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Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
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PROCES VERBAL nr. 5
al ședinței Comitetului de Monitorizare pentru
implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014 – 2020
Data ședinței: 23.03.2018
Începutul ședinței: 13.00 Sfârșitul ședinței: 15.00
Locația: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, birou 600
Moderator: Iurie UŞURELU, Secretar general de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului – Președinte al Comitetului de Monitorizare
AGENDA:
Ora
13.00-13.30

13.30-13.50

13.50-14.10
14.10-14.20

Subiect
Cuvânt de salut, inclusiv:
 aprobarea agendei;
 aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente a
Comitetului de Monitorizare din 28.12.2017;
 informație privind deciziile adoptate la ședința precedentă;
 informație privind desemnarea noilor membri ai
Comitetului de Monitorizare.
Raport privind implementarea SNDAR 2014-2020 pentru
anul 2017, inclusiv:
 informații generale;
 raport privind restanțele.
Prezentarea și aprobarea raportului final privind evaluarea pe
termen mediu a SNDAR 2014-2020
Plan de vizibilitate și comunicare, inclusiv:
 prezentarea activităților întreprinse în 2017;
 activități planificate pentru 2018.

14.20-14.40

Proiectul de asistență tehnică pentru programul ENPARD:
 analiza acțiunilor întreprinse în 2017;
 activități planificate pentru anul 2018.

14.40-14.50

Propuneri pentru agenda și data ședinței următoare

14.50-15.00

Diverse
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PARTICIPANȚI:
Iurie UŞURELU

Vasile LUCA

Ludmila JUC
Victoria COJOCARU

Maria CRAVCESCO
Svetlana LAZĂR
Carolina LINTE
Vitalie GORINCIOI
Ion MAXIM
Eudochim UNGUREANU
Oxana PAIERELE

Galina PETRACHI

Liliana MARTIN
Corina ZAVTONI

Snejana BLAGOEVA
Lucia MICU
Magdalena
RUSNAC-FRĂSÎNEANU
Veronica JOSU
Igor MALAI
Malcolm ROSS

- Secretar general de stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului – Președinte al Comitetului de
Monitorizare;
- Secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului (în domeniul politicilor și produselor de origine
vegetală) – Membru;
- Consultant principal, Direcția coordonarea politicilor și
asistenței externe, Cancelaria de Stat – Membru;
- Consultant, Serviciu fonduri de dezvoltare, Direcția investiții
publice și administrarea asistenței financiare externe,
Ministerul Finanțelor - Membru;
- Şef direcție analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor,
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor – Membru;
- Președinte al Asociației Naționale a Turismului Rural, Ecologic
și Cultural ”ANTREC” – Membru;
- Președinte al Asociației Naționale a Producătorilor de Lapte și
Produse Lactate ”LAPTE” – Membru;
- Președinte al Asociației Producătorilor și Exportatorilor de
Fructe “MoldovaFruct” – Membru;
- Președinte al Asociației Naționale a Apicultorilor din
Republica Moldova – Membru;
- Director executiv al Asociației Producătorilor și Exportatorilor
de Struguri din Moldova;
- Şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului –
Membru observator;
- Șef Direcție politici și programe de dezvoltare rurală,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului –
Membru observator;
- Șef Direcție relații externe, comunicare și raportare, Agenția de
Intervenție și Plăți pentru Agricultură – Membru observator;
- Consultant superior, Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare
a politicilor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului;
- Consilier de rang înalt al Ministrului agriculturii și industriei
alimentare;
- Asistent al consilierului de rang înalt al Ministrului agriculturii
și industriei alimentare;
- Șef serviciu știință, educație și extensiune rurală, Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
- Consultant principal, Direcția politici în domeniul
biodiversității, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului;
- Șef Direcție politici de dezvoltare regională, Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
- Lider de echipă, proiectul de AT pentru ENPARD;
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Ana MARDARE
Vilma DAUGALIENE
Aurelian ROTARU
Mike HEGARTY
Valentin LOZOVANU
Diana COȘALÎC
Ion EREMEEV

- Expert, compania ”Civitta”;
- Expert principal pe termen scurt, proiectul de AT pentru
ENPARD;
- Expert principal pe termen scurt, proiectul de AT pentru
ENPARD;
- Evaluator pentru tranșa a 3-a de suport bugetar ENPARD;
- Expert junior politici, proiectul de AT pentru ENPARD;
- Șef Serviciu metodologie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru
Agricultură;
- Traducător, proiectul de AT pentru ENPARD;

ABSENȚI:
Dorin ANDROS
Alisa PÎRLOG
Valentina ȚAPIȘ

Olga VOLCOV

Valeriu COSARCIUC
Iurie HURMUZACHI
Valerii MIRONESCU
Gheorghe GABERI
Parascovia SAVA
Iva STAMENOVA

- Secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului (în domeniul dezvoltării regionale și rurale) –
Membru;
- Secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului (în domeniul politicilor și produselor de origine
animală) – Membru;
- Secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului (în domeniul mediului și resurselor naturale) –
Membru;
- Consultant principal, Direcţia generală cooperare economică
internaţională, Ministerul Economiei și Infrastructurii –
Membru;
- Președinte al Federației Naționale a Fermierilor din Moldova –
Membru;
- Director adjunct al Federației Naționale AGROinform –
Membru;
- Președinte al Uniunii Republicane a Asociațiilor Producătorilor
Agricoli ”UniAgroProtect” – Membru;
- Președinte al Asociației Producătorilor și Exportatorilor
Strugurilor din Moldova – Membru;
- Președinte al Asociației Producătorilor de Pomușoare
“BACIFERA” – Membru;
- Manager programe în domeniul agriculturii și dezvoltării
rurale, Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova –
Membru observator;
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DISCUȚII:
I.

Aprobarea agendei

Luând în considerare participarea dlui Iurie Ușurelu la Adunarea Generală a Federației
Naționale a Agricultorilor „AGROinform”, dumnealui urmând să se alăture mai târziu ședinței
Comitetului de Monitorizare, dna Oxana Paierele a propus, și participanții au aprobat, modificarea
ordinii de zi prin omiterea cuvântului de salut.
Urmare propunerii enunțate în cadrul ședinței precedente de a revizui componența Comitetului
de Monitorizare a implementării Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii
2014-2020 (SNDAR 2014-2020), pentru a respecta gradul de reprezentativitate a organizațiilor
societății civile, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a emis și
plasat pe pagina web Ordinul nr. 58 din 15.03.2018, prin care s-a mărit numărul reprezentaților
asociațiilor de profil în cadrul Comitetului de Monitorizare. De asemenea, dna O. Paierele a anunțat
că dl. Dorin Andros, dna Valentina Țapiș și dl Gheorghe Gaberi, care nu au putut participa la
ședință, sunt reprezentați de supleanți, după cum urmează: dl Igor Malai, șef Direcție politici de
dezvoltare regională, dna Veronica Josu, consultant principal, Direcția politici în domeniul
biodiversității și dl Eudochim Ungureanu, director executiv al APESM.
II.

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente a Comitetului de Monitorizare
din 28.12.2017

Procesul verbal a fost expediat membrilor comitetului de către DAMEP pe email precum si
poate fi accesat pe pagina oficiala a MADRM. Până la etapa actuala comentarii/sugestii nu au fost
înaintate, iar documentul se consideră aprobat.
III.

Prezentarea raportului privind implementarea SNDAR 2014-2020 în anul 2017

La începutul prezentării (anexat), dna O. Paierele a menționat că raportarea pentru anul 2017 a
fost un exercițiu mai complex, ținând cont de procesul de colectare a informațiilor, în care sunt
implicate mai multe instituții, atât din subordinea MADRM, cât și organizații-partenere. Respectând
procedura de raportare a Guvernului, MADRM a prezentat un Raport prealabil privind
implementarea SNDAR 2014-2020 în anul 2017 către Cancelaria de Stat, dar colectarea
informațiilor a continuat, acestea fiind actualizate în baza datelor recepționate de la Biroul Național
de Statistică (BNS). Prin urmare, prezentarea include datele la situația din 20.03.2018. În acest
context, dna O. Paierele a adus mulțumiri echipei proiectului de Asistență tehnică pentru ENPARD
care sprijină MADRM în exercițiul de raportare.
Prezentarea s-a concentrat pe următoarele aspecte cheie:
Gradul de implementare. Din cele 57 de acțiuni din Planul de acțiuni, în 2017 s-au realizat 12
(inclusiv 3 acțiuni cu termen extins din 2015/2016). Referitor la progres, se poate considera că
jumătate din acțiuni au fost realizate, deși sunt și rezerve, pentru că drept implementate sau parțial
îndeplinite au fost clasificate și trei acțiuni (3,24,39) care sunt în curs de realizare. În continuare,
dna O. Paierele a comunicat despre progresul înregistrat la aceste acțiuni, după cum urmează:
Acțiunea 3 privind elaborarea și promovarea programelor sectoriale: un program este deja aprobat
(viticultură și vinificație), altele două sunt în proces de aprobare (apicultură și producerea laptelui).
În acest context, dna O. Paierele a menționat că acțiunea 3, dar și altele, depind mult de sprijinul
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extern, acțiunile respective fiind incluse și în lista de condiționalități ale Acordului de Asociere.
Respectiv, este nevoie de expertiză externă și sprijin financiar pentru contractarea acesteia.
Acțiunea 24 privind sistemul rapid de alertă: lipsește componenta de sistem informațional
automatizat.
Acțiunea 39 privind elaborarea Codului Funciar: proiectul a fost elaborat și avizele colectate, dar
din cauza remanierilor din 2017, a fost imposibilă promovarea în termen. În prezent, se face sinteza
comentariilor, proiectul a trecut expertiza anticorupție și se lucrează la tabelul de divergențe.
Pentru alte două activități (8,25), gradul de implementare se precizează cu ANSA.
Acțiunea 8 Facilitarea modernizării fermelor zootehnice în vederea respectării cerinţelor
comunitare de calitate şi siguranţă a produselor de origine animală: depinde de datele pentru 2017
pe care BNS le va prezenta în martie 2018.
Acțiunea 25 Instruirea producătorilor agricoli în domeniul implementării sistemelor de
management al calităţii şi siguranţei alimentelor (HACCP, GAP şi ISO): stabilirea numărului
orientativ al operatorilor care au obținut certificate de siguranță este un exercițiu tehnic și urmează a
fi determinat în curând.
Au urmat acțiunile (11,42) propuse spre revizuire, deoarece fie nu sunt relevante sau deja depășite.
De ex. acțiunea 42 privind studiul de prefezabilitate pentru înfiinţarea laboratoarelor în domeniul
biosecurităţii nu este relevantă deoarece laboratorul a fost creat și acreditat.
Pentru anul 2018 sunt planificate 9 acțiuni, iar pentru 2019-2020 – 31 acțiuni. În procesul de
colectare a datelor s-a observat că unele din acțiunile cu termenul în 2020 au fost deja inițiate, ceea
ce conferă optimism în privința ratei de implementare în perioada următoare.
Procesul de raportare. Cu referință la colectarea informațiilor, dna O. Paierele a evidențiat problema
inexistenței unei baze de date comune pentru toate subdiviziunile MADRM în care s-ar stoca datele
în regim real, ceea ce afectează calitatea raportării. În această privință, dna O. Paierele a propus ca
pentru monitorizarea SNDAR 2014-2020 să se examineze posibilitatea de a include o periodicitate
stabilită expres (1 dată per trimestru sau 2 ori pe an) sau de a elabora un mecanism de colectare,
stocare și procesare a datelor.
Măsurarea performanței. Pentru multe acțiuni lipsesc informațiile referitor la starea lucrurilor în
anul 2014, pentru a putea măsura performanța. De asemenea, este foarte important ca partenerii în
implementarea SNDAR 2014-2020 să-și coreleze în mod prioritar obiectivele la acțiunile din Planul
de acțiuni, pentru a evita situația când anumite măsuri nu au acoperire financiară.
Recomandări:
- Adoptarea unui sistem de monitorizare și evaluare (M&E) potrivit (repartizarea
responsabilităților, stocarea informațiilor);
- Îmbunătățirea colectării informațiilor (cooperarea cu BNS, AIPA, APL, ANSA, rapoartele
partenerilor de dezvoltare);
- Fortificarea capacităților instituționale în procesul de M&E (subdiviziuni);
- Implicarea în procesul de evaluare intermediară a SNDAR 2014-2020 și revizuirea Planului de
acțiuni (indicatori, logica intervenției);
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- Aplicarea mecanismului de coordonare a asistenței externe (respectarea procedurilor de către
instituțiile subordonate MADRM și partenere, accesibilitatea informațiilor, baza de date a
asistenței externe în sector). În contextul acestei recomandări, dna O. Paierele a menționat că
aplicarea mecanismului respectiv este o prioritate, în pofida faptului că nu există un departament
specializat de coordonare a asistenței externe în cadrul MADRM.
IV.

Prezentarea raportului final de evaluare intermediară a SNDAR 2014-2020

Înainte de abordarea propriu-zisă a acestui subiect din agendă, dna O. Paierele a
subliniat faptul că participanții la ședință au avut posibilitatea de a examina raportul de evaluare
intermediară, care a fost plasat pe pagina web a MADRM în volum integral și expediat prin
poștă electronică în rezumat.
În continuare, dna Ana Mardare, expertul companiei ”Civitta”, a purces la prezentarea
raportului (anexat), menționând că se va referi în special la partea de concluzii și recomandări.
Ca informații generale, dumneaei a comunicat că evaluarea a cuprins perioada: iunie 2014 iunie 2017. Din punct de vedere tehnic, evaluarea s-a concentrat pe 3 dimensiuni: relevanță,
eficacitate și eficiență. Evaluarea relevanței ține de aprecierea măsurii în care obiectivele
intervenției sunt racordate necesitățile reale ale beneficiarilor. Eficacitatea evaluează dacă
obiectivele trasate sunt realizate şi dacă impactul observat este imputabil în volumul deplin al
acţiunii. Analiza eficacităţii trebuie să răspundă la întrebarea în ce măsură resursele investite şi
produsele obţinute au contribuit la realizarea obiectivelor politicilor politicii publice. Eficiența
determina nivelul optim de valorificare a resurselor pentru generarea cantităţii şi calităţii
scontate a produselor. Cele 25 de concluzii și recomandări prezentate au fost structurate la nivel
holistic și pe obiective generale, după cum urmează:
Concluzii și recomandări la nivel general / holistic:
Concluzii
C1 Strategia își păstrează în mare parte relevanța.
Din momentul aprobării SNDAR, un șir de
probleme au devenit mai stringente, fiind necesară
o prioritizare mai adecvată.

Recomandări
R1 Evoluțiile, atât interne, cât și externe, susțin
oportunitatea unei revizuiri a strategiei și a
planului de acțiuni aferent, pentru a lua în calcul
răspunsurile adecvate la noile probleme și
oportunități

C2 Dificultatea realizării unei corespondențe clare
între acțiunile prevăzute și rezultatele planificate;
O parte dintre indicatorii de progres definiți nu
reflectă acțiunile planificate, realizarea lor
depinzând de alte acțiuni decât cele prevăzute.

R2 Se impune restructurarea întregii logici a
intervenției de stabilire a unei legături clare dintre
probleme-soluții, de asigurare a unui grad unitar de
generalitate și agregare a problemelor, de
restabilire a echilibrului între importanța problemei
și numărul de obiective
C3 Se constată un dezechilibru în cadrul strategiei R3 Echilibrarea SNDAR prin reconsiderarea
în modul în care se alocă resursele pe obiectivele ponderii finanțării pentru OG 2 și OG 3.
generale.
C4 Din perspectiva coerenței externe, nu există o R4 Valorificarea Cadrului instituțional actual;
abordare integrată adecvată între SNADR, politica Demararea unei cooperări cu Ministerul Economiei
de dezvoltare regională, cea de dezvoltare și Infrastructurii
economică și cea de mediu.
C5 Evaluarea eficienței este îngreunată de cel R5 Consolidarea și reconfigurarea Sistemului de
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puțin trei factori:
(1) inexistența unui sistem de monitorizare adecvat
și dificultatea de a colecta date recente;
(2) lansarea relativ tardivă a unei întregi serii de
măsuri de suport;
(3) concentrarea debursării resurselor financiare pe
câteva activități / măsuri.
C6 Progresul implementării acțiunilor (cu
termen 2017) este de circa 57 % : OG 1 - 10 din
16 acțiuni, OG 2 - 1 din 3 acțiuni; Majoritatea
acțiunilor din PA SNDAR nu au indicatori de
output.

monitorizare și evaluare

R6 Actualizarea planului de acțiuni aferent (a
cadrului și calendarului de implementare pentru a
fi fezabil, mai ales în contextul în care s-ar putea
adăuga noi intervenții); Ajustarea indicatorilor,
care trebuie să fie mult mai clari.

C7 Nu există un cadru de management al riscurilor R7 Elaborarea unui cadru de management al
aferente implementării strategiei.
riscurilor aferente implementării, cu o cuantificare
minimală a probabilității și impactului fiecărui risc
identificat; Riscurile pot ține atât de factori
instituționali interni, cât și de conjunctura
internațională, ce poate afecta sectorul

Concluzii și recomandări vizând Obiectivul General 1: Creșterea competitivității sectorului
agroalimentar, prin restructurarea și modernizarea pieței
Concluzii
Recomandări
C8 Obiectivul de creștere a competitivității este R8 Se recomandă ca odată cu revizuirea strategiei
vag definit din perspectiva clarității strategice
să se ofere mai multă claritate la ceea ce se
presupune prin termenul de competitivitate.
C9 Nu există o prioritizare a produselor cu R9 Exportul de produse primare, după acest
criteriu de valoare adăugată, ar trebui descurajat,
valoare adăugată crescută
sau cel puțin nu încurajat prin subvenții.
C10 Este neclară balanța între susținerea R10 Soluția optimă ar fi în revitalizarea unor
sectoarelor competitive la export și nevoia de sub-sectoare care s-au destructurat, dar care pot fi
securitate alimentară, definită mai ales prin repuse pe un făgaș competitiv existând resursele
gradul de acoperire prin producție internă al primare și tradiția necesară; Este esențial ca
necesarului de consum intern.
decizia unei astfel de alegeri de echilibru să fie
reflectată în strategie; Totodată, este necesar să
fie aleasă o soluție echilibrată de susținere a subsectoarelor puternice și a celor slabe.
C11 Nu există o prioritizare a subvenționării R11 Este necesară o clarificare a strategiillor
sub-sectoarelor menționate în strategie
fiecărui dintre sub-sectoare, într-un exercițiu care
ar aduce claritatea necesară și parametrii de
prioritizare la nivelul strategiei de ansamblu; În
evaluarea prezentă se oferă o analiză dedicată pe
tema prioritizării sub-sectoarelor, ce poate fi
folosită ca punct de pornire.
C12 Nu există limite de acordare a subvențiilor R12 Schimbarea procedurii de alocare prin
pentru o măsură anumită. Se aplică regula introducerea unui proces de selecție competitiv,
”primul-venit, primul-servit”, ajungându-se la care să filtreze beneficiarii pe baza impactului
o alocare ineficientă și ineficace a resurselor.
real/potențial pe care activitatea lor subvenționată
o poate avea asupra îndeplinirii obiectivelor
Strategiei.
C13 Mecanismul de subvenționare avantajează R13 Susținerea micilor producători, atât
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marii producători, capabili să asigure investiții financiară, cât și prin servicii, inclusiv de
majore
consultanță agricolă, este importantă pentru
consolidarea unui segment vital, mult mai
flexibil, de producători; Introducerea de scheme
de granturi pentru micii producători ar fi de luat
în calcul pentru revizuirea strategiei

Concluzii și recomandări vizând Obiectivul General 2: Asigurarea gestionării durabile a
resurselor naturale în agricultură
Concluzii
C14 Obiectivul general 2 nu adresează
corespunzător la nivel de acțiuni problema
managementului sustenabil al resurselor
naturale în agricultură, în special în ceea ce
privește solul și apa.
C15 Strategia nu acoperă corespunzător problema
protecției solului în condițiile degradării acestuia
din cauze multiple. Problema nu este abordată
integrat.
C16 Dezvoltarea tehnologiilor sustenabile de
prelucrare a solului este atinsă minimal atât în
strategie, cât și în implementarea din perioada de
evaluare.

Recomandări
R14 Este necesară revizuirea PA SNDAR în
vederea asigurării unei abordări integrate /
unitare în ceea ce privește managementul
solului și apei.

C17 Resursele de apă sunt privite în cadrul
strategiei doar din perspectiva de input în
agricultură; Nu este abordată integrat problema
asigurării sustenabile a resurselor de apă pentru
nevoile comunității; Nu există o corelare
corespunzătoare cu politicile de mediu și de
folosire a resurselor de apă (atât de suprafață –
ex: râuri mici, cât și subterane); Nu există focus pe
sistemele locale / regionale de asigurare a
resurselor de apă în mod sustenabil.
C18 Nu există claritate la nivelul alinierii între
strategie și acțiunile propuse în ceea ce privește
folosirea resurselor de teren pentru dezvoltarea
de culturi energetice pentru obținerea de biomasă.
C19 Nu este acoperită corespunzător problema
agriculturii ecologice, în condițiile în care la nivel
global există debușee de piață într-o creștere
continuă.
C20 Nu există un leadership instituțional adecvat
care să asigure o folosire adecvată și eficientă a
terenurilor agricole. Nu există o corelare a
politicilor locale (ex: taxe locale) cu astfel de
obiective; Consolidarea terenurilor și rezolvarea
evidenței funciare sunt probleme critice pentru a
se asigura dezvoltarea agriculturii, în condițiile în

R17 Este de dorit o abordare integrată pentru
ape de suprafață – subterane, întrucât este foarte
important ca alternativele de irigații să fie bine
documentate prin prisma sustenabilității; Definirea
principiilor de management trebuie realizate în
conlucrare cu politicile aferente din zona mediului.

R15 În procesul de revizuire al strategiei să fie
clare principiile de management sustenabil în
ceea ce privește solul, în conlucrare cu politicile
publice de mediu din acest domeniu.
R16 Se recomandă o abordare aplicată în ceea ce
privește inventarul noilor tehnologii, dezvoltarea
acestora, transferul tehnologic către producători
și informarea permanentă adecvată.

R18 Trasarea unor principii de sprijin la nivel de
strategie pentru dezvoltarea culturilor energetice.

R19 Elaborarea unei strategii specifice de sprijin,
în colaborare cu producătorii / asociațiile de
producători interesați
R20 Se recomandă cu tărie ca atenția acordată
consolidării funciare să fie accentuată odată cu
revizuirea strategiei; Fărâmițarea și neutilizarea
terenurilor reprezintă o potențialitate a sectorului
agroalimentar care trebuie vizată mult mai direct și
eficient în cadrul strategiei; Colaborarea cu
autoritățile locale și cu zona de politici publice
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care există resurse semnificative fie neutilizate, fie legate de dezvoltarea regională este vitală pentru
utilizate doar în agricultura de subzistență.
a putea debloca procesul de consolidare.

Obiectiv general 3 Concluzii și recomandări vizând Obiectivul General 3: Îmbunătățirea
nivelului de trai în mediul rural
Concluzii
C21 Obiectivul general 3 nu poate fi îndeplinit
decât în corelare cu alte zone de politici publice
cum ar fi dezvoltarea economică și a IMM,
dezvoltarea locală, dezvoltarea regională etc.
C22 Demografia defavorabilă din zonele rurale
(îmbătrânirea și migrația populației) a creat și va
continua să creeze tensiuni pe piața forței de
muncă, limitând obiectiv capacitatea de
dezvoltare a agriculturii
C23 Investițiile în infrastructură locală și în
dezvoltarea serviciilor publice la nivel local
sunt critice pentru a putea atinge acest obiectiv
general; În strategie nu există instrumente pentru
a realiza astfel de investiții.
C24 Dezvoltarea locală antrenează prea puțin
comunitățile de fermieri/agricultori; Guvernanța
locală este insuficient extinsă mai departe de
autoritățile publice; Comunitățile locale sunt
insuficient implicate în procesul de dezvoltare la
nivel local.
C25 Satele sunt într-un proces de degradare și nu
există politici publice adecvate de stopare a
acestui fenomen. Polarizarea socială este în
creștere.

Recomandări
R21 Domeniile conexe nu trebuie împărțite prin
separarea legală a zonei administrative de acțiune
(ex: urban-rural), ci trebuie să facă parte dintr-un
cadru funcțional integrat; Relația cu
autoritățile
locale
este
critică
pentru
implementarea cu succes a strategiei.
R22 La modul practic este posibil de implementat
sistem de granturi care să încurajeze stoparea
sau inversarea fluxurilor migratorii dinspre rural;
Colaborarea cu Ministerul Economiei și
Infrastructurii este critică în acest sens.
R23 Se recomandă includerea autorităților
locale în calitate de beneficiari și de a aloca
resurse prin care să fie dezvoltate proiecte mai
mici de infrastructură, care să aibă un impact
R24 Extinderea modelelor LEADER cu o
alocare financiară mult mai generoasă și
adaptarea lor la specificul culturii locale din
Republica Moldova.
R25 O politică publică de revitalizare a satelor
ar putea ajuta mult realizarea acestui obiectiv
general ce vizează nivelul de trai.

În încheiere, dna A. Mardare a comunicat că propunerile și comentariile primite pe marginea
raportului de evaluare sunt în proces de examinare, iar o prezentare mai comprehensivă va avea loc
pe 26.03.2018, care va fi și o platformă de discuții pentru validarea acestuia. Cu referință la
informațiile prezentate, dl V. Gorincioi a subliniat necesitatea unui mecanism de plăți în avans sau
care să acorde producătorilor anumite garanții de finanțare înainte de efectuarea investițiilor, pentru
ca aceștia să poată planifica mai eficient. De asemenea, reprezentații asociațiilor specializate au
susținut unanim recomandarea de a introduce scheme de granturi pentru susținerea micilor
producători.
În continuare, dl Iurie Ușurelu a oferit cuvântul dnei Vilma Daugaliene, membră a echipei de
experți care are sarcina de actualizare a SNDAR 2014-2020. Dna V. Daugaliene a subliniat
necesitatea de a acorda o atenție specială dezvoltării rurale, ținând cont de situația actuală din R.
Moldova. La fel, dna expert a evidențiat că, pe lângă revizuirea acțiunilor din Planul de acțiuni, este
important să se consolideze mecanismul de implementare. Dna V. Daugaliene a recomandat în
continuare să se asigure coerența strategiei cu alte politici, să se stabilească un mecanism de
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gestionare și, nu în ultimul rând, mai multă diseminare și publicitate. Expertul a comunicat, de
asemenea, că proiectul strategiei actualizate va fi prezentat la începutul lunii aprilie 2018 pentru
analiză și comentarii. În final, dna V. Daugaliene a mulțumit colaboratorilor MADRM pentru
cooperare și deschidere și i-a îndemnat să fie activi în continuare, pentru a obține un document solid
care să servească drept bază reală pentru donatori, care sunt pregătiți să sprijine R. Moldova.
V.

Planul de comunicare și vizibilitate

Dl Malcolm Ross, liderul echipei proiectului de asistență tehnică din cadrul MADRM, a
prezentat pe scurt activitățile de comunicare și asigurare a vizibilității desfășurate în 2017, precum
și pe cele planificate pentru anul 2018 (prezentarea anexată). Din activitățile executate în 2017 au
fost menționate: producerea de materiale informaționale pentru AIPA și beneficiarii de subvenții,
lucru la spoturile video despre istoriile de succes în urma subvenționării, sprijin în organizarea
”Festivalului Prunei” și participarea MADRM la expoziția ”Moldagroteh 2017”, organizarea și
desfășurarea conferinței ”Oportunități de dezvoltare în sectorul agricol pentru tineri și femei
fermieri din R. Moldova” în decembrie 2017.
În anul 2018, proiectul va continua conlucrarea cu AIPA la producerea materialelor privind
măsurile de sprijin și organizarea evenimentului ”Gala AIPA” preconizat pentru luna mai 2018. De
asemenea, se va acorda asistență în organizarea Panelului Parteneriatului Estic în Agricultură și
Dezvoltare Rurală care va avea loc în toamna 2018 în R. Moldova. În luna mai 2018, proiectul de
AT pentru ENPARD va participa la sărbătoarea ”Orășelul European”, eveniment unde programele
susținute de UE vor demonstra rezultatele obținute urmare finanțările acordate. Planul pentru
perioada următoare include sprijin în dezvoltarea paginii web a MADRM, precum și crearea unui
site pentru proiect, care va avea legătură cu pagina Ministerului și unde vor fi stocate materialele
relevante, care urmează a fi transferate către MADRM la finalizarea proiectului. Invocând faptul că
perioada de implementare a proiectului de AT pentru ENPARD a trecut deja de jumătate și luând în
considerare cheltuielile aferente creării și menținerii unui site, dl I. Ușurelu a propus ca să se creeze
mai degrabă o rubrică pentru proiect pe pagina MADRM. În al doilea rând, dl secretar general de
stat a atras atenția la necesitatea de a se lucra mai mult pentru a spori vizibilitatea acțiunilor
întreprinse de proiect în rândul principalilor beneficiari, asociațiilor de profil și producătorilor
agricoli. În acest context, dumnealui a adăugat că se va solicita partenerilor europeni ca site-ul în
cauză să fie încadrat în pagina web a Ministerului, pentru că aceasta este bine cunoscută și utilizată
pentru informare de către comunitatea agricolă. Reprezentații societății civile și-au exprimat
susținerea pentru propunerea de îmbunătățire a comunicării. Dl M. Ross a promis că propunerile vor
fi examinate și, deoarece nu mai erau alte întrebări, Comitetul de Monitorizare a aprobat planul de
comunicare și vizibilitate pentru 2018.
VI.

Proiectul de asistență tehnică pentru Programul ENPARD

În continuare, dl M. Ross a prezentat activitățile principale realizate în 2017 și cele planificate
pentru 2018 (prezentarea anexată) în cadrul proiectului de asistență pentru ENPARD care sunt,
după cum urmează:
Activități executate în 2017:
-

Asistență pentru îndeplinirea condițiilor generale și specifice ale Acordului de Asociere –
implementarea SNDAR 2014-2020 în 2016 și 2017;
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Elaborarea softului pentru raportarea privind implementarea suportului bugetar, pentru
AIPA;
Contractarea evaluării intermediare a SNDAR;
Instruire și 2 vizite de studiu (Italia: cooperative de marketing, România: gestionarea
resurselor de apă);
Dezvoltarea Regulamentului de subvenționare și consultări publice;
Raportare privind implementarea SNDAR 2014-2020;
Studiu de prefezabilitate pentru subprodusele de origine animală;
Asistență în elaborarea programelor de studii pentru instruire și formare profesională.
Instruire în domeniul siguranței alimentelor;
Sprijin în implementarea strategiei pentru cercetare;
Actualizarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor d extensiune rurală;
Asistență pentru instituirea Fondului de garantare;
Stabilirea orientărilor pentru o Rețea Rurală funcțională;
Constituirea Comitetului de coordonare a implementării Programului LEADER în R.
Moldova.

Planificat pentru anul 2018:
-

Finalizarea evaluării intermediare a SNDAR 2014-2020;
Finalizarea revizuirii SNDAR 2014-2020 în baza constatărilor evaluării intermediare;
Continuarea sprijinului pentru elaborarea legislației;
Sprijin în raportarea anuală privind implementarea SNDAR 2014-2020;
Sprijin în dezvoltarea Regulamentului de subvenționare (plăți în avans, diversificare,
infrastructură rurală);
Dezvoltare rurală;
Sprijin în instituirea Fondului de garantare;
Instruire și vizite de studiu;
Sprijin în stabilirea Platformei / Rețelei Rurale pentru a facilita comunicarea între actorii
principali și MADRM.

După prezentare, dl Ușurelu a solicitat eventuale comentarii. La întrebarea dnei Carolina Linte
privind modul în care asociațiile de profil ar putea beneficia de sprijinul proiectului în organizarea
anumitor evenimente, cum ar fi festivalurile, dl Ușurelu a precizat că asociațiile trebuie să
conlucreze foarte strâns cu secretarii de stat și subdiviziunile respective ale MADRM ca activitățile
să fie incluse în planurile anuale de activitate ale Ministerului. În acest caz, s-ar putea solicita
sprijinul UE care poate fi acordat prin intermediul proiectului de asistență tehnică.
Dna Snejana Blagoeva a propus să se revină la subiectul privind actualizarea SNDAR 20142020 și a întrebat reprezentații societății civile ce acțiuni trebuie întreprinse pentru a consolida
componenta de dezvoltare rurală. Dl V. Gorincioi a răspuns că este necesar de a majora fondurile
acordate pentru dezvoltarea infrastructurii în mediul rural și de a susține toți fermierii, fără a face
discriminare în mici și mari. De asemenea, dumnealui a menționat necesitatea unei strategii de
dezvoltare rurală similară programelor care se elaborează pentru alte sectoare. La rândul ei, dna
Svetlana Lazăr a invocat necesitatea ca strategia revizuită să aibă o abordare complexă a dezvoltării
comunității rurale și a subliniat rolul turismului rural, care a demonstrat, în practica din R. Moldova,
că este un catalizator care implică atât agricultori, cât și locuitori ai zonelor rurale, în general. Dl I.
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Activități
Nr.
57
total
2017 12 (incl.3 acțiuni cu termen extins din 2015/2016)

Gradul de
implementare

1. 67% implementate și parțial implementate (3, 24, 39)
2. 16% gradul de implementare se precizează cu ANSA–
2 (8, 25)
3. 16% spre revizuire – 2 (11, 42)

2018

9 (incl.4 activități preluate din 2015/2016/2017)

2020

31!

Acțiuni spre
implementare
-2020

40 acțiuni spre
implementare

Termen

Obiective
generale

2018

9

OG1-8
OG2-1

2020

31

OG1-14
OG2-8
OG3 -9

 Periodicitatea raportării recomandată - 2/an
(monitorizare&reacție)
 Măsurarea performanței - lipsa datelor statistice
pentru anumiți indicatori
 Sistemul intern de stocare a datelor,
monitorizare&evaluare

Procesul de
raportare

 SNDAR – document prioritar pentru sector! Aspecte de
relaționare și comunicare între instituțiile responsabile
(MADRM, MF, ARFC, MEI, AIPA, ANSA)
 Necesitatea actualizării planului de acțiuni
 Corelarea programelor/proiectelor cu suport extern la
obiectivele SNDAR (mecanismul sectorial de
coordonare a asistenței externe, sinergia între
inițiativele instituțiilor responsabile)

 Adoptarea unui sistem de M&E potrivit (divizarea
responsabilităților, stock-area informației)
 Îmbunătățirea colectării informației (cooperarea BNS,
AIPA, APL, ANSA, rapoartele partenerilor de
dezvoltare)

Recomandări

 Fortificarea capacităților instituționale în procesul de
M&E (subdiviziunile)
 Implicarea în procesul de evaluare pe termen mediu a
SNDAR și revizuirea Planului de Acțiuni (indicatori,
intervenția logică)
 Aplicarea mecanismului de coordonare a asistenței
externe (respectarea procedurilor de către instituțiile
subordonate MADRM și partenere, accesibilitatea
informației, baza de date a asistenței externe în sector)

Programul
pentru
ProgramulEuropean
EuropeandedeVecinătate
Vecinătate
pentruAgricultură
Agriculturăși șiDezvoltare
DezvoltareRurală
Rurală
(ENPARD)
(ENPARD)

Asistență Tehnică pentru Implementarea
Contractului de Reformă Sectorială:
“Programul European de Vecinătate pentru
Agricultură și Dezvoltare Rurală”
Nr. de referință EuropeAid/137050/DH/SER/MD

Comunicare și vizibilitate
23.03.2018

Acest proiect este
finanțat de Uniunea
Europeană

Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de
Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

Implementat de

Programul
pentru
ProgramulEuropean
EuropeandedeVecinătate
Vecinătate
pentruAgricultură
Agriculturăși șiDezvoltare
DezvoltareRurală
Rurală
(ENPARD)
(ENPARD)

Vizibilitate și comunicare - 2017
Planul de vizibilitate și comunicare stabilește toate activitățile
planificate:
• Materiale informative despre subvenții;
• Panouri / stickere pentru beneficiarii de subvenții;
• Instrucțiuni de vizibilitate pentru beneficiarii de subvenții;
• Spoturi video despre istoriile de succes (inclusiv în format de
broșură pentru rețelele sociale);
• Alte materiale privind ENPARD pentru MADRM, AIPA și proiect.
Acest proiect este
finanțat de Uniunea
Europeană

Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de
Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

Implementat de

Programul
pentru
ProgramulEuropean
EuropeandedeVecinătate
Vecinătate
pentruAgricultură
Agriculturăși șiDezvoltare
DezvoltareRurală
Rurală
(ENPARD)
(ENPARD)

Festivalul Prunei
24 septembrie 2017
Nisporeni

Acest proiect este
finanțat de Uniunea
Europeană

Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de
Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

Implementat de

Programul
pentru
ProgramulEuropean
EuropeandedeVecinătate
Vecinătate
pentruAgricultură
Agriculturăși șiDezvoltare
DezvoltareRurală
Rurală
(ENPARD)
(ENPARD)

Expoziția
Moldagroteh 2017

17 – 20 octombrie

Acest proiect este
finanțat de Uniunea
Europeană

Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de
Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

Implementat de

Programul
pentru
ProgramulEuropean
EuropeandedeVecinătate
Vecinătate
pentruAgricultură
Agriculturăși șiDezvoltare
DezvoltareRurală
Rurală
(ENPARD)
(ENPARD)

Conferința pentru
tineri și
femei fermieri
12 decembrie 2017

Acest proiect este
finanțat de Uniunea
Europeană

Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de
Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

Implementat de

Programul
pentru
ProgramulEuropean
EuropeandedeVecinătate
Vecinătate
pentruAgricultură
Agriculturăși șiDezvoltare
DezvoltareRurală
Rurală
(ENPARD)
(ENPARD)

Plan de vizibilitate și comunicare - 2018
Continuarea activităților curente
• Promovarea subvențiilor, în special plățile în avans;
• Istorii de succes suplimentare;
• Alte materiale privind ENPARD pentru MADRM, AIPA și proiect;
• Gala AIPA (mai 2018), publicitate pentru activitățile AIPA.

Acest proiect este
finanțat de Uniunea
Europeană

Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de
Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

Implementat de

Programul
pentru
ProgramulEuropean
EuropeandedeVecinătate
Vecinătate
pentruAgricultură
Agriculturăși șiDezvoltare
DezvoltareRurală
Rurală
(ENPARD)
(ENPARD)

Plan de vizibilitate și comunicare - 2018
• Summitul Parteneriatului Estic: 6 țări partenere;
• Accent pe economie, guvernanță, conectivitate și societate;
• Orășelul European (mai 2018, Chișinău), prezentarea proiectelor
finanțate de UE;
• Crearea paginii web a proiectului
Acest proiect este
finanțat de Uniunea
Europeană

Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de
Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

Implementat de

Programul
pentru
ProgramulEuropean
EuropeandedeVecinătate
Vecinătate
pentruAgricultură
Agriculturăși șiDezvoltare
DezvoltareRurală
Rurală
(ENPARD)
(ENPARD)

Asistență Tehnică pentru Programul
ENPARD

Acest proiect este
finanțat de Uniunea
Europeană

Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de
Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

Implementat de

Programul
pentru
ProgramulEuropean
EuropeandedeVecinătate
Vecinătate
pentruAgricultură
Agriculturăși șiDezvoltare
DezvoltareRurală
Rurală
(ENPARD)
(ENPARD)

Activități executate în 2017
Asistență pentru suport bugetar
• Îndeplinirea condițiilor generale și specifice – implementarea SNDAR
în 2016 și 2017;
• Elaborarea softului pentru raportarea privind implementarea
suportului bugetar, pentru AIPA;
• Contractarea evaluării intermediare a SNDAR;
• Prezentări pentru producători agricoli și parteneri;
• Instruire și 2 vizite de studiu (Italia: cooperative de marketing,
România: gestionarea resurselor de apă)
Acest proiect este
finanțat de Uniunea
Europeană

Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de
Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

Implementat de

Programul
pentru
ProgramulEuropean
EuropeandedeVecinătate
Vecinătate
pentruAgricultură
Agriculturăși șiDezvoltare
DezvoltareRurală
Rurală
(ENPARD)
(ENPARD)

Implementarea SNDAR - 2017
• Dezvoltarea Regulamentului de subvenționare;
• Consultări publice: Regulamentul de subvenționare;
• Raportare privind implementarea SNDAR;
• Studiu de prefezabilitate pentru subprodusele de origine animală;
• Asistență în elaborarea programelor de studii pentru instruire și
formare profesională.

Acest proiect este
finanțat de Uniunea
Europeană

Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de
Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

Implementat de

Programul
pentru
ProgramulEuropean
EuropeandedeVecinătate
Vecinătate
pentruAgricultură
Agriculturăși șiDezvoltare
DezvoltareRurală
Rurală
(ENPARD)
(ENPARD)

Implementarea SNDAR - 2017
• Instruire în domeniul siguranței alimentelor;
• Sprijin în implementarea strategiei pentru cercetare;
• Actualizarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor d extensiune rurală;
• Asistență pentru instituirea Fondului de garantare;
• Stabilirea instrucțiunilor pentru o Rețea Rurală funcțională;
• Constituirea Comitetului de coordonare a implementării Programului
LEADER în R. Moldova.

Acest proiect este
finanțat de Uniunea
Europeană

Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de
Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

Implementat de

Programul
pentru
ProgramulEuropean
EuropeandedeVecinătate
Vecinătate
pentruAgricultură
Agriculturăși șiDezvoltare
DezvoltareRurală
Rurală
(ENPARD)
(ENPARD)

Plan pentru activitățile principale în 2018
• Finalizarea evaluării intermediare a SNDAR;
• Finalizarea revizuirii SNDAR în baza constatărilor evaluării
intermediare;
• Continuarea sprijinului pentru elaborarea legislației;
• Sprijin în raportarea anuală privind implementarea SNDAR.

Acest proiect este
finanțat de Uniunea
Europeană

Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de
Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

Implementat de

Programul
pentru
ProgramulEuropean
EuropeandedeVecinătate
Vecinătate
pentruAgricultură
Agriculturăși șiDezvoltare
DezvoltareRurală
Rurală
(ENPARD)
(ENPARD)

Plan pentru activitățile principale în 2018
• Sprijin în dezvoltarea Regulamentului de subvenționare
•
•
•
•

Plăți în avans;
Diversificare;
Infrastructură rurală;
Dezvoltare rurală.

• Sprijin în instituirea Fondului de garantare
• Instruire și vizite de studiu
• Sprijin în stabilirea Platformei / Rețelei Rurale pentru a facilita
comunicarea între actorii principali și MADRM
Acest proiect este
finanțat de Uniunea
Europeană

Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de
Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

Implementat de

Evaluarea intermediară și revizuirea Strategiei
naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii
2014-2020
Concluzii și Recomandări

Martie, 2018

Scopul Evaluării


Scopul prezentului raport constă în evaluarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală, și a
intervențiilor realizate în cadrul acesteia prin diferite măsuri și acțiuni, precum și a progresului realizat
de către acestea
FOCUS

Obiective

 Evaluarea progresului atins în implementarea
SNDAR, precum și identificarea cauzelor
situației curente.
 Evaluarea impactului atins în urma
implementării NARDS, precum și evaluarea
mecanismelor utilizate.
 Evaluarea înțelegerii de către populația rurală
a SNDAR, precum și a gradului de informare
privind contribuția ENAPRD la mecanismul de
de subvenționare..

 Examinarea progresului Strategiei în raport cu
obiectivele sale, prin intermediul rezultatelor
atinse și, dacă este cazul, al indicatorilor de
impact.

 Colectarea și analiza datelor privind diferite
sub-sectoare agricole identificate în SNDAR.


Analiza datelor privind utilizarea
mecanismului de subvenționare.

 Evaluarea
eficienței
și
eficacității
implementării Strategiei, precum și evaluarea
modalității de distribuire a resurselor.
 Îmbunătățirea calității Strategiei și procesului
de implementare a acesteia.
 Examinarea propunerilor de modificare a
Strategiei: obiective, intervenții, finanțări
alocate.
 Pregătirea pentru evaluarea ex-post.
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Dimensiuni ale Evaluării
Întrebările de evaluare abordează 3 dimensiuni cheie ale acțiunilor preconizate sau
implementate în baza Strategiei

Relevanța

Evaluarea relevanței ține de aprecierea măsurii în care obiectivele unei intervenții
sunt racordate necesitățile reale ale beneficiarilor

Eficacitatea

Evaluează dacă obiectivele trasate sunt realizate şi dacă impactul observate este
imputabil în volumul deplin al acţiunii. Analiza eficacităţii trebuie să răspundă la
întrebarea în ce măsură resursele investite şi produsele obţinute au contribuit la
realizarea obiectivelor politicilor politicii publice

Eficiență

Determina nivelul optim de valorificare a resurselor pentru generarea cantităţii şi
calităţii scontate a produselor
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Descrierea instrumentelor de Evaluare
Revizuirea Documentelor

Noiembrie

Interviuri

Decembrie

Ianuarie

Analiza indicatorilor
22.11

Raport de
începere






Vizită în teren

Chestionare

Februarie

Martie

Focus Grup

19.12

Raport Concluzii
Preliminare

31.01

28.02

Draft Raport
de Evaluare

Raport de
Evaluare final

Revizuirea Documentelor

Analiza indicatorilor

Interviuri

• A fost elaborată o bază
de date cu documente
relevante.
• Au
fost
analizate
constatările
din
precedentele rapoarte
de evaluare și alte
documente de politici
relevante

• Indicatorii analizați se
bazează pe cadrul
general
de
monitorizare
și
evaluare al strategiei
care a fost suplinit
printr-o
serie
de
indicatori recomandări

• Pentru validarea logicii
intervenției au fost
realizate 10 interviuri
cu reprezentanți ai
MADRM, ANSA, AIPA,
Agroinform,
UniAgroproiect,
ANF,
Proiectele Twinning și
Proiectele UE.

Chestionare

•

•
•

Scopul a constat în
colectarea informației
la nivel de percepție a
beneficiarilor
intervențiilor SNDAR
A inclus întrebări
holiste și specifice.
A fost aplicat pe un
eșantion de 100 de
persoane

Focus Grup

• Echipa de proiect a
organizat 3 focusgrupuri, fiecare dintre
ele dedicate discuției
unui obiectiv general
din SNDAR. La Focus
Grupuri au participat
membrii Grupului de
lucru pentru evaluarea
SNDAR

În cadrul Raportului de începere a fost prezentată Metodologia de evaluare și lista întrebărilor de evaluare.
Raportul asupra Constatărilor Preliminare a prezentat analiza primară și principalelor constatări inițiale, mapare acțiunilor din PA SNDAR, analiza
bugetului, precum și au fost înaintate un șir de ipoteze ce urmau să fie verificate prin instrumentele de evaluare.
Draft Raportului de Evaluare a prezentat concluziile preliminare ale evaluării în baza aplicării instrumentelor de evaluare, validarea impotezelor
de evaluare dar și răspunsuri la întrebările de evaluare
Raportul de Evaluare final reprezintă documentul final al evaluării SNDAR și include analiza sectorului agricol prin aplicarea instrumentelor de
evaluare, răspunsul la întrebările de evaluare, precum și principalele concluzii și recomandări în ceea ce privește revizuirea SNDAR.
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Întrebări Holiste: Concluzii și Recomandări
Concluzii
C1

• Strategia își păstrează în mare parte Relevanța.
• Din momentul aprobării SNDAR un șir de probleme
au devenit mai stringente, fiind necesară o
prioritizare mai adecvată.

Recomandări

R1

• Evoluțiile, atât interne, cât și externe, susțin
oportunitatea unei revizuiri a strategiei și a
planului de acțiuni aferent, pentru a lua în calcul
răspunsurile adecvate la noile probleme și
oportunități

• Dificultatea realizării unei corespondențe clare
între acțiunile prevăzute și rezultatele planificate;

C2

• O parte dintre indicatorii de progres definiți nu
reflectă acțiunile planificate, realizarea lor
depinzând de alte acțiuni decât cele prevăzute.

R2

• Se impune restructurarea întregii logici a
intervenției de stabilire a unei legături clare
dintre probleme-soluții, de asigurare a unui grad
unitar de generalitate și agregare a problemelor,
de restabilire a echilibrului între importanța
problemei și numărul de obiective specifice și
acțiuni care îi sunt dedicate.

C3

• Se constată un dezechilibru în cadrul strategiei în
modul în care se alocă resursele pe obiectivele
generale.

R3

• Echilibrarea SNDAR prin reconsiderarea ponderii
finanțării pentru OG 2 și OG 3.

C4

• Din perspectiva coerenței externe, nu există o
abordare integrată adecvată între SNADR, politica
de dezvoltare regională, cea de dezvoltare
economică și cea de mediu.

•

R4

Valorificarea Cadrului instituțional actual

• Demararea unei cooperări
Economiei și Infrastructurii

cu

Ministerul
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Întrebări Holiste: Concluzii și Recomandări
Concluzii

C5

Evaluarea eficienței este îngreunată de cel puțin trei
factori:
• (1) inexistența unui sistem de monitorizare adecvat
și dificultatea de a colecta date recente;
• (2) lansarea relativ tardivă a unei întregi serii de
măsuri de suport;
• (3) concentrarea debursării resurselor financiare pe
câteva activități / măsuri.

C6

• Progresul implementării acțiunilor (cu termen
2017) este de circa 57 % : OG 1 - 10 din 16 acțiuni,
OG 2 - 1 din 3 acțiuni.
• Majoritatea acțiunilor din PA SNDAR nu au
indicatori de output ceea ce împiedică evaluarea
eficacității acestora.

C7

• Nu există un cadru de management al riscurilor
aferente implementării strategiei

Recomandări

R5

• Consolidarea și reconfigurarea Sistemul de
monitorizare și evaluare

R6

• Actualizarea planului de acțiuni aferent ( a
cadrului și calendarului de implementare pentru
a fi fezabil, mai ales în contextul în care s-ar
putea adăuga noi intervenții )
• Ajustarea indicatorilor, care trebuie să fie mult
mai clari.

R7

• Elaborarea unui cadru de management al
riscurilor aferente implementării, cu o
cuantificare
minimală a probabilității și
impactului fiecărui risc identificat.
• Riscurile pot ține atât de factori instituționali
interni, cât și de conjunctura internațională, ce
poate afecta sectorul
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Obiectivul General 1: Creșterea competitivității sectorului agroalimentar, prin
restructurarea și modernizarea pieței
Concluzii
C8

• Obiectivul de creștere a competitivității este vag
definit din perspectiva clarității strategice

C9

• Nu există o prioritizare a produselor cu valoare
adăugată crescută

C10

• Este neclară balanța între susținerea sectoarelor
competitive la export și nevoia de securitate
alimentară, definită mai ales prin gradul de
acoperire prin producție internă al necesarului de
consum intern.

Recomandări

R8

• Se recomandă ca odată cu revizuirea strategiei
să se ofere mai multă claritate la ceea ce se
presupune prin termenul de competitivitate.

R9

• Exportul de produse primare, după acest criteriu
de valoare adăugată, ar trebui descurajat, sau
cel puțin nu încurajat prin subvenții.

• Soluția optimă ar fi în revitalizarea unor
subsectoare care s-au destructurat, dar care pot
fi repuse pe un făgaș competitiv existând
resursele primare și tradiția necesară.

R10

• Este esențial ca decizia unei astfel de alegeri de
echilibru să fie reflectată în strategie.
• Totodată, este necesar să fie aleasă o soluție
echilibrată de susținere a sub-sectoarelor
puternice și a celor slabe.
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Obiectivul General 1: Creșterea competitivității sectorului agroalimentar,
prin restructurarea și modernizarea pieței
Concluzii

C11

• Nu există o prioritizare a subvenționării subsectoarelor menționate în strategie

C12

• Nu există limite de acordare a subvențiilor
pentru o măsură anumită. Se aplică regula
primul-venit, primul-servit, ajungându-se la o
alocare ineficientă și ineficace a resurselor.

C13

• Mecanismul de subvenționare avantajează
marii producători, capabili să asigure investiții
majore

Recomandări

R11

• Este necesară o clarificare a strategiillor fiecărui
dintre subsectoare, într-un exercițiu care ar aduce
claritatea necesară și parametrii de prioritizare la
nivelul strategiei de ansamblu.
• În evaluarea prezentă se oferă o analiză dedicată pe
tema prioritizării subsectoarelor, ce poate fi folosită
ca punct de pornire.

R12

R13

• Schimbarea procedurii de alocare prin introducerea
unui proces de selecție competitiv, care să filtreze
beneficiarii pe baza impactului real/potențial pe
care activitatea lor subvenționată o poate avea
asupra îndeplinirii obiectivelor Strategiei.

• Susținerea micilor producători, atât financiară, cât și
prin servicii, inclusiv de consultanță agricolă, este
importantă pentru consolidarea unui segment vital,
mult mai flexibil, de producători.
• Introducerea de scheme de granturi pentru micii
producători ar fi de luat în calcul pentru revizuirea
strategiei
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Obiectivul General 2: Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în
agricultură
Concluzii
C14

• Obiectivul general 2 nu adresează corespunzător la
nivel de acțiuni problema managementului
sustenabil al resurselor naturale în agricultură, în
special în ceea ce privește solul și apa

C15

• Strategia nu acoperă corespunzător problema
protecției solului în condițiile degradării acestuia
din cauze multiple. Problema nu este abordată
integrat.

C16

• Dezvoltarea
tehnologiilor
sustenabile
de
prelucrare a solului este atinsă minimal atât în
strategie, cât și în implementarea din perioada de
evaluare.

Recomandări

R14

• Este necesară revizuirea PA SNDAR în vederea
asigurării unei abordări integrate/ unitare în
ceea ce privește managementul solului și apei

R15

• În procesul de revizuire al strategiei să fie clare
principiile de management sustenabil în ceea ce
privește solul, în conlucrare cu politicile publice
de mediu din acest domeniu.

R16

• Se recomandă o abordare aplicată în ceea ce
privește inventarul noilor tehnologii, dezvoltarea
acestora,
transferul
tehnologic
către
producători și informarea permanentă
adecvată.
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Obiectivul General 2: Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în
agricultură
Concluzii

Recomandări

• Resursele de apă sunt privite în cadrul strategiei
doar din perspectiva de input în agricultură.
• Nu este abordată integrat problema asigurării
sustenabile a resurselor de apă pentru nevoile
comunității.

C17

• Nu există o corelare corespunzătoare cu
politicile de mediu și de folosire a resurselor de
apă (atât de suprafață – ex: râuri mici, cât și
subterane).

R17

• Nu există focus pe sistemele locale / regionale
de asigurare a resurselor de apă în mod
sustenabil.

C18

• Nu există claritate la nivelul alinierii între
strategie și acțiunile propuse în ceea ce privește
folosirea resurselor de teren pentru
dezvoltarea de culturi energetice pentru
obținerea de biomasă.

C18

• Este de dorit abordarea integrată ape de
suprafață – subterane, întrucât este foarte
important ca alternativele de irigații să fie bine
documentate prin prisma sustenabilității.
• Definirea principiilor de management trebuie
realizate în conlucrare cu politicile aferente din
zona mediului.

• Trasarea unor principii de sprijin la nivel de
strategie pentru dezvoltarea culturilor
energetice.
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Obiectivul General 2: Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în
agricultură
Concluzii

C19

C20

• Nu este acoperită corespunzător problema
agriculturii ecologice, în condițiile în care la
nivel global există debușee de piață într-o
creștere continuă.

• Nu există un leadership instituțional adecvat
care să asigure o folosire adecvată și eficientă a
terenurilor agricole. Nu există o corelare a
politicilor locale (ex: taxe locale) cu astfel de
obiective.
• Consolidarea terenurilor și rezolvarea evidenței
funciare sunt probleme critice pentru a se
asigura dezvoltarea agriculturii, în condițiile în
care există resurse semnificative fie neutilizate,
fie utilizate doar în agricultura de subzistență.

Recomandări

R19

• Elaborarea unei strategii specifice de sprijin, în
colaborare cu producătorii / asociațiile de
producători interesați

• Se recomandă cu tărie ca atenția acordată
consolidării funciare să fie accentuată odată cu
revizuirea strategiei.

R20

• Fărâmițarea și neutilizarea terenurilor reprezintă
o potențialitate a sectorului agro-alimentar care
trebuie vizată mult mai direct și eficient în
cadrul strategiei.

• Colaborarea cu autoritățile locale și cu zona de
politici publice legate de dezvoltarea regională
este vitală pentru a putea debloca procesul de
consolidare.
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Obiectivul General 3: Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural
Concluzii

C21

C22

C23

• Obiectivul general 3 nu poate fi îndeplinit decât
în corelare cu alte zone de politici publice cum
ar fi dezvoltarea economică și a IMM,
dezvoltarea locală, dezvoltarea regională etc.

• Demografia defavorabilă din zonele rurale
(îmbătrânirea și migrația populației) a creat și va
continua să creeze tensiuni pe piața forței de
muncă, limitând obiectiv capacitatea de
dezvoltare a agriculturii

• Investițiile în infrastructură locală și în
dezvoltarea serviciilor publice la nivel local
sunt critice pentru a putea atinge acest obiectiv
general.
• În strategie nu există instrumente pentru a
realiza astfel de investiții.

Recomandări

R21

• Domeniile conexe nu trebuie împărțite prin
separarea legală a zonei administrative de
acțiune (ex: urban-rural), ci trebuie să facă parte
dintr-un cadru funcțional integrat.
• Relația cu autoritățile locale este critică pentru
implementarea cu succes a strategiei.

R22

• La modul practic este posibil de implementat
sistem de granturi care să încurajeze stoparea
sau inversarea fluxurilor migratorii dinspre rural.
• Colaborarea cu Ministerul Economiei
Infrastructurii este critică în acest sens.

R23

și

• Se recomandă includerea autorităților locale în
calitate de beneficiari și de a aloca resurse prin
care să fie dezvoltate proiecte mai mici de
infrastructură, care să aibă un impact direct
asupra vieții locuitorilor din rural.
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Obiectivul General 3: Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural
Concluzii

Recomandări

• Dezvoltarea locală antrenează prea puțin
comunitățile de fermieri/agricultori

C24

• Guvernanța locală este insuficient extinsă mai
departe de autoritățile publice

R24

• Comunitățile locale sunt insuficient implicate în
procesul de dezvoltare la nivel local

C25

• Satele sunt într-un proces de degradare și nu
există politici publice adecvate de stopare a
acestui fenomen. Polarizarea socială este în
creștere.

R25

• Extinderea modelor LEADER cu o alocare
financiară mult mai generoasă și adaptarea lor
la specificul culturii locale din Republica
Moldova.

• O politică publică de revitalizare a satelor ar
putea ajuta mult realizarea acestui obiectiv
general ce vizează nivelul de trai.
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