistrată. 3 grupuri au fost înregistrate în formă de Societate cu Răspundere 

Limitată - nou create. 

 

Raionul Localitatea Denumirea	GP
FOJ	

propusa
IDNO

Data	

inregistrarii

Mod	

constituire

Obiect-

activitate

Capital	

social,	lei

Nume	si	contacte	

conducator	GP

Nr.	

Fondatori

Floresti Floresti TOP	FRUIT	COOP C.I. 1014607002672 10-Dec-14 Nou	creata Depozitari 10,000
Pascal	Nicolae,	

069134590
5

Edinet Cuconestii	Noi

Hancesti Buteni

Ungheni Floreni

Cantemir Lingura

Causeni Taraclia

Soroca Niorcani

Ialoveni Milestii	Mici

ECOFRUCT-PRIM C.I. 1015604000618 25-Mar-15 Nou	creata
Activitati	dupa	

recoltare
8,100 Cebanu	Adrian 8

MULTIFRIGO C.I. 1015605000224 13-Feb-15 Nou	creata Depozitari 500
Agaci	Tudor,	

Tel.:	068574279	
5

AGROASPECT	GRUP C.I. 1014609001934 28-Nov-14 Nou	creata

Cultura	

pomusoarelor,	

fructelor,	

nucilor

2,500 Placinta	Anatolii 5

MOLDAGROVITIS C.I. 1015603000600 25-Mar-15 Nou	creata
Cultura	

strugurilor
10,000

Balan	Vasile

079430677
7

STRUGURELE	

CHIHLIMBARIU
C.I. 1015608000373 19-Mar-15 Nou	creata

Cultura	

fructelor
2,000

Surchicean	Vasile		

0	796	54	020
6

ALVISSOR	FRUCT	COOP C.I. 1015607000468 10-Mar-15 Nou	creata Depozitari 10,002 Paunescu	Sergiu 6

VED-MAR	AGRO C.I. 1015600008535 16-Mar-15 Nou	creata Cultura	fructelor 5,500
Vedrașco	Maria,	

tel.	069826538
5
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Raionul Localitatea Denumirea	GP
FOJ	

propusa
IDNO

Data	

inregistrarii

Mod	

constituire
Obiect-activitate

Capital	

social,	lei

Nume	si	contacte	

conducator	GP

Nr.	

Fondatori

Cimislia Cimislia

Causeni Salcuta

Calarasi Sipoteni

Rascani Varatic

Cahul Colibasi

Stefan	Voda Popeasca

BASAN-AGRO	 C.I. 1002605000716 10-Oct-00 Reinregistrata Cultura	strugurilor 131,000

Baban	Ion,	

069388282,	

024184754

6

COM-FRUCTFRES C.I. 1014608000099 24-Jan-14 Nou	creata

Cultura	

pomusoarelor,	

fructelor,	nucilor

1,200
Gurschi	Maria,	

069757725
6

SIPECOFRUCT C.I. 1014600005283 20-Feb-14 Nou	creata

Cultura	

pomusoarelor,	

fructelor,	nucilor

1,000
Josan	Andrei,	

069464649
5

FRUVA	NATURAL C.I. 1014602001038 14-Mar-14 Nou	creata
Cultura	legumelor,	

pomicultura
10,000

Socoliuc	Igor,	

92467
5

STRUGURI	DE	COLIBASI C.I. 1014603000809 23-Mar-14 Nou	creata Cultura	strugurilor 3,500

Olteanu	

Gheorghe,	

069319500

7

STRUGURELE	AURIU C.I. 1014608000446 7-Apr-14 Nou	creata Cultura	strugurilor 500
Arsenii	Alexandru,	

069123594
5

Causeni Causeni

Anenii	Noi Mereni

Cimislia Satul	Nou

Ialoveni Suruceni

NOCCIOLE C.I. 1014608000527 8-Apr-14 Nou	creata

Prelucrare-

conservare	fructe	si	

legume	

10,000

Munteanu	

Constantin,	

079252950

5

Grupul	Producatorilor	de	

Pomusoare
S.R.L. 1014600015929 12-May-14 Nou	creata Cultura	fructelor 5,400

Gilca	Tatiana,	

69155955
5

CIMPRODNUC C.I. 1014605001279 4-Jun-14 Nou	creata Cultura	fructelor 5,000
Mocanu	Vasile,	

060374472
5

AUROVITA S.R.L. 1014600018931 10-Jun-14 Nou	creata Cultura	fructelor 5,400
Cerescu	Ana,	

069251629
5

Cimislia Hirtop

Hancesti Buteni

Orhei Jora	de	Sus

LEGBIOFRUCT C.I. 1012605003844 30-Jun-14 Nou	creata Cultura	legumelor 5,000
Barcaru	Mihail,	

79027515	
5

PRODAGROSUCCES C.I. 1014605001316 23-Jul-14 Nou	creata Cultura	legumelor 1,000
Codreanu	

Alexandru,	41161
5

DTV-PLANTAGRO C.I. 1014606001793 24-Jul-14 Nou	creata Cultura	fructelor 6,000
Melnic	Ioana,	

068338869
6

UTAG Taraclia HOLDTAR	GRUP S.R.L. 1014603002180 9-Oct-14 Nou	creata Cultura	strugurilor 5,000 Tanova	Svetlana,	 5

Causeni Ucrainca

Stefan	Voda Caplani

Ungheni Floreni

COMECOLEGUMA C.I. 1014608001650 17-Nov-14 Nou	creata
Cultura	legumelor,	

pomicultura
2,000

Zinaida	Crivaia,	

71228
5

IVAS	ECO-PRIM C.I. 1014608001719 26-Nov-14 Nou	creata
Cultura	legumelor,	

pomicultura
5,000

Ana	Tabunscic,	

43568
5

AGROASPECT	GRUP C.I. 1014609001934 28-Nov-14 Nou	creata

Cultura	

pomusoarelor,	

fructelor,	nucilor

2,500 Placinta	Anatolii 5

Rezina Tareuca DAMMAG-GRUP C.I. 1014606003096 2-Dec-14 Nou	creata

Prelucrarea	si	

conservarea	

fructelor

25,000
Igor	Mardare,	

069210422
5

Floresti Floresti TOP	FRUIT	COOP C.I. 1014607002672 10-Dec-14 Nou	creata Depozitari 10,000
Pascal	Nicolae,	

069134590
5

Cahul Manta

Hancesti Buteni

Soroca Niorcani

Ialoveni Milestii	Mici

Causeni Taraclia

Edinet Cuconestii	Noi

Cantemir Lingura

GRAPE	LINE C.I. 1014603002641 23-Dec-14 Nou	creata

Prelucrarea	si	

conservarea	

fructelor

6,000 Viorel	Bezman,	 6

MULTIFRIGO C.I. 1015605000224 13-Feb-15 Nou	creata Depozitari 500
Agaci	Tudor,	

Tel.:	068574279	
5

ALVISSOR	FRUCT	COOP C.I. 1015607000468 10-Mar-15 Nou	creata Depozitari 10,002 Paunescu	Sergiu 6

VED-MAR	AGRO C.I. 1015600008535 16-Mar-15 Nou	creata Cultura	fructelor 5,500
Vedrașco	Maria,	

tel.	069826538
5

STRUGURELE	

CHIHLIMBARIU
C.I. 1015608000373 19-Mar-15 Nou	creata Cultura	fructelor 2,000

Surchicean	Vasile		

0	796	54	020
6

ECOFRUCT-PRIM C.I. 1015604000618 25-Mar-15 Nou	creata
Activitati	dupa	

recoltare
8,100 Cebanu	Adrian 8

MOLDAGROVITIS C.I. 1015603000600 25-Mar-15 Nou	creata Cultura	strugurilor 10,000
Balan	Vasile

079430677
7

 

#5 – Studii de fezabilitate elaborate pentru grupurile de producători 

În trimestrul 1, 2015 au fost elaborate 3 studii de fezabilitate noi, ceea ce constituie 30% din planul 

trimestrial. 

De la începutul proiectului, au fost elaborate 17 studii de fezabilitate pentru grupurile de producători, ceea ce 

constituie 28% din planul total. 
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Raionul Localitatea Denumirea	GP
Nr.	

Fondatori

Valoare	

estimativa	

active	GP,	

mii	lei

Produs Tip	echipament

Capacitate	-	

echipament,	

tone/sezon

Cost	total	

proiect,	mii	

lei

Focus	-	piata	

(MD-RU-UA-

UE)

Causeni Causeni

Rascani Varatic

Calarasi Sipoteni

Cahul Colibasi

Stefan	Voda Popeasca

Causeni Salcuta

NOCCIOLE

FRUVA	NATURAL

SIPECOFRUCT

STRUGURI	DE	COLIBASI

STRUGURELE	AURIU

COM-FRUCTFRES

5 10 Alune,	Migdale

Echipament	

prelucrare	si	curatare	

alune

45.7

5 10 Mar
Frigider,	linie	de	

sortare
1,000

5 1 Fructe

Frigider,	Uscatorie	

fructe,	Stivuitor,	Linie	

sortare-ambalare

1,050

7 3.5 Struguri Frigider 300

5 0.5 Struguri
Frigider,	Transport	

frigorific
1,000

6 1.2 Fructe
Frigider,	Linie	de	

sortare	struguri
700

1,774.50

11,283.10

5,874

5,115.70

10,220

8,915

80%	MD,	20%	

UKR

100%	MD

100%	MD

100%	MD

30%	MD,	70%	

RO,	BALTIC,	

RU,	BLR

100%	MD

Anenii	Noi Mereni

Ialoveni Suruceni

Cimislia Cimislia

Grupul	Producatorilor	de	

Pomusoare

Aurovita	Suruceni

BASAN-AGRO	

5 0 Pomusoare

Frigider,	camera	de	

ambalare,	Transport	

frigorific

420

5 0 Struguri Frigider 280

6 12,576 Struguri
Frigider	Industrial,	

camera	de	ambalare,
1,000

10,113.4

2,883.1

11,712.8

30%	MD,	70%	

UKR

100%	RU

50%	MD,	50%	

BLR

Cahul Manta

Rezina Tareuca

Stefan	Voda Caplani

Causeni Ucrainca

Cimislia Hirtop

GRAPE	LINE

DAMMAG-GRUP

IVAS	ECO-PRIM

COMECOLEGUMA

LEGBIOFRUCT

6 6 Struguri

Hală	de	sortare	

struguri,	echipament	

frigorific,	linie	de	

sortare

2,500

6 30 Prune

Depozit	frigorific,	

Utilaj	uscătorie,	linie	

de	prelucrare,	

ambalare

1,200

5 35 Legume

Echipament	frigorific,	

Echipament	

producere	lăzi

500

5 1 Cartofi

Echipament	frigorific,	

Utilaj	sortare-

calibrare-ambalare

115

5 4,556 Fructe

Echipament	frigorific,	

Camera	preracire,	

Linie	de	uscare	a	

fructelor																																																																																																																																																																																																																																																						

270

3,273.79

11,140

7,076.8

3,234.1

16,673

70%	MD,	30%	

EXP

40%	MD,	60%	

EXP

100%	MD

100%	MD

30%	MD,	70%	

EXP

Edinet Cuconestii	Noi

Causeni Taraclia

ECOFRUCT-PRIM

STRUGURI	CHIHLIMBARII

8 8.1 Mere

L.	Sortare,	Echip.	

Frig.,	pardoseli,	

containere

1,200

6 35.82 Struguri

Echipament	frigorific,	

L.	Sortare,	Stivuitor,	

Cantare

600

12,430

12104

20%	MD,	80%	

EXP

50%	MD,	50%	

EXP

Ialoveni Milestii	Mici VED-MAR	AGRO 5 5.5 Struguri,	Piersici Echipament	frigorific 350 8081.2
30%	MD,	70%	

EXP  

#6 – Dosarele de aplicare la grant elaborate și depuse de grupurile de producători la AIPA 

În trimestrul 1, 2015 au fost depuse 4 dosare de aplicare la grant, ceea ce reprezintă 40% din planul 

trimestrial și anume: 

1. C.I. LEGBIOFRUCT – s. Hirtop, r. Cimislia 
2. C.I. IVAS-ECO PRIM – s. Caplani, r. Stefan-Voda 
3. C.I. GRAPE LINE – s. Manta, r. Cahul 
4. DAMMAG-GRUP – s. Țareuca, r. Rezina 
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Totodată, în prezent echipa Consorțiului este concentra la pregătirea a peste 15 (cincisprezece) dosare de 

aplicare pentru grant în scopul depunerii acestora la următoarea rundă stabilită pentru lunile Aprilie-

Mai/2015. 

De la începutul proiectului au fost elaborate și depuse 13 dosare de aplicare la grant, la oficiile teritoriale ale 

AIPA, ceea ce constituie 22% din planul total. 

Grupurile de producători care au depus dosarele la AIPA: 

1. C.I. FRUVA NATURAL - s. Văratic, r. Râșcani 
2. C.I. STRUGURELE AURIU, s. Popeasca, r. Ștefan Vodă 
3. C.I. NOCCIOLE - or. Căușeni 
4. C.I. COMFRUCTFREȘ - s. Sălcuța, r. Căușeni 
5. C.I. STRUGURI DE COLIBAȘI - s. Colibași, r. Cahul 
6. S.R.L. GRUPUL PRODUCĂTORILOR DE POMUȘOARE - s. Mereni, r. Anenii Noi 
7. C.I. BASAN AGRO - or. Cimișlia 
8. S.R.L. AUROVIȚA - s. Suruceni, r. Ialoveni 
9. C.I. SIPECOFRUCT - s. Sipoteni, r. Călărași 
10. C.I. LEGBIOFRUCT – s. Hirtop, r. Cimislia 
11. C.I. IVAS-ECO PRIM – s. Caplani, r. Stefan-Voda 
12. C.I. GRAPE LINE – s. Manta, r. Cahul 
13. DAMMAG-GRUP – s. Țareuca, r. Rezina 

 

Situația detaliată referitor la aceste dosare este prezentată în tabelul de mai jos. 
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N/o Nr. dosar Solicitant Denumire proiect Localitate
Valoarea totala proiectului 

milioane lei
Grant solicitat milioane lei 

1 MP-1/1407CS1 CÎ "Nocciole"

Echipament procesare 

primară, decojire, calibrare, 

uscare și glazurare a alunelor 

și migdalelor Căușeni 1,888,997.00 895,686.00

2 MP-1/1407CL6 CÎ “SIPECOFRUCT"

Echipament frigorific 

Uscătorie de fructe Stivuitor 

electric Linie de sortare Călărași 9,118,000.00 3,272,056.00

3 MP-1/1407SV4 CÎ "STRUGURELE AURIU"

CAP tractor (2 unit) 

Semiremorca refrigerator (2 

unit.) Utilaj Frigorific Panouri 

Sandwich Ștefan-Vodă 11,512,820.00 4,865,000.00

4 MP-1/1407CM9 CAIPS  "Basan Agro"

Frigider industrial Cameră de 

ambalare Cimișlia 12,597,940.00 4,893,000.00

5 MP-1/1407IL5 SRL"AUROVITA" Frigider industrial Ialoveni 10,074,739.00 3,832,901.00

6 MP-1/140RS2 CÎ "Fruva Natural"

Construcţie frigider, 

Echipament frigorific, Linie de 

sortare, stivuitor Rîșcani 11,349,896.00 4,205,134.00

8 MP-1/1407CH7 CÎ "Struguri de Colibași" Echipament frigorific, Stivuitor Cahul 5,856,651.00 2,190,522.00

9 MP-1/1502CM13 CÎ "LEGBIOFRUCT"

echipament frigorific 

Bitzer/Germania și 

Goedhart/Olanda                    

linie de uscare a fructelor  Mat 

Ing/Serbia

Cimișlia

12,544,673.00 5,465,320.00

10 MP-1/1502RZ10 CÎ "DAMMAG-GRUP"

uscatorie cu linie complet de 

procesare - Serbia, 

Echipament frigorific - 

Germania, Italia, Stivuitor, 

Corea

Rezina

14,329,571.00 5,071,068.00

11 MP-1/1502CH12 CÎ "GRAPE LINE"

Echipament frigorific - 

Germania, Italia
Cahul

3,414,354.00 1,144,410.00

12 MP-1/1502SV11 CÎ "IVAS ECO-PRIM"

Echipament frigorific - 

Germania, Italia
Ștefan-Vodă

5,893,553.00 1,946,804.00

109,335,536.00 41,576,664.00Sub-total primul apel de solicitari

7
MP-1/1407CS3 CÎ "COM-FRUCTFRES"

Construcţie frigider, linie de 

sortare si ambalare struguri 
Căușeni 10,754,342.00 3,794,763.00

 

 
1. Cooperativa de Întreprinzător NOCCIOLE (Runda 1) 

Localitatea:  or. Căușeni 

Produsul comun: alune și migdale 

Obiectul investiției: echipament pentru recoltarea și procesarea primară a alunelor și migdalelor, linie de 

sortare, calibrare a alunelor și migdalelor, echipament pentru decojirea alunelor și migdalelor, echipament 

pentru uscarea și ambalarea alunelor și migdalelor și echipament pentru glazurarea alunelor și migdalelor. 

Valoarea investiției : 1,888,997 lei 

Grant aprobat : 895,686 lei 

Situația curentă: Grupul a semnat contractul de grant în luna septembrie 2014. Suma grantului a fost 

valorificată în întregime, iar echipamentele planificate în investiție au fost procurate integral pînă la finele 
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anului 2014. S-a reușit la final de sezon 2014 utilizarea parțială a echipamentelor procurate. Dat fiind că la 

majoritatea membrilor grupului plantațiile vor intra în rod deplin în sezonul 2015, echipamentele procurate 

vor fi utilizate la maxim începînd cu toamna anului 2015.  

Constrîngeri: Au fost unele probleme legate de echipamente procurate, deoarece sunt niște  tehnologii noi pe 

piața noastră. Furnizorul a organizat o vizită în Italia, în cadrul căreia s-au vizitat cîteva întreprinderi ce cultivă 

alune și castane, s-a urmărit întreg procesul de recoltare și procesare a produselor respective, ca urmare fiind 

depistate și înlăturate cauzele problemelor. 

2. Cooperativa de Întreprinzător ”Sipecofruct” (Runda 1) 

Localitatea: r. Călărași, s. Sipoteni 

Produsul comun: Prun, măr, piersic, zmeură 

Cei 5 membri fondatori ai C.Î. ”Sipecofruct” dețin cca. 10 ha de prune (soiurile Stanley, President și Čačanska), 

6 ha de mere (soiurile Florina, Akane și Jonagold), 2 ha de piersici (soiul Cardinal) și 1 ha de zmeură. Volumul 

de producție în unități naturale (tone) al membrilor fondatori ai C.î. în ultimul an înaintea lansării proiectului a 

constituit cca. 230 t de prune, 185 t de mere, 20 t de piersic și 14 t de zmeură. 

Obiectul investiției:  

1. Frigider industrial; furnizori de componente:  Bitzer, Ger-mania; Starcold & Theormokey, Italia 

2. Linie de sortare-ambalare; producător - BURG,Olanda                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Uscătorie de fructe; producător - MAT-ING, Serbia                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Stivuitor electric; producător - STILL Gmbh, Germania 

 

Valoarea investiției:  9,118 000 lei 

Grant aprobat: 3,272 056 lei 

Porțiunea de credit aprobată spre finanțare: 5.360  000 lei 

În săptămâna 13-17 aprilie 2015 MAIB a aprobat porțiunea de credit spre finanțarea proiectului de investiție. 

Însă, condiția impusă de MAIB Cooperativei, pentru a vira suma creditului, este prezentarea unei scrisori de la 

AIPA, precum că Cooperativa va beneficia de subvenții pentru contribuția proprie. Această scrisoare va putea 

fi prezentată de AIPA doar după aprobarea Regulamentului de subvenționare pentru anul 2015. 

Constrângerile pe care le întimpina GdP: 

 Procesul greoi de analiză a dosarului de credit; 

 Deprecierea monedei naționale, ceea ce pune sub pericol realizarea întregului plan de investiție. 
Potrivit administratorului CI,  membrii CI  vor acoperi pierderile de curs valutar prin suplimentarea 
contribuțiilor proprii (altele decât cele provenite din credit bancar); 

 Creșterea costului investiției, direct legat de cursul valutar. 
Etapa la care se afla construcția obiectelor investiționale: neschimbată (aceeași ca și pînă la demararea 

Proiectului). 
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3. Cooperativa de Întreprinzător ”Strugurele Auriu” (Runda 1) 

Localitatea: s. Popeasca, r-ul Ștefan-Vodă 

Produsul comun: strugurii de masă 

Membrii dețin suprafețe de struguri de masă cumulate de circa 34 Ha. Ca varietate, acestea posedă 6 soiuri, 

din care 62,6% din total revine soiului Moldova, fiecare dintre membri deținînd suprafețe ale soiului dat. Alte 

soiuri deținute de Cooperativă sunt: Alb de Suruceni, Italia, Codreanca, Victoria și Cardinal. Producția totală a 

grupului se cifrează la circa 458,9 tone struguri per sezon. Ținînd cont de productivitatea ușor superioară 

celorlalte soiuri, Moldova va deține o cotă de producție de circa 69,3%. 

Obiectul investiției:  

Investiția GdP este compusă din 4 compartimente de bază, care se rezumă la procurarea transportului 

frigorific și modernizarea unui depozit frigorific existent de 1000 tone: 



 
 

32 RAPORT TRIMESTRUL 1, 2015| Proiect implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea 
Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

1. CAP tractor (2 unit), producător - Volvo, Suedia                                                          

2. semiremorca refrigerator (2 unit.), producător - SHMITZ, Germania                                                                               

3. Utilaj Frigorific, Germania                                                                                                   

4. Panouri Sandwich, Germania                                                                                                                                                                                                                                    

 

Valoarea investiției si spre finanțare:  11,512 820 lei  

Grant aprobat:  4,865 000 lei 

Situația  curentă: Transportul frigorific a fost valorificat din luna octombrie 2014, iar asupra modernizării 

frigiderului s-au făcut doar unele lucrări asupra sistemului de energie electrică. Creditul de la furnizor, care 

era planificat inițial pentru co-finanțarea frigiderului, nu mai este o opțiune pentru finanțare, motiv pentru 

care Cooperativa caută alte surse de finanțare (Creditul Polonez sau IFAD). Pînă la moment, aportul din 

partea Cooperativei a constituit circa1 milion de Lei.. 

Constringerile pe care le intimpina GP. 

 Principalele constrîngeri în activitatea Cooperativei de pînă acum au ținut de deprecierea monedei 
naționale și respectiv creșterea costului activelor investiționale. 

 Totodată,  apar unele probleme în gestiunea contabilității. 
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4. Cooperativa de Întreprinzător ”Basan Agro” (Runda 1) 

Localitatea: or. Cimișlia, r-ul Cimișlia 

Produsul comun: strugurii de masă 

Membrii  GdP s-au asociat pentru producerea în comun a strugurilor de masă – 14,9 Ha și a altor plantații 

multianuale – 18 Ha. Potențialul de producere al Grupului a fost evaluat la un volum de 842 tone per sezon 

Obiectul investiției:  

Investiția GdP a prevăzut construcția unui frigider industrial , inclusiv cu cameră de ambalare pentru struguri. 

Echipamentul frigorific al frigiderului este de producție germană (Bitzer). 

Valoarea investiției: 12,598 940 lei 

Grant aprobat:  4,893 000 lei 
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Situația curentă: Investiția totală a proiectului, inclusiv TVA, a constituit circa 12,8 mil. Lei. Porțiunea de grant 

în sumă de 4,89 mil. Lei a fost valorificată integral. Din punct de vedere al costurilor investiției, gradul de 

finisare a acesteia este de circa 90%. Cooperativa mai are de efectuat investiții în pardosea și electro-

stivuitor, care în sumă totală constituie circa 850 mii Lei. 

Constringerile pe care le intimpina GP. 

Principalele constrîngeri în derularea proiectului investiției și a activității Cooperativi în ansamblu țin de: 

 Tergiversarea aprobării finanțării dosarului, care a lungit termenul de efectuare a investiției 

 Creșterea presiunii creditelor asupra Cooperativei în contextul deprecierii monedei naționale 
 

   

 

     

5. SRL ”Aurovița” (Runda 1) 

Localitatea: r. Ialoveni, s. Suruceni 

Produsul comun: Struguri de masă 
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Fondatorii grupului de producători activează în domeniul creșterii strugurilor de masă de calitate superioară. 

În acest scop se folosesc terenuri agricole proprii și arendate cu suprafața totală de 13,0 ha în satul Suruceni, 

raionul Ialoveni. Butașii de struguri au fost plantați începând cu anii 2009, 2010. La moment strugurii sunt în 

rod. Produsele agricole promovate de fondatorii GdP sunt soiurile de struguri de masa „Codreanca”, 

„Moldova”, „Prezentabil” și „Cardinal” de calitate superioară. Volumul de producție în unități naturale (tone) 

al membrilor fondatori ai SRL Aurovița în ultimul an înaintea lansării proiectului a constituit cca. 110 t de 

producție de struguri de masă. 

Obiectul investiției:  

1. Frigider industrial 280 tone/sezon -furnizori de componente:  Cold Energy Italia 

2. Lucrări de construcție – Sarco-Servicii SRL                                                                                                                                                                                                                                                                               

Valoarea investiției:  10, 074 739 lei 

Grant aprobat spre finanțare: 3 832 901 lei 

Proiectul în cauză urmează a fi finanțat din trei surse și anume: 

 Suma creditului investițional de la Moldova Agroindbank – 3.800 mii lei 

 Contribuția proprie a SRL ”Aurovița” – 1.969 mii lei 

 Suma grantului investițional MAC-P – 3.734 mii lei 
 

Situația curentă: La momentul actual dosarul Aurovița este înaintat către examinare și aprobare conducerii 

Moldova Agroindbank. Totodată SRL ”Aurovița” a pornit lucrările de construcție împreună cu furnizorul de 

servicii de construcție, întreprinderea ”Sarco Servicii” SRL și a debursat acestuia cca 1.200 mii lei, ceea ce 

reprezintă 60 % din contribuția proprie.   

Constrângeril: 

 Procesul greoi de analiză a dosarului de credit; 

 Deprecierea monedei naționale, ceea ce pune sub pericol realizarea întregului plan de investiție.  

 Creșterea costului investiției, direct legat de cursul valutar. 
 

La momentul actual sunt finisate lucrările de fundație și carcasă metalică. (vedeți foto) 
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6. Cooperativa de Întreprinzător ”Fruva Natural” (Runda 1) 

Localitatea: r. Rîșcani, s. Văratic 

Produsul comun: mere 

Livezile plantate sunt intensive (1000 – 1250 pomi/ha) și au o productivitate între 20 – 35 tone de fructe la 

hectar în dependență de soiul de fructe. Cantitate de fructe produsă de membrii grupului pentru 

comercializare anuală este de circa 1200 tone. 

Proiectul investițional propus de GdP Văratic, constă în construcția unui frigider cu linie de sortare cu 

capacitatea de 1000 tone, necesar pentru păstrarea fructelor (mere, prune) în scopul comercializării pe piața 

externă sau internă în momentul potrivit din punct de vedere economic și procurarea unui stivuitor necesar 

la lucrări în frigider. 

Valoarea investiției: 11,349,896 lei 

Grant aprobat: 4,205,135 lei 
 

Situația curentă: După aprobarea grantului GdP Văratic a efectuat următoarele acțiuni: 

1. a finisat proiectarea frigiderului – decembrie 2014; 
2. a primit toate avizele de construcție – decembrie 2014; 
3. a transferat 100 000 lei (conform contractului) pentru executarea lucrărilor geodezice pe teren – 

decembrie 2014; 
4. a încheiat contract și a plătit avans pentru instalarea transformatorului – ianuarie 2015; 
5. a primit acordul de la BC ”Victoriabank” pentru răscumpărarea creditelor la membrii GdP de la BC 

”Fincombank” Rîșcani, cu pregătirea dosarului pentru creditare – ianuarie – martie 2015; 
6. a transferat încă 100 000 lei (conform contractului) pentru inițierea lucrărilor de construcție a 

fundației – aprilie 2015; 
7. a fost comandat structura metalică de către furnizor – aprilie 2015; 
8.  a depus în cont aportul propriu în valoare de 919 000 lei  - aprilie 2015; 
9. a fost semnat contractul cu AIPA pentru debursarea grantului – aprilie 2015; 
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10. inițiere lucrărilor de executare a fundației se vor începe pină la sfîrșitul lunii aprilie 2015. 
 

7. Cooperativa de Întreprinzător COMFRUCTFREȘ (Runda 1) 

Localitatea: s. Sălcuța, r. Căușeni 

Produsul comun: struguri de masă 

Obiectul investiției : frigider pentru păstrarea strugurilor de masă, cu capacitatea de 500 tone, linie de sortare 

pentru struguri, capacitatea 1,5 – 2 tone pe oră. 

Valoarea investiției : 10,754,342 lei 

Valoarea grantului aprobat : 3,794,763 lei 

Situația curentă : Grupul a semnat contractul de grant, iar suma grantului a fost  utilizată integral. Din grant s-

au făcut plăți pentru achitarea în avans a costurilor eligibile la construcția frigiderului ( carcasă metalică și 

panouri sandwich), conform contractului încheiat cu furnizorul de echipamente.  Totodată, a fost debursată 

prima tranșă a creditului din care s-au făcut plăți pentru achitarea costurilor de construcție a fundației.  Din 

tranșa a doua a creditului, care se planifică a fi debursată în mai 2015, se vor efectua plăți pentru 

echipamentul frigorific și linia de sortare. Pînă în prezent au fost executate lucrările pentru construcția 

fundației în proporție de 98%, urmează să fie executată pardoseala de tip 2 și care va fi finisată în perioada 21 

– 25.04.2015. Următoarea etapă constă în instalarea carcasei metalice, care a fost deja adusă în Chișinău, iar 

acum are loc devamarea acesteia. Conform contractului încheiat cu furnizorul, frigiderul trebuie să fie dat în 

exploatare pînă în luna august 2015. 

Constrîngeri: Aprobarea și debursarea grantului în MDL. Creșterea cursului de schimb valutar în luna februarie 

a avut ca consecință micșorarea valorii grantului în euro, iar suma necesară în euro s-a procurat la un curs de 

schimb comercial, impus de către MAIB, mai mare decît cel oficial. Contractele fiind toate în această valută,  a 

determinat grupul să utilizeze toată suma grantului la plata echipamentelor pentru frigider, iar pentru linia de 

sortare se vor utiliza surse financiare suplimentare, ce nu au fost incluse în proiect. 
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8. Cooperativa de Întreprinzător ”Struguri de Colibași” (Runda 1) 
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Localitatea: r. Cahul, s. Colibași 

Produsul comun: Struguri de masă 

Membrii grupului de producători dețin în total o suprafață de 26,8 ha de struguri de masă. 

Obiectul investiției : GdP Colibași au decis să construiască un frigider de păstrare a strugurilor de masă cu 

capacitatea totală de 350 tone, având în complex și o cameră de pre răcire și să procure un stivuitor pentru 

lucrările în frigider. 

Valoarea investiției: 7,097,143 lei 

Valoarea grantului aprobat: 2,190,522 lei. 

Situația curentă: Debursare grantului a fost în luna martie 2015 după confirmarea contribuției proprii în 

valoare de 1,000,000 lei depusă de membrii fondatori la contul cooperativei și asigurării creditului tehnic 

oferit de SRL Seralcon. 

Conform contractelor încheiate cu furnizorii finanțarea lucrărilor și echipamentelor este următoarea: 

Construcție fundație și carcasa metalică – SRL ”SERALCOM” – 3,016,139 lei; 
Modalitatea de plată:  

 Tranșa I – 1,355,829 lei (dintre care 800,000 lei contribuția cooperativei și 555,829 lei grant 
MACP); 

 Tranșa II – 1,660,311 lei nu mai tîrziu de 45 zile de la semnarea actului de primire-predare. 
Frigider (fundație, carcasă metalică, sandwich paneluri și utilajul frigorific) se vor procura de la SRL „SEBECA 
Engineering” – 159,000 euro (fără TVA).  
Modalitatea de plată prevăzută pentru construcția și utilarea frigiderului este următoarea: 

 41 %  - avans la semnarea contractului (65,295 EURO) 
 59% - după finisarea construcției (40,796 EURO) și darea în exploatare (52,909 

EURO). 
Stivuitorul  se va procura de la compania ”STILL” SRL, în valoare de – 17,880 euro (fara TVA),  modalitatea de 
plată fiind următoarea:  

 3,580 EURO  - avans la semnarea contractului 
 14,300 – înainte de livrare. 

La moment (aprilie 2015) cooperativa a transferat furnizorilor sumele conform contractelor, după cum 

urmează: 

 SRL ”SERALCOM” – 1,000,000 lei; 

 „SEBECA Engineering” – 65,295 EURO; 

 ”STILL” SRL – 3,580 EURO. 
Lucrările de construcția a fundației au început în luna martie 2015, au fost executate: – excavarea solului, 

tasarea solului, suport beton, au fost executate toate plasele metalice pentru turnarea betonului. La moment 

a fost contractate panourile, echipamentul frigorific și stivuitorul. Finisarea fundației va fi la sfârșitul lunii 

aprilie. 



 
 

40 RAPORT TRIMESTRUL 1, 2015| Proiect implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea 
Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

      

 

       

 
9. Cooperativa de Întreprinzător ”LEGBIOFRUCT” (Runda 2) 

Localitatea: rl. Cimișlia, s. Hîrtop 
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Produsul comun: Prun, cireș, căpșun și struguri de masă 

Cei cinci membrii fondatori ai C.Î. ”LEGBIOFRUCT” dețin în gestiune 28.82 ha de viță de vie (soiurile de masă 

Codreanca, Moldova și Prezentabil), 25.97 ha de prune (soiurile Ciacianska raniaia, Cabardinskaia raniaia și 

Stanley), 5 ha de cireș (soiurile Taina și Stella) și 7 ha de căpșun (soiul Elsanta). Volumul de producție 

horticole în unități naturale (tone) al membrilor fondatori ai C.Î. în ultimul an înaintea lansării proiectului a 

constituit circa 409 t de struguri de masă, 470 t de prune, 50 t de cireș și 105 t de căpșun. 

Obiectul investiției: Confruntîndu-se cu problema lipsei infrastructurii de post-recoltare și pentru evitarea 

riscului fluctuației de preț la fructele recoltate de pe plantațiile multianuale ale membrilor GdP, fondatorii C.Î. 

LEGBIOFRUCT au decis să constuiască o casă de ambalare dotată cu depozit frigorific și linie de uscare a 

fructelor.  

Depozitul frigorific se planifică a fi format din trei camere frigorifice a cite 90 tone fiecare și o cameră de pre-

răcire cu o capacitate de 50 tone. 

Linia de uscare a fructelor se planifică a fi constituită din 4 uscătorii de tip tunel, mașină de spălat fructele, 

blanșirator, cazan de aburi pentur blanșirator și două mașini de scos sîmburii.  

1. Frigider industrial; furnizori de componente:  Bitzer, Ger-mania și Goedhart Olanda. 

2. Uscătorie de fructe; producător - MAT-ING, Serbia                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Capacitatea de prelucrare a echipamentului, tone per sezon:   

1. Frigider industrial  - 320 t/sezon;                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Uscătorie de fructe - 115 t/sezon.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Valoarea investiției:  831 933 dolari  SUA 

Grant aprobat: 350 000 dolari SUA 

Situația curentă: Dosarul este la MICB în lucru. Conform informației de la bancă, C.Î. ”LEGBIOFRUCT” urmează 

a fi finanțată în decurs de circa 10 zile.  

Constrângerile pe care le întimpina GdP:  

Creșterea costului investiției, direct legat de cursul valutar, membrii CI  vor acoperi pierderile de curs valutar 
prin suplimentarea contribuțiilor proprii (altele decât cele provenite din credit bancar). 
 

Etapa la care se afla construcția obiectelor investiționale: neschimbată (aceeași ca și pînă la demararea 

Proiectului). 
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10. Cooperativa  de Întreprinzători ”DAMMAG-GRUP” (Runda 2) 

Localitate: or. Rezina,  Republica Moldova 

Locul desfășurării activității (activitatea frigiderului) va fi satul Țareuca, rl. Rezina 

Produsul comun: pruna  

GdP va efectua investiții în construcția unei uscătorii de fructe cu capacitatea de prelucrare a 12 tone materie 

primă în 24h, în construcția unui frigider de păstrare a materiei prime și producției finite cu capacitatea totală 

de 600 tone.  

Valoarea investiției : 728 850 dolari SUA 

Grantul aprobat : 296, 385 dolari SUA. 

Situația curentă: 

 se execută proiectul pentru construcție; 

 s-a discutat cu banca acordarea creditului (pozitiv); 

 s-a schimbat terenul de construcție (contractul se va anexa la dosar în momentul confirmării 
contribuției proprii); 

 se discută cu furnizorii modalitatea de plată a echipamentului. 
 

11. Cooperativa de Întreprinzători ”GRAPE – LINE” (Runda 2) 

Localitate: r. Cahul, s. Manta 

Produsul comun: struguri de masă 

Obiectul investiției: Pentru a păstra strugurii de masă pe un termen îndelungat GdP Colibași și-au  propus să 

construiască un frigider cu capacitatea totală de 160 tone, având în complex și o hala de sortare.  

Valoarea investiției: 191 174 dolari SUA  

Grant aprobat: 64 077 dolari SUA 
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Situația curentă:  

 Proiectarea frigiderului și sălii de sortare; 

 Contractarea furnizorilor; 

 A discutat cu banca posibilitatea acordării creditului (pozitiv). 
 

12. Cooperativa de Întreprinzător ”IVAS ECO-PRIM” (Runda 2) 

Localitatea:  s.Căplani, r. Ștefan-Vodă 

Produsul comun: cartofi (timpurii, pentru sămânță) 

Obiectul investiției : frigider pentru păstrarea cartofilor cu capacitatea de 500 tone. 

Valoarea investiției : 330 209 dolari SUA 

Valoarea grantului aprobat : 109 100 dolari SUA 

Situația curentă : Grupul a fost aprobat pentru finanțare, iar la moment s-a inițiat procedura de proiectare 

pentru construcția frigiderului. Începerea propriu-zisă a lucrărilor pentru construcția fundației  se planifică 

pentru luna mai, finanțate în mare parte din contribuții proprii ale fiecărui membru. Totodată, au loc discuții 

cu banca (MAIB Căușeni) pentru acordarea creditului ce va fi utilizat în calitate de contribuție proprie la plata 

costurilor eligibile din investiția planificată.  

 

Sub-componenta 2.2: Suport investițional pentru dezvoltarea tehnologiilor post-recoltă 

Modificări la manualul operațional al proeictului 

Sub-Componenta 2.2 „Sprijin investițional pentru tehnologiile post-recoltă”, s-a inclus sintagma „Solicitările de 

granturi investiționale se vor face în dolari SUA; iar debursarea surselor aprobate către Beneficiarii 

proiectului, în cazul achitărilor din contul desemnat se va face în lei moldovenești, la rata oficială de schimb 

BNM din ziua plății”. Sintagma „Granturile oferite beneficiarilor proiectului se vor face exclusiv în lei 

moldovenești” a fost  exclusă.  (pag. 25) 

 S-a modificat termenul de disponibilitate a surselor de grant de la „6” la „9” luni, astfel textul 

manualului este următorul „Din data aprobării dosarului de aplicare drept eligibil pentru porțiunea de 

grant, Grupul de Producători va avea la dispoziție maximum 9 luni pentru prezentarea documentelor 

confirmative privind capacitatea de co-finanțare a investiției (mijloace proprii și/sau atrase). 

Depășirea termenului stabilit de 9 luni va duce la respingerea cererii de aplicare”. A fost inclusă 

sintagma “Extinderea perioadei de accesare a surselor nerambursabile (grant) de la 6 la 9 luni va 

cuprinde toți beneficiarii proiectului aprobați anterior datei de modificare acestui manualul”. (pag. 

25) 

Manualul de alocare a granturilor pentru programul de granturi investiționale destinate dezvoltării 

infrastructurii post-recoltă 
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 La punctul 2.6. “Valuta grantului post-investițional” a fost adăugată sintagma “Solicitările de granturi 

investiționale se vor face în dolari SUA; iar debursarea surselor aprobate către Beneficiarii proiectului, 

în cazul achitărilor din contul desemnat se va face în lei moldovenești, la rata oficială de schimb BNM 

din ziua plății. Guvernul va suporta toate riscurile aferente schimbului valutar” și excluderea 

sintagmei „Granturile post-investiționale vor fi debursate în lei moldovenești”. 

 La punctul 3.2. “Confirmarea contribuției financiare de 50% din valoarea investiției eligibile,” s-a 

aprobat modificarea termenului de disponibilitate a surselor de grant de la „6” la „9” luni, astfel 

textul manualului va fi următorul “Din data aprobării dosarului de aplicare drept eligibil pentru 

porțiunea de grant, Grupul de Producători va avea la dispoziție 9 luni din data semnării procesului 

verbal privind acceptarea dosarelor pentru finanțare de către Comisia de Evaluare și Selecție pentru 

prezentarea documentelor confirmative privind capacitatea de co-finanțare a investiției (mijloace 

proprii și/sau atrase)”. 

 Urmare a modificărilor operate în manualul operațional al proiectului și manualului de alocare a 

granturilor, cei 4 aplicanți au modificat cererile de solicitare granturilor în dolari SUA. Valoarea 

granturilor solicitate constituie 819 562 dolari SUA.  Astfel, în perioada 5-9 martie curent a avut loc 

sesiunea de evaluare și selecție a dosarelor depuse în cadrul apelului #2. Tote 4 dosare au obținut 

punctaj de trecere pentru a fi eligibile pentru porțiunea de grant. Astfel valoarea granturilor aprobate 

spre a fi debursate în termen de 9 luni, perioadă în care grupurile trebuie să vină cu co-finanțare, 

reprezintă 819 562 dolari SUA. 

Procedura de recunoaștere a grupurilor de producători 

 A fost elaborat regulamentul privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători, în 

temeiul Legii nr. 312, din 20 decembrie 2013, care a întrat în vigoare la data de 25 august 2014. 

Structura regulamentului, setul de acte pentru aplicare, setul de acte pentru MAIA și AIPA privind 

primirea, revizuirea, inspectarea și M&E GP recunoscute au fost agreate cu MAIA și AIPA. La data de 

12 martie curent MAIA a emis ordinul nr. 31 prin care se aprobă regulamentul privind procedura de 

recunoaștere a grupurilor de producători și este constituită comisia  de recunoaștere a grupurilor de 

producători. 

Evaluarea de mediu a dosarelor 

 Pe parcursul perioadei de raportare consultantul în domeniul mediului a evaluat toate cele 4 noi 

dosare depuse la AIPA în cadrul celei de-a doua runde de selecţie, prin completarea documentaţiei 

conform cerinţelor MAC-P pentru sub-proiectele propuse spre finanţare.  

Sistemul de management informațional_MAC-P  

 Urmare a licitației naționale organizate, SRL Trimaran a fost contractată pentru elaborarea, pilotarea 

și instalarea Sistemului de Management Informațional al Proiectului MIS_MAC-P. Termenul de 

implementare al sistemului este 130 zile lucrătoare. Au fost organizate câteva sesiuni de lucru cu 

echipa Trimaran SRL privind elaborarea sistemului informațional MAC-P. La solicitarea echipei 
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Trimaran, a fost remis întreg setul de indicatori ierarhizați ai proiectului, sursele de finanțare, cadrul 

logic al proiectului, etc.  Raportul de inițiere a fost prezentat și aprobat.     

Obiectivele SIM ”MAC-P” sunt: 

 Managementul grupurilor de producători identificate în cadrul  proiectului destinate investițiilor 

în infrastructura post-recoltă p/n producătorii agricoli ; 

 Managementul fermierilor care vor beneficia de granturi post-investiționale destinate MDT; 

 Introducerea datelor în sistem pentru fiecare activitate în cadrul componentelor proiectului; 

 Monitorizarea și evaluarea progresului activităților de implementare a proiectului MAC-P; 

 Agregarea și structurarea logică a informației; 

 Vizualizarea grafică a datelor; 

 Raportarea și analiza datelor si diseminarea informației către părțile interesate. 

 

Componenta 3. SPORIREA PRODUCTIVITĂŢII SOLURILOR PRIN INTERMEDIUL MANAGEMENTULUI  DURABIL AL 

TERENURILOR 

 

Bugetul estimativ  planificat  până în 2017 6 000 000 USD3 

Absorbiţi la 31 martie 2015 2 691 025 USD 
Granturi debursate la 31 martie 2015    745 235 USD 

Indicatori intermediari de rezultate 

 Referinţă Situaţia din 31 
martie 2015 

Țintă pentru anul 
2015 

Ținta finală 
2017 

Comentarii  

                                                           
3
 6 000 000 dolari SUA includ 3 000 000 dolari SUA asistență tehnică și 3 000 000 dolari SUA destinate pentru programul de granturi 

post-investiționale destinate managementului durabil al terenurilor.     
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Activități analitice privind 
tehnologii specifice de 
MDT încheiate 

În prezent 
există 
anumite 
activități 
analitice 
limitate. 

-Ghidul 
„Management 
durabil al 
terenurilor”, 
realizat de către 
ACSA, care 
cuprinde inclusiv 
costurile 
asociate aplicării 
a practicilor 
MDT elaborat.  
-Raport pentru 
Monitorizarea și 
Evaluarea 
beneficiilor 
economice și de 
mediu ale 
practicilor MDT 
aplicate în 
exploatațiile 
agricole 
elaborat. 

2 ghiduri cu 
privire la 
practicile 
Managementului 
durabil al 
terenurilor, care 
vor cuprinde 
inclusiv costurile 
asociate aplicării 
a practicilor 
MDT elaborate. 
Pliante in care 
vor fi expuse cel 
puțin 10 practici 
MDT realizate și 
distribuite 
fermierilor 
agricoli, AIPA  și 
altor beneficiari. 
Ghidul tehnic 
pentru 
beneficiarii 
programului de 
reabilitare a 
perdelelor 
forestiere de 
protecție 
elaborat și 
diseminat.  
 
 

Opțiunile 
analitice 
disponibile 
pentru aplicare 
de către 
agricultori. 

Consultantul agro-
silvic F. Zubatâi a 
reziliat contractul 
din motive de 
sănătate. UCIMPA 
va contracta un alt 
consultant în 
termeni utili. 
Îndrumarul privind 
aplicarea 
practicilor agro-
silvice de 
management 
durabil al 
terenurilor 
Partea II-a: Linia de 
granturi 
nerambursabile 
post-investiţionale 
– ”Managementul 
durabil al 
terenurilor” 
realizat de către dl 
Zubatâi a fost 
folosit de către 
echipa ACSA 
pentru întocmirea 
Ghidului MDT 
  

Campanie de sensibilizare 
și mobilizare în domeniul 
MDT implementată 

Expunere 
limitată a 
fermierilor la 
cunoștințe 
despre 
practicile 
MDT 

33 de persoane 
informate 
despre practicile 
de management 
durabil al 
terenurilor și 
despre 
programul de 
granturi post-
investiționale 
destinate MDT 
în urma unei 
sesiuni de 
informare și 
conștientizare în 
cadrul acțiunii 
Caravana Verde, 
care s-a 
desfășurat în 
raionul Ialoveni 
 

310 de persoane 
informate 
despre practicile 
de management 
durabil al 
terenurilor și 
despre 
programul de 
granturi post-
investiționale 
destinate MDT 
în urma celor 14 
sesiuni de 
informare și 
conștientizare în 
cadrul acțiunii 
Caravana Verde 
 

Campanie de 
sensibilizare în 
domeniul MDT 
implementată 
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Participarea femeilor la 
activități de mobilizare 

0% - 
 

15% 40% Informația va fi 
actualizată anual 
 

Numărul de 
granturi/măsuri de 
stimulare pentru MDT 
oferite 

0 58 – 2015 
Cumulativ – 91 
granturi 
debursate 

130 300 Cumulativ, de la 
începutul 
proiectului până în 
primul trimestru al 
anului 2015, au 
fost oferite 91 de 
granturi 

Suprafața de teren agricol  
supusă practicilor de 
management durabil al 
terenurilor   

0ha 37 699 (conform 
cererilor de 
solicitare a 
grantului post-
investițional 
destinat 
Managementului 
durabil al 
terenurilor) 

6 000ha 10 000ha În cererile de 
solicitare a 
granturilor, în 
cadrul celor 2 
apeluri au fost 
incluse - 57 962 
ha. Suprafața de 
teren agricol supus 
MDT va fi 
monitorizată de 
ACSA, care va 
prezenta 
informația 
relevantă. 

Grupuri mobile 
mecanizate sunt create și 
echipate corespunzător 

0 2 2 2  

Fâșii anti-erozionale 
reabilitate 

0ha 906,6ha 753ha 2 000ha Pentru anul 2014 
ICAS a prezentat 
informație 
referitor la 906, 54 
ha fâșii anti-
erozionale 
reabilitate. Pentru 
anul 2015 sunt 
planificate alte 753 
ha. Conform PAD, 
1500 ha vor fi 
reabilitate în primii 
2 ani de 
implementare a 
proiectului 

Suprafața de teren 
protejată de fâșiile de 
protecție anti-erozionale 
robuste reabilitate cu 
suportul MAC-P 

0ha 24, 600 ha 10 000ha 50 000ha Informația va fi 
actualizată anual 
  

 

Indicatori ai rezultatelor, descrierea rezultatelor obţinute, promovarea, crearea afacerilor, finanţare, M&E, 
suport post – creare, lecţiile învăţate, concluziile, recomandările 
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Sub-componenta 3.1: “Întărirea capacității de management durabil al terenurilor” 

 

Suport informativ și outreach în vederea imlementării MDT de către producătorii agricoli 

Elaborarea Ghidului ”Managementul Durabil al Terenurilor” de către Agenția Națională de Dezvoltare Rurală 

(ACSA) 

Ghidul pune la dispoziția producătorilor agricoli, antreprenorilor rurali și specialiștilor din domeniu un 

material factologic, științific și cu aplicabilitate practică cu privire la aplicarea măsurilor și tehnicilor specifice 

ce țin de implementarea și promovarea Managementului Durabil al Terenurilor (MDT), care prevăd 

adoptarea de tehnologii și practici prietenoase mediului de protejare a agrocenozelor, biocenozelor  și 

resurselor naturale, prin minimizarea efectelor negative la utilizarea îngrășăminterlor chimice, pesticidelor, 

combinarea metodelor armonioase cu mediul de lucrare și întreținere a solului în semănăturile și plantațiile 

culturilor agricole, în corelație cu sistemul agriotehnic, condițiile pedoclimatice, resurse funciare și tradițiile 

locale aplicate de către fermierii din Republica Moldova.  

Conținutul succint al ghidului 

Ghidul ”Managementul durabil al terenurilor” include 8 capitole și introducere: Conceptul managementului 

durabil al terenurilor. Managementul sănătății și fertilității solului. Practici de bază, instrumente și 

echipamente ale gestionării durabile ale terenurilor. Acoperirea solului cu materii organice. Măsuri și practici 

fitoameliorative. Măsuri hidrotehnice și antierozionale. Practici agro-forestiere și silvo- pastorale. Aplicarea 

protecției integrate a culturilor agricole în Managementul durabil al terenurilor.  

Capitolul întâi descrie principiile și obiectivele agriculturii durabine și a gestionării durabile a terenurilor, 

precum și principalele avantaje și limitări aferente gestionării durabile a terenurilor. 

Capitolul privind managementul sănătății și fertilității solului include descrierea factorilor naturali, antropici și 

indirecți de degradare a solului, evaluarea calității, consistenței, cimentării, porozității solului și prezentarea 

metodelor de determinare a agradului și tipului de structurare a solului și a perioadei de intervenție a stării 

de maturizare fizică.  

Capitolul cu privire la practicile de bază, instrumentele și echipamentele gestionării durabile ale terenurilor 

cuprinde costurile de implementare a sistemului semiconservativ (mini till) și conservativ (no till) în 

comparație cu sistemul convențional de lucrare a solului la culturile de câmp. De asemenea, în acest capitol 

sunt prezentate diferite sisteme de lucrare a solului, precum și practici de management durabil al terenurilor 

în plantațiile multianuale, practici de diminuare a impactului eroziunii solurilor și a deșertificării și secetei. 

Următorul capitol a avut drept scop prezentarea mulciului și anume, semnificația, utilizarea, funcția, tipurile  

și rolul său în acoperirea și conservarea solului.  

Capitolul ”Măsuri și practici fitoameliorative” a fost întocmit în baza Îndrumarului privind aplicarea practicilor 

agro-silvice de management durabil al terenurilor Partea II-a: Linia de granturi nerambursabile post-

investiţionale – ”Managementul durabil al terenurilor” realizat de către dl Filip Zubatâi (consultant agro-

silvic). Această parte a ghidului cuprinde următoarele practici: a) înierbarea canalelor de scurgere; b) fâșii 

vegetative de filtrare; c) fâșii de centură; d) fâșii tampon pe contur; e) cultivarea pe contur; f) culturi 

protectoare și g) cultivarea culturilor în fâșii. 



 
 

49 RAPORT TRIMESTRUL 1, 2015| Proiect implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea 
Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

Capitolul șase descrie amănunțit măsurile hidrotehnice antierozionale, precum ar fi construcția bazinelor de 

acumulare a apelor pluviale și de suprafață, cerințele normelor de proiectare, prospecțiuni și explorări pentru 

construcția bazinelor de acumulare a apei, calcule hidrologice, calcule de gospodărire a apelor și proiectarea 

barajelor din pământ pentru bazinele de apă. 

În capitolul următor ”Practici agro-forestiere și silvo-pastorale” sunt prezentate perdelele forestiere: tehnicile 

de instalare, plantare și îngrijire a acestora. O importanță aparte o are influiența perdelelor forestiere de 

protecție, care a fost expusă în detaliu. 

Ultimul capitol cuprinde informații referitor la bolile și dăunătorii culturilor legumicole, pomilor și arbuștilor 

fructiferi, precum și măsurile fizico-mecanice, biotehnice și chimice pentru combaterea dăunătorilor. 

Ghidul ”Managementul durabil al terenurilor” realizat de către ACSA constituie nu doar o bază teoretică, dar 

este aplicabil pentru producătorii agricoli, conținând partea metodologică, partea practică cu evaluarea 

costurilor asociate aplicării practicilor de management durabil al terenurilor și imagini relevante acestor 

practici. 

Lotul demonstrativ 

După ce s-a convenit ca ACSA să monitorizeze constituirea loturilor demonstrative suplimentare, echipa ACSA 

a desfăşurat lucrul de acumulare a cererilor şi propunerilor de proiecte de participare la concursul privind 

fondarea sectorului demonstrativ în cadrul proiectului MAC-P. Pentru călăuză, prestătorilor de servicii (PS) 

din raioane li s-a expediat buletinul electronic MAC-P nr.3 pentru ai informa despre măsurile eligibile pentru 

implementarea sectoarelor demonstrative. Li s-a comunicat că propunerile de proiect trebuie să se expună 

după structura cunoscută pentru contractele de prestare a serviciilor speciale şi să conţină acelaşi set de 

documente confirmative aplicate în cadrul RISP. Ca suport la elaborarea propunerilor nominalizate de la 

potenţialii furnizori s-au acumulat şi au fost transmise listele de preţuri pentru seminţe de ierburi, puieţi şi 

arbuşti. În permanenţă până pe 25 februarie (data limită de prezentare a propunerilor de proiecte) au avut 

loc multiple comunicări poştale şi telefonice cu persoanele ce elaborau propunerile de proiecte şi potenţialii 

beneficiari. La unii din pretendenţi s-au deplasat şi coordonatorii de la direcţia executivă ACSA. 

În cadrul acestor vizite la beneficiari s-a verificat corectitudinea şi veridicitatea datelor din propunerile de 

proiect (inclusiv documentele primare), s-au explicat condiţiile şi responsabilităţile beneficiarului şi a 

constatat interesul şi disponibilitatea lor de a participa la concursul în cauză.  

Ca urmare a celor întreprinse PS au acumulat peste 20 de adresări şi cereri ale doritorilor de a participa la 

concursul numit. O bună parte din ei nu corespundeau domeniului solicitat după componentele cuvenite, alţii 

n-au purces la elaborarea propunerilor de proiecte, ori nu dispuneau de documente confirmative că terenul 

pe care se preconizează implementarea proiectului le aparţine ori îl au în folosinţă legală pe un termen 

îndelungat.  

Astfel, în final la ACSA au fost prezentate 8 propuneri de proiecte (PP) parvenite preponderent din ariile de 

Centru şi Sud, care deoarece  pe atunci se încălzise dea binelea şi era riscul că în sol nu va fi necesarul de 

umiditate se cerea urgentarea executării lucrărilor timpurii de primăvară PP în termen restrâns au fost supuse 

evaluării de către Comisia de Evaluare.  
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Către 11 martie curent Coordonatorului acestui compartiment al proiectului MAC-P i s-a înmânat pentru 

călăuză şi executare Procesul verbal nr. 01 din 6-10 martie 2015 al Comisiei de evaluare a propunerilor de 

proiecte prezentate la concursul privind fondarea sectorului demonstrativ în cadrul proiectului MAC-P. 

Conform acestuia deja pe 11 marie 2015 a fost semnat Contractul Nr. 1 MAC-P de finanţare nerambursabilă 

cu destinaţie specială cu Beneficiarul de proiect nr.1 - SRL ,,Dorvalandro”, Timofei Căldare din Mîndreşti, 

Teleneşti şi deoarece a permis bugetul Contract similar cu Nr. 2 MAC-P a fost semnat şi cu G.Ţ. "Cernei 

Carolina", Carolina Cernei din Hristoforovca, Ungheni. 

Pe parcursul perioadei de raport coordonatorul ACSA responsabil de fondarea sectoarelor demonstrative 

deplasându-se la gospodăriile menţionate de comun cu consultanţii din teritoriu şi beneficiarii de proiect au 

examinat la faţa locului schemele de plantare a făşiilor forestiere de protecţie şi suprafeţele pe care se vor 

însămânţa ierburile perene. S-au stabilit contacte cu potenţialii furnizori de material săditor şi seminţe de 

ierburi. De menţionat că deja către sfârşitul lunii martie gospodăriile deja dispuneau de materialele numite şi 

folosind „ferestrele” meteorologice după posibilitate au executat lucrările preconizate. 

Astfel, având de îndeplinit un volum mai redus de lucru, către finele lunii martie G.Ţ. "Cernei Carolina Petru" 

deja a finisat executarea prevederilor contractului la faza aceasta. Deci, au fost semănate şi plantate în fâșiile 

de protecție antierozională respectiv pe 0.36 ha şi 0.36 ha. 

În cadrul vizitei de monitorizare al Coordonatorului de proiect ACSA din 3 aprilie s-a stabilit că SRL 

,,Dorvalandro”din Mîndreşti, Teleneşti în termeni optimi a însămânţat pe terenurile stabilite ierburile perene 

şi a plantat puieţii de nuc, iar deoarece s-au început ploile plantarea preconizată a arbuştilor a fost anulată. 

Considerăm că spre finele lunii mai, în funcție de situaţia pedo-climaterică, se vor executa şi aceste lucrări. Pe 

parcursul perioadei ulterioare terenurile însămânţate şi fâşiile forestiere plantate vor fi întreţinute conform 

recomandărilor şi în termenii când nivelul demonstrativ al sectoarelor în cauză a fi convingător (iunie-iulie) în 

coordonare cu UCIMPA se vor organiza activităţile de informare-promovare. 

 

Sensibilizarea publicului și activități de outreach privind managementul durabil al terenurilor  

Serviciile de consultanță și outreach privind MDT sunt acordate de către Mișcarea Ecologistă din Moldova, 

începând cu 3 decembrie 2013.  

Obiectivele specifice serviciilor de consultanță vizează: 

 Realizarea unei campanii educaționale de conștientizare și informare a publicului privind obiectivele 

proiectului și intervențiile planificate; 

 Elaborarea acțiunilor relevante prin implicarea câtor mai mulți actori, care vor reprezenta ministere, 

agenții, instituții și autorități locale, ONG-ri locale și naționale, tineret, fermieri, entități juridice și 

corporative; 

 Elaborarea și producerea anunțurilor printate și digitale care țintesc și solicită cooperare a nivel 

public și suport în vederea implementării MDT; 

 Dezvoltarea unei platforme puternice interactive cu implicarea tinerilor utilizând mass media socială; 

 Elaborarea și producerea diverselor materiale informaționale.  

 



 
 

51 RAPORT TRIMESTRUL 1, 2015| Proiect implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea 
Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

Pe parcursul primului trimestru al anului 2015, echipa MEM a raportat următoarele activități: 

1. Dezvoltarea și producerea unei varietăți de produse 

informative 

Machetare și tipărire abțibilduri  

În cadrul proiectului a fost elaborat conceptul abțibildurilor ce au 

ca scop promovarea proiectului Agricultura Competitivă în 

Moldova.  

Abțibildurile au fost machetate și tipărite în 200 exemplare, 

color, pe folie adezivă de oracal, fiind transmise către UCIMPA 

printr-un act de predare – primire a lucrărilor. 

 

Machetare și tipărire carnete personalizate (Anexa nr.2) 

În cadrul proiectului a fost elaborat conceptul carnetelor 

personalizate ce au ca scop promovarea proiectului și a 

componentelor acestuia. 

Carnetele au fost machetate și tipărite în 200 exemplare, fiind 

transmise către UCIMPA printr-un act de predare – primire a 

lucrărilor.  

2. Informarea prin mijloace mass media 

Elaborarea și difuzarea unui buletin electronic informativ (Anexa 

nr.3) 

În luna ianuarie 2015 a fost difuzat al treilea buletin electronic 

informativ cu privire la Managementul durabil al terenurilor, 

posibilitățile de finanțare oferite de program precum și activitățile 

realizate în cadrul proiectului.  

Buletinul a avut următoarea structură: 

 5 milioane lei pentru 33 de întreprinderi agricole; 

 Suport pentru reabilitarea fâșiilor de protecție; 

 Să tratăm pămîntul cu dragoste și respect !  

 IMPORTANT !!! 

 E bine să știm ! 2015 anul internațional al solului. 

Buletinul a fost difuzat către 111 de adrese electronice.  

De asemenea, acesta a fost plasat online: 

http://mem.md/wp-content/uploads/2014/12/Buletin-informativ-electronic-nr.31.pdf  

https://www.facebook.com/MDTMoldova 

http://mem.md/wp-content/uploads/2014/12/Buletin-informativ-electronic-nr.31.pdf
https://www.facebook.com/MDTMoldova
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Au fost realizate 2 emisiuni radio cu privire la Managementul durabil al terenurilor 

Invitați ai emisiunilor au fost dl Valeriu Caisân, reprezentant ICAS și dna Olga Sainciuc, CAPMU. În cadrul celor 

2 emisiuni au fost discutate subiectele după cum urmează: 1. Importanța perdelelor forestiere și lucrări de 

reabilitare a perdelelor forestiere și 2. Finanțările în domeniul managementului durabil al terenurilor. 

Elaborarea și tipărirea unei pagini speciale, dedicate MDT în revista NATURA  

A fost editată o pagină specială cu privire la managementul 

durabil al terenurilor. Pagina specială a cuprins 1 pagină A3, 

full-color, care a fost pregătită, redactată, machetată, 

publicată și inserată spre distribuție împreună cu revista 

NATURA, în luna martie 2015. Tirajul publicației a fost de  

8400 de exemplare, acesta fiind numărul de abonați la 

revista NATURA pentru luna martie 2015.  

În pagina specială au fost publicate următoarele articole: 

 Finanțări pentru un management durabil al 

terenurilor, Interviu cu Olga Sainciuc, director 

adjunct al Unităţii Consolidate pentru 

Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în 

domeniul Agriculturii. 

 Solul: comoară creata de natură, articol realizat de 

Andrei URSU, academician, Președintele Societății 

Naționale a Moldovei de Știință a Solului. 

 Perdelele de protecție... cer protecție, Ionel Capiță. 

Redactarea și difuzarea unui comunicat de presă cu privire la rezultatele celui de-al doilea apel de granturi al 

proiectului prin intermediul agenției de știri InfoPrimNeo. 

În luna martie a fost difuzat un comunicat de presă cu privire la rezultatele celui de-al doilea apel de granturi 

al proiectului. Comunicatul a fost difuzat la 1500 de adrese ale INP și plasat pe site-ul INP la rubrica 

Comunicate. Știrea va fi activă pe pagina web a INP www.ipn.md  pe termen nelimitat de timp.   

Elaborarea și publicarea un articol cu privire la rezultatele proiectului  (Anexa nr.7)  

În luna februarie 2015, conform planului de activitate, a fost elaborat și publicat un articol cu privire la 

rezultatele proiectului în Revista NATURA.  Mărimea articolului a fost de 442 cm2.  

http://www.ipn.md/
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Titlul articolului: „27 mii hectare de terenuri agricole protejate de perdele forestiere reabilitate” 

 

 

A fost menținut profilul componentei pe una din rețelele de socializare -  Facebook: 

Activitățile proiectului, fotografii de la evenimente, noutăți din domeniu precum și alte informații relevante 

subiectului Managementul durabil al terenurilor(noțiune, principii, practici, posibilități de finanțare post 

investițională), sunt reflectate în mod 

constant pe profilul de Facebook a 

proiectului:   

https://www.facebook.com/MDTMoldo

va?ref=bookmarks . 

Pînă în prezent au fost postate peste 200 

de articole relevante subiectului 

managementul durabil al terenurilor. A fost 

creat un album de fotografii dedicat acțiunii 

Caravana Verde, în care sunt plasate poze 

de la sesiunile de informare organizate în localitățile din Republica Moldova.  

Impactul postărilor poate fi sesizat analizând rezultatele:  

https://www.facebook.com/MDTMoldova?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/MDTMoldova?ref=bookmarks
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3. Mobilizarea părților interesate 

La data de  27.02.2015 – a fost distribuită informația privind proiectul MACP-P și Linia de granturi 

nerambursabile "Managementul durabil al terenurilor" în cadrul Adunării Generale a FNFM. 

 

La acest eveniment, au fost distribuite materiale privind proiectul MAC-P și componenta Managementul 

Durabil a Terenurilor către peste 300 de participanți la Adunarea Generala a FNFM.  

 

La data de 13.03.2015 – a fost organizată o sesiune de informare privind Linia de granturi nerambursabile 

"Managementul durabil al terenurilor" cu participarea fermierilor din raionul Ialoveni. Evenimentul a fost 

organizat în comun cu Direcția agricultură și alimentație a Consiliului Raional Ialoveni. 

 

Evenimentele au fost reflectate on line : 

http://mem.md/events/sesiune-de-informare-la-ialoveni-privind-managementul-durabil-al-terenurilor-13-03-

2015/  

http://mem.md/events/sesiune-de-informare-la-ialoveni-privind-managementul-durabil-al-terenurilor-13-03-2015/
http://mem.md/events/sesiune-de-informare-la-ialoveni-privind-managementul-durabil-al-terenurilor-13-03-2015/
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https://www.facebook.com/MDTMoldova  

Difuzarea spoturilor audio și video  

Începând cu luna martie 2015 a început difuzarea, la posturi locale și naționale de radio și TV din țară, a 1 

spot video și 2 spoturi audio cu privire la proiectul MAC-P, componenta Managementul Durabil al Terenurilor, 

practici și posibilități de finanțare. 

Materialele video și audio vor fi difuzate timp de 1 lună la următoarele posturi TV și radio: 

TV Săpt. 
1 

Săpt. 
2 

Săpt.3 Săpt.4 Săpt. 
5 

Total nr. difuzări 
martie-aprilie   

Elita TV 28 28 28 28 8 120 

Albasat TV 28 28 28 28 8 120 

Euronova TV 28 28 28 28 8 120 

Voceabasarabiei TV 28 28 28 28 8 120 

TV Prim 28 28 28 28 8 120 

Media TV 28 28 28 28 8 120 

Total Difuzări spot video/ 
săptămână 

168 168 168 168 48 720 

RADIO Săpt. 
1 

Săpt. 
2 

Săpt.3 Săpt.4 Săpt. 
5 

Total nr. difuzări 
martie-aprilie 

RadioVocea Basarabiei 84 84 84 84 24 360 

Univers FM 56 56 56 56 16 240 

Dialog FM 56 56 56 56 16 240 

Euronova FM 28 28 28 28 8 120 

Radio Media Cimișlia 56 56 56 56 16 240 

Radio Prim 56 56 56 56 16 240 

Total Difuzări Spot audio/ 
săptămână 

336 336 336 336 96 1440 

 

Activități de lobby și advocacy  

 

Echipa MEM a participat la întâlniri cu factori de decizie privind includerea conceptului de MDT în programul 

de activitate al Guvernului. În rezultat, în actuala versiune a programului de activitate a Guvernului RM, este 

inclusă ca direcție de activitate și promovarea unui management durabil al terenurilor. 

 

Monitorizare și Evaluare 

La data de 15 iulie 2014 a fost semnat contractul se consultanță cu ACSA privind realizarea monitorizării și 

evaluarea beneficiilor de mediu și economice a practicilor de MDT aplicate, precum și consolidarea capacității 

beneficiarilor în acest aspect.  

Activitățile vor fi axate asupra următoarelor aspecte: 

I. Indicatori de Monitorizare și evaluare 

II. Instruiri și monitorizare personală 

https://www.facebook.com/MDTMoldova


 
 

56 RAPORT TRIMESTRUL 1, 2015| Proiect implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea 
Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială 

 

Echipa ACSA a prezentat spre aprobare Raportul pentru Monitorizarea și Evaluarea beneficiilor economice și 

de mediu ale practicilor MDT aplicate în exploatațiile agricole. Raportul conține 4 capitole și anexe. Părțile 

componente ale raportului descriu detaliat procesul de monitorizare și evaluare  a impactului ecologic/ de 

mediu, econonomic și social a practicilor MDT. 



Monitorizarea & Evaluarea beneficiilor economice și de mediu 
ale practicilor MDT aplicate în exploatațiile agricole 

 

Perioda: Septembrie 2014 – 30 Iunie 2017 

PLAN 
general de implementare a activităților de M&E 

 

# Produse livrate Data limită Activități neceare a fi desfășurate Perioada de desfășurare a 

activității 

1 Raport de Inițiere, care va include seturi 

de indicatori de performanță M&E în 

legătură cu practicile și activitățile MDT în 

cadrul Proiectului, pe categorii, armonizați 

cu documentația de Proiect și însoțiți de 

definiții bine argumentate din punct de 

vedere tehnic și economic pentru M&E, 

bazate pe seturile de indicatori propuși, 

precum și planul general de implementare 

a activităților M&E la nivel de exploatații 

agricole și la nivel de proiect la general 

 

15 Februarie 

2015 

 Ședința comună a echipei implementatoare cu delimitarea sarcinilor 

pentru fiecare specialist și discutarea și aprobarea Planului general de 

implementare a activităților de M&E 

Septembrie 2014 

 Identificarea seturilor de indicatori economici de interes pentru procesul 

de M&E și crearea ”Fișei M&E de impact economic” pentru beneficiarii 

implementatori ai practicilor și activităților MDT în cadrul Proiectului 

Septembrie 2014 

 Elaborarea ghidului ”Fișei M&E de impact economic” cu definițiile 

indicatorilor, metodele de măsurare, colectare și înregistrare în fișă 

Septembrie 2014 

 Identificarea seturilor de indicatori ecologici/de mediu de interes pentru 

procesul de M&E și crearea ”Fișei M&E de impact ecologic/de mediu” 

pentru beneficarii implementatori ai practicilor și activităților MDT în 

cadrul Proiectului 

Octombrie 2014 

 Elaborarea ghidului ”Fișei M&E de impact ecologic/de mediu” cu 

definițiile indicatorilor, metodele de măsurare, colectare și înregistrare în 

fișă 

Octombrie 2014 

 Identificarea seturilor de indicatori sociali de interes pentru procesul de 

M&E și crearea ”Fișei M&E de impact social” pentru beneficarii 

implementatori ai practicilor și activităților MDT în cadrul Proiectului 

Octombrie 2014 
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 Elaborarea ghidului ”Fișei M&E de impact social” cu definițiile 

indicatorilor, metodele de măsurare, colectare și înregistrare în fișă 

Noiembrie 2014 

 Elaborarea, în comun cu Managementul Proiectului a unei scrisori de 

colaborare adresată beneficiarilor implementatori ai practicilor și 

activităților MDT în cadrul Proiectului, cu scopul de a informa și solicita 

colaborarea lor cu organizația implementatoare 

Noiembrie 2014 

 Pregătirea Raportului de Inițiere Decembrie 2014 

   Prezentarea draft-ului către Managementul Proiectului pentru concluzii, 

recomandări, sugestii 

Ianuarie 2015 

   Definitivarea, prezentarea și aprobarea Raportului de Inițiere Februarie 2015 

2 Raport Interimar 1, care va include 

programul de curricula pentru sesiunile de 

instruire pentru procesul M&E la nivel de 

exploatație agricolă dezvoltat pentru 

beneficiarii de sub-proiecte MDT cu privire 

la procesul de auto-monitorizare 

30 Iunie 2015  Ședința comună a echipei implementatoare cu discutarea activităților 

necesare a fi desfășurate în cadrul acestei etape a proiectului 

Februarie 2015 

Elaborarea programului de instruire privind auto-monitorizarea pentru 

beneficiarii implementatori ai practicilor și activităților MDT în cadrul 

Proiectului, componentele: ecologic/de mediu și social 

Februarie 2015 

Elaborarea programului de instruire privind auto-monitorizarea pentru 

beneficiarii implementatori ai practicilor și activităților MDT în cadrul 

Proiectului, componentul economic 

Martie 2015 

Aprobarea programelor de instruire privind auto-monitorizarea pentru 

beneficiarii proiectului 

Martie 2015 

Planificarea sesiunilor de instruire (5 sesiuni în total), din care 4 sesiuni pe 

componentele de impact economic și social cu beneficiarii 

implementatori ai practicilor și activităților MDT (pînă la 90 de beneficiari 

repartizați omogen pe grupe de instruire), inclusiv instruire teoretică și 

Aprilie-Iunie 2015 
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practică, elaborarea calendarului instruirilor, agendei și listelor de 

participanți, precum și  o sesiune de instruire cu 10-15 din acești 

beneficiari pe componentul de impact ecologic 

Consultarea cu Managementul Proiectului și compania desemnată pentru 

crearea Sistemului Informațional al Managementului de Proiect vizavi de 

includerea seturilor de indicatori M&E aprobați în acest sistem și 

asigurarea unui mecanism funcțional de utilizare a sistemului 

informațional în procesul de M&E   

Mai-Iunie 2015 

Pregătirea Raportului Interimar 1 și prezentarea draft-ului către 

Managementul Proiectului pentru concluzii, recomandări, sugestii 

Mai-Iunie 2015 

Definitivarea, prezentarea și aprobarea Raportului Interimar 1 Iunie 2015 

3 Raportul privind programul de instruiri, 

care va include informația despre toate 

sesiunile de instruire planificate și 

desfășurate 5 (cinci) pentru beneficiarii 

care vor implementa practicile și 

activitățile MDT în cadrul Proiectului 

30 Decembrie 

2015 

 Ședința comună a echipei implementatoare cu discutarea activităților 

necesare a fi desfășurate în cadrul acestei etape a proiectului 

Iulie 2015 

Organizarea și desfășurarea sesiunii 1 de instruire Periodic (începînd cu 

aprilie-mai 2015, odată cu 

completarea grupelor  cu 

numărul suficient de 

beneficiari de grant- în 

total pînă la 90 persoane) 

Organizarea și desfășurarea sesiunii 2 de instruire 

Organizarea și desfășurarea sesiunii 3 de instruire 

Organizarea și desfășurarea sesiunii 4 de instruire 

Organizarea și desfășurarea sesiunii 5 de instruire Periodic (începînd cu 

aprilie-mai 2015, odată cu 

completarea grupei  cu 

numărul suficient de 

beneficiari de grant- în 

total pina la  15 persoane) 
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Pregătirea Raportului privind programul de instruiri și prezentarea draft-

ului către Managementul Proiectului pentru concluzii, recomandări, 

sugestii 

Decembrie 2015 

Definitivarea, prezentarea și aprobarea Raportului privind programul de 

instruiri 

Decembrie 2015 

4 Raport Interimar 2, care va include datele 

de bază ”de la începutul proiectului” 

pentru toți indicatorii M&E stabiliți și 

aprobați, colectați de la beneficiarii 

proiectului și integrați în baza de date 

M&E – Sistem Informațional al 

Managementului de Proiect (Project 

Management Information System) 

30 Decembrie 

2016 

Ședința comună a echipei implementatoare cu discutarea activităților 

necesare a fi desfășurate în cadrul acestei etape a proiectului 

Ianuarie 2016  

Identificarea și contactarea beneficiarilor de granturi investiționale pentru 

începerea procesului de colaborare, instruire inițială și colectare a 

indicatorilor la etapa de inițiere/intrare în proiect  

Permanent, începînd cu 

perioada imediat 

următoare a instruirilor 

(2015-pînă la încheierea 

apelurilor de granturi) 

Colectarea indicatorilor la faza inițială și completarea fișelor M&E 

aprobate   

Permanent, după finisarea 

instruirilor 

Identificarea noilor beneficiari implementatori ai practicilor și activităților 

MDT în cadrul Proiectului și vizitarea lor cu colectarea datelor inițiale 

pentru Fișele de impact ecologic/de mediu, economic și social M&E   

Periodic, după închiderea 

fiecărui apel de granturi 

Analiza, verificarea și validarea de către experți a datelor colectate în 

fișele inițiale  

Permanent, după 

completarea fișelor 

Introducerea datelor din fișele inițiale în baza de date a Sistemului 

Informațional al Managementului de Proiect  

Permanent, după  

verificarea și validarea 

datelor 

Efectuarea de către echipa implementatoare a vizitelor inopinate și 

aleatorii de monitorizare și evaluare a beneficarilor implementatori ai 

practicilor și activităților MDT în cadrul Proiectului 

Iunie 2015 – Octombrie 

2016 
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Efectuarea altor tipuri de activități M&E a beneficiarilor ca: indirect prin 

discuții telefonice și M&E participativă (echipa implementatoare, 

Managementul Proiectului, alte părți interesate) 

Lunar, perioada de după 

colecatrea indicatorilor și 

datelor inițiale  

Pregătirea Raportului Interimar 2 și prezentarea draft-ului către 

Managementul Proiectului pentru concluzii, recomandări, sugestii  

Decembrie 2016 

Definitivarea, prezentarea și aprobarea Raportului Interimar 2  Decembrie 2016 

5 Raport Final, care va include o scurtă 

descriere a metodologiei M&E a sarcinii 

puse în fața organizației implementatoare, 

datele și rezultatele sesiunilor de instruire 

desfășurate pentru beneficiarii 

implementatori de practici și activități 

MDT în cadrul Proiectului, seturile de date 

conținînd date de bază-inițiale (indicatori 

M&E inițiali ecologici/de mediu, 

economici și sociali) precum și seturi de 

indicatori M&E de rezultate ale proiectului 

“de finalizare a proiectului” care se conțin 

în Sistemul Informațional al 

Managementului de Proiect (Project 

Management Information System), 

concluziile și lecțiile învățate precum și 

sumarul impacturilor/beneficiilor 

ecologice/de mediu, economice și sociale 

ale intervențiilor proiectului 

30 Iunie 2017  Ședința comună a echipei implementatoare cu discutarea activităților 

necesare a fi desfășurate în cadrul acestei etape a proiectului 

Ianuarie 2017 

 Contactarea tuturor beneficiarilor implementatori ai practicilor și 

activităților MDT în cadrul Proiectului și transmiterea spre completare a 

fișelor de M&E, precum și a îndrumarelor pentru aceste fișe 

Ianuarie 2017 

 Colectarea fișelor finale completate de la beneficiarii proiectului Februarie 2017 

 Analiza, verificarea și validarea datelor din fișele finale de M&E Martie 2017 

 Introducerea datelor în baza de date: Sistemul Informațional al 

Managementului de Proiect 

Aprilie 2017 

 Analiza datelor inițiale și a datelor finale de M&E Mai 2017 

 Pregătirea Raportului Final și prezentarea draft-ului către Managementul 

Proiectului pentru concluzii, recomandări, sugestii 

Mai 2017 

 Definitivarea, prezentarea și aprobarea Raportului Final Iunie 2017 

 

 

 



Sub-componenta 3.2: ”Stimulente financiare şi investiții pentru managementul durabil al terenurilor”  

Programul de granturi post-investiționale destinate Managementului durabil al terenurilor  

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură a înregistrat 81 de cereri depuse de  producătorii agricoli doritori 

de a participa la programul de granturi post-investiționale privind sporirea productivității solurilor printr-un 

management durabil al terenurilor, dintre care au 71 dosare au primi aviz pozitiv din partea AIPA și în baza 

procesului verbal nr. 3 din 12 februarie 2015 au fost remise spre Comisia de Evaluare și Selecție. Termenul 

limită de depunere a cererilor a fost 15 decembrie 2014. 

Conform datelor oferite de AIPA, suma granturilor solicitate de către agricultorii este de 9,7 mln. lei. La 

program au depus cereri agricultorii din 20 raioane ale țării – Briceni, Glodeni, Râșcani, Cimișlia, Basarabeasca 

UTA Găgăuzia, ș.a. Cele mai multe cereri au fost înregistrare din partea producătorilor agricoli din Edineț și 

Fălești- câte 8 și Glodeni și Râșcani – câte 7. 

În perioada 18-24 februarie curent a avut loc Ședința Comisiei de Evaluare și Selecție a dosarelor pentru 

alocarea granturilor post-investiționale competitive, unde au fost analizate și evaluate 71 de dosare de 

aplicare, 58 dintre ele au fost acceptate, conform Procesului Verbal nr. 2 din 25 februarie 2015.  Au fost 

întocmite listele beneficiarilor care au trecut pragul de acceptabilitate și expediate către AIPA. Urmare a 

acestora, au fost întocmite și semnate contractele de acordate a granturilor (03-16 martie 2015). Suma totală 

a granturilor debursate constituie 8 903 873 MDL (476 770,19 $ USD).  

Granturi debursate celor 58 de finaliști, per raion. 

 

Trebuie de menționat că 11 din 58 de finaliști au primit granturi în valoare de peste 300 000 MDL, unul va 

primi un grant minim de 20 947 MDL, iar suma medie debursată constituie 153 515 MDL. Beneficiarii au 

procurat 84 de utilaje, dintre care pentru prelucrarea/ fertilizarea solului - 35 (semănătoare, 

cultivator/combinator multifuncțional, scarificator și altele), pentru gestionarea resturilor vegetale - 32 

(tocător/cositoare și freză) și pentru proteția plantelor – 17 (stropitoare/ mașină de erbicidat). În lista celor 

mai întrebuințate utilaje sunt: tocătoare/cositoare -27, stropitori – 17 și semănători 14. Toate utilajele 

achiziționate sunt ilustrate in graficul ce urmează: 
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La capitolul acoperire geografică, solicitanții de granturi provin din diferite raioane de pe întreg  teritoriu al 

Republicii Moldova, dar preponderent din nordul țării- 41 de aplicanți (Fălești – 8, Edineț- 7, Glodeni – 7 

beneficiari, Râșcani – 6, Sângerei- 4, Ocnița- 3, Drochia- 3, Briceni- 2, Dondușeni- 1). De asemenea, 6 aplicanți 

provin din zona centru (Ungheni- 2, Șoldănești- 2, Hâncești- 1, Telenești- 1) și 11 din sudul Moldovei (Cimișlia-

3, Taraclia- 2, UTA Găgăuzia- 2, Ștefan Vodă-2,  Basarabeasca- 1, Leova- 1). 

 

Cu referire la dezagregarea pe gen a beneficiarilor de granturi, informația este prezentată în tabelul de mai 

jos: 
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Sex Număr Ponderea 

Masculin 46 79,31 

Feminin 12 20,69 

 

Suprafața de teren agricol supusă practicilor de management durabil al terenurilor este de  37699,3754 ha, 

conform cererilor de solicitare a grantului post-investițional destinat MDT. ACSA urmează să monitorizeze 

progresele beneficiarilor și să prezinte informația relevantă. 

În urma celor 2 apeluri de granturi (2014-2015), au fost evaluate un număr de 91 de dosare cu o valoare 

totală de 13 925 829, 61 MDL (745 235, 01 $ USD), fiind procurate 130 de utilaje destinate managementului 

durabil al terenurilor. Granturile acordate acoperă, cele mai diverse localități din Moldova, răspândindu-se pe 

întreg teritoriu al țării. 

Servicii de consultanță în domeniul mediului 

A fost efectuată evaluarea de mediu a dosarelor depuse la AIPA în cadrul celei de-a 2 rundă de selecţie şi 

completarea documentaţiei conform cerinţelor MACP pentru 81 sub-proiecte (afaceri), propuse spre 

finanţare, 80 din ele fiind cu risc nesemnificativ de mediu (categoria C), iar 1- de categoria B (construcția 

iazului antierozional. 

Participarea în calitate de expert cooptat în activitatea Comisiei de evaluare și selecție a dosarelor pentru 

alocarea granturilor investiționale competitive în cadrul Componentei III, care a avut loc în perioada 1 8-

24 februarie a.c. Principalele atribuţii şi responsabilităţi  în procesul de evaluare şi selecţie a dosarelor au 

fost: i) analiza efectelor asupra mediului și practicilor agricole de management durabil al terenurilor, ii) 

consultarea membrilor Comisiei cu privire la aspectele tehnice și de mediu ale propunerilor de proiect.  

Au fost oferite consultații şi suport metodologic autorităţilor raionale privind activităţile de asistenţă în 

cadrul MACP şi procedura de evaluare de mediu şi documentaţia de proiect. 

Sub-componenta 3.3: ”Suport pentru reabilitarea fâșiilor de protecție”  

Asistenţă tehnică în procesul de planificare și reabilitare a perdelelor forestiere 

În primul trimestru al anului 2015, Grupul tehnic ICAS a efectuat următoarele activități în cadrul PACM:  

Prelucrarea, analiza datelor obținute în rezultatul monitorizării și evaluării lucrărilor de reabilitare a 

perdelelor forestiere de protecție, precum și introducere în baza de date electronice a proiectului PACM. 

Informația pe fiecare obiect/ perdea forestieră colectate pe parcursul lucrărilor în teren cuprinde fișa de 

evaluare și monitorizare a lucrărilor de reabilitare cu anexe pentru fiecare tip de lucrare. Fișa conține date 

generale despre obiectul evaluat, numărul fotografiilor preluate, coordonatele GPS, lista lucrărilor efectuate 

în obiectul respectiv. Anexele reprezintă un fișier pentru fiecare tip de lucrare aparte cu indicii respective de 

performanță și se completează după controlul în teren a calității efectuării lucrărilor, corespunderii culturilor 

silvice proiectului elaborat, stării culturilor silvice, calității lucrărilor de îngrijire şi conducere, tratamentelor 

silvice etc. Total au fost completate și introduse în baza de date a proiectului 460 de fișe cu anexe.  
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Efectuarea unui sondaj privind posibilități de revigorare a relațiilor de colaborare între autoritățile silvice și 

autoritățile publice locale. În acest sens a fost elaborat un chestionar, care are ca scop aflarea opiniei APL 

despre proiectul PACM, procesul de extindere a suprafețelor acoperite cu păduri, precum și identificarea 

unor eventuale domenii noi de colaborare. Chestionarul a fost completat de către cel puțin un reprezentant 

al primăriei participante în proiect (primar, consilier local, inginer cadastral). Total au fost chestionați 54 

reprezentanți ai primăriilor vizitate. 

Acordarea asistenței tehnice entităților silvice participante în proiect în procesul de apreciere a volumelor 

lucrărilor de reabilitare a PFP, precum și elaborarea planului general de activitate pentru anul 2015. Astfel, 

pentru anul 2015 sunt planificate lucrări de reabilitare a PFP în volum de 753 ha, aflate în gestiunea a 62 

primării. 

Repartiția pe entități silvice  a suprafețelor cu perdele forestiere destinate reabilitării în cadrul proiectului 

PACM pe parcursul anului 2015: 

Nr 
d/o 

Entitatea silvică Raionul administrativ Numărul de primării Suprafața, ha 

1 ÎS Chișinău Anenii Noi 6 63,5 

2 ÎSC Cimișlia Cimișlia 10 70,16 

3 ÎS Comrat Ciadîr-Lunga 4 29,03 

Comrat 6 51,56 

Vulcănești 3 38,98 

Total pe ÎS Comrat 13 119,57 

4 ÎS Hîncești-Silva Hîncești 7 75,04 

5 ÎS Iargara Leova 4 105,35 

6 ÎSC Manta-V Cahul 2 49,43 

7 ÎSC Sil-Răzeni Ialoveni 5 26,45 

8 ÎS Silva-Sud Cantemir 5 61,98 

Taraclia 1 31,4 

Total pe ÎS Silva-Sud 6 93,38 

9 ÎS Tighina Căușeni 5 79,61 

Ștefan-Vodă 4 70,57 

Total pe ÎS Tighina 9 150,18 

Total general 14 62 753,06 

Pe parcursul anului curent va fi aplicat întregul set de soluții tehnice destinate restabilirii vitalității și 

funcționalității perdelelor forestiere de protecție (tabelul 2). 

Structura lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție planificate pentru realizarea în cadrul 

proiectului PACM pe parcursul anului 2015: 

Denumirea indicatorilor Unitatea de 
măsură 

Volumul 
planificat        

Ponderea în 
structura 
lucrărilor, % 

I. Lucrări de reconstrucție. ha 73,36 9,74 
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II. Ajutorarea regenerării naturale. ha 16,36 2,17 

III. Tratamente silvice. ha 84,67 11,24 

IV. Tăieri de îngrijire în arborete tinere. ha 288,96 38,37 

V. Rărituri. ha 120,01 15,9 

VI. Tăieri de igienă. ha 42,1 5,59 

VII. Elagaj artificial. ha 62,28 8,27 

VIII. Emondaj. ha 16,87 2,24 

IX. Îngrijirea subarboretului. ha 5,37 0,7 

X. Crearea şi întreţinerea fâșiilor mineralizate. ha 43,07 5,71 

XI. Confecţionarea şi instalarea bornelor. buc. 776 -- 

TOTAL GENERAL 753,05 100 

În prezent Grupul tehnic ICAS recepționează de la entitățile silvice participante rapoartele privind 

implementarea proiectului pentru trimestrul I 2015. 

 

Informaţii detaliate cu privire la activitățile demarate în cadrul proiectelor MAC -P sunt disponibile la 

oficiul UCIMPA. 


