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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 2015-2018, 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).
FINANȚARE ADIȚIONALĂ PENTRU ACORDAREA COMPENSAȚIILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII VÂNZĂRILOR
A DOUA FINANȚARE ADIȚIONALĂ PENTRU PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ ÎN MOLDOVA
1
2

Agenția Națională de Siguranță Alimentară
Managementul Durabil al Terenurilor
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Finanțarea adițională presupune extinderea activităților care au înregistrat succese considerabile, în special,
în cadrul Componentei 2 a Proiectului: ”Îmbunătățirea potențialului de acces la piețe”. De asemenea,
Acordul de Finanțare Adițională presupune o restructurare a proiectului de Nivel 2, în vederea realocării
mijloacelor rămase din Componenta 5: ”Compensații pentru susținerea vânzărilor” la Componenta 1:
”Consolidarea managementului siguranței alimentelor”. Termenul de implementare a proiectului urmează a
fi extins până la 30 iunie 2019.
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Componenta 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI ALIMENTARE
Bugetul estimativ planificat până în 2019
Absorbiţi la 31 decembrie 2017

11 796 000USD
8 782 219 USD

Indicatorii intermediari de rezultate
Referință

Situația la 31
decembrie 2017

Agenția
Națională
pentru
Siguranța
Alimentelor
nu este
funcțională
Clădirea
repartizată
pentru
agenție are
nevoie de
lucrări de
reabilitare
Echipamentul
de birou,
comunicații și
tehnică de
calcul fie nu
este prezent
sau este
învechit

-

Pachet de
programe
integrat elaborat
și instalat

Nu există
sisteme IT
moderne

-

Reabilitarea
laboratoarelor
vizate încheiată

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

În 2017 au fost
finalizate lucrările de
reconstrucţie a
laboratorului din
Bălţi. Recepţia finală
a avut loc. Clădirea
transmisă către
beneficiar.
În trimestrul III al
2017 au fost
finalizate lucrările de

Agenția
Națională pentru
Siguranța
Alimentelor este
funcțională

Lucrările de
reabilitare a
clădirii finalizate

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

-

Țintă pentru
2017
Agenția
Națională
pentru
Siguranța
Alimentelor
este
funcțională
Structură
solidă din
punct de
vedere fizic,
capabilă să
găzduiască
400 angajați
Mijloace
tehnice
moderne la
dispoziția
personalului agenției
pentru
realizarea
responsabilităților de
funcție
Sisteme IT
care permit
integrarea
pe verticală
și pe
orizontală a
proceselor
de
managemen
t ale agenției
Structuri
solide din
punct de
vedere fizic,
care
corespund
cerințelor
pentru astfel
de instituții

Țintă finală 30
iunie 2019

Comentarii

-

-

Lucrările de proiectare şi
reconstrucţie au fost
finalizate.

-

Specificările tehnice pentru
mobilă elaborate. Licitaţia a
avut loc. Mobila livrată.

-

Sistemele Informaţionale
elaborate şi transmise către
benefeciar.

-
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Laboratoarele
vizate sunt
echipate,
personalul
instruit

Puncte de
inspecție la
frontieră
funcționale

Laboratoarele
vizate necesită
echipamente
suplimentare
și instruire a
personalului
pentru a
deveni centre
de excelență
care aspiră la
acreditare
internațională
În prezent nu
există puncte
de inspecție la
frontieră

proiectare al
laboratorului din
Cahul. În baza
documentaţiei de
proiect a fost
elaborat caietul de
sarcini pentru
construcţia
laboratorului dat.
Licitaţia a avut loc.
Compania de
construcţie a fost
contractată.
Laboratoarele
Siguranţa
Alimentelor şi
Sănătatea animalelor
din cadrul CRDV au
fost acreditate.

A fost procurat şi
instalat mobilier
suplimentar la PIF
Leuşeni şi Tudora.

Echipament
și instruire
asigurate

-

Patru puncte
de inspecție
la frontieră
funcționale

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, consolidarea capacităţii 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.

Sub-componenta 1.1: Suport instituțional și de reglementare
În perioada de raportare, de către inginerul constructor, responsabil de activităţile legate de construcţii
finanţate din sursele proiectului, au fost monitorizate lucrările de reconstrucţie LABORATORULUI DE
ÎNCERCĂRI CALITATEA ŞI SĂNĂTATE PLANTELOR, FURAJELOR SI PRODUSELOR ALIMENTARE BĂLŢI şi au fost
monitorizate lucrările privind proiectarea LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI CALITATEA ŞI SĂNĂTATE
PLANTELOR, FURAJELOR SI PRODUSELOR ALIMENTARE CAHUL. De asemenea consultantul a participat la
pregătirea pachetelor de acte pentru licitaţiile pentru construcția LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI
CALITATEA ŞI SĂNĂTATE PLANTELOR, FURAJELOR SI PRODUSELOR ALIMENTARE CAHUL.
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Consultant Internaţional, specialist in domeniul pregătirii acreditarii LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI
CALITATEA ŞI SĂNĂTATE PLANTELOR, FURAJELOR SI PRODUSELOR ALIMENTARE BĂLŢI şi CAHUL care se
va ocupa de consultanţă ce ţine de: pregătirea pentru acreditare a laboratorului (ISO 17025), echiparea
acestuia conform metodelor alese, elaborarea specificaţiilor pentru echipamentul de laborator,
identificarea şi pregătirea unui program de instruire a personalului special selectat la laboratorul dat. A fost
elaborat TOR-ul şi lansată procedura de selectare a consultantului. Prima vizită a avut loc.

Sub-componenta 1.2: Îmbunătățiri tehnice pentru managementul siguranței alimentelor
Construcția Punctului de Inspecţie la Frontieră Leuşeni. În baza documentelor de proiectare au fost
pregătite listele cu cantităţile de lucrări pentru construcția PIF Leuşeni și elaborat caietul de sarcini. Licitația
a avut loc. Contractul a fost semnat. Lucrările au demarat în luna aprilie 2015. În legătură cu faptul că a fost
tergiversată obţinerea avizului de mediu şi de la medicina preventivă pentru fântâna săpată care a necesitat
elaborarea de analize speciale, a fost prelungit termenul de execuţie a obiectului dat până în luna aprilie
2016. Din motiv că în perioada raportată a expirat garanţia bancară de bună execuţie, iar compania de
construcţie nu a prelungit-o, contractul a fost reziliat. Licitaţia a fost repetată în luna mai. Deschiderea
ofertelor a fost pe data de 3.06.16. Evaluarea tehnică a avut loc. Din motiv că primii 2 ofertanţi au fost
discalificaţi, iar a treia ofertă după preţ a depăşit preţul ofertei cu cel mai mic preţ cu 30% sa decis anularea
licitaţiei şi repetarea acestea. S-a semnat contractul cu următoarea după preţ companie JV of Iasicon
(Romania) şi Acar-Construct (Moldova). Aceasta a început activitatea. În luna ianuarie a fost predat şantierul
către compania de construcţie. În luna februarie au fost efectuate un şir de lucrări de consolidare şi
betonare. În luna martie a fost finalizat acoperişul şi instalate panourile sanvich.
În luna aprilie au fost efectuate un şir de lucrări de finisare, instalaţii electrice, sisteme de ventilare. De
asemenea au fost efectuate lucrări de amenajare şi construcţia drumului. În luna mai a fost semnat
amendamentul N2 unde au fost incluse un şir de lucrări suplimentare. În perioada 29-31 mai 2017 a fost
constituită comisia de recepţie la terminarea lucrărilor. Comisia de recepție a decis să se construiască o
rigolă pentru evacuarea apelor fluviale, care pot provoca inundarea depozitului vamal în caz de ploi
torenţiale. Astfel a fost semnat amendamentul N3 cu prelungirea termenului de executarea rigolei date.
Rigola a fost construită.
Din data de 1.06.2017 colaboratorii ANSA activează în incinta PIF-ului dat.
Pe data de 2 iunie 2017 a fost efectuată deschiderea oficială cu participarea Primului Ministru. La data de 26
iunie a avut loc recepţia finala a obiectului dat.
Specificaţii tehnice pentru proiectarea Laboratorul de încercări calitatea şi sănătatea plantelor, furajelor
şi produselor alimentare (Bălţi) - Proiectul tehnologic a fost finalizat şi coordonat cu specialiştii ANSA şi
expertul internaţional. În perioada de raportare au fost obţinute aprobările necesare pentru conectările la
reţele și au fost finalizate lucrările de proiectare. Documentația pentru licitație a fost pregătită. Licitația a
avut loc. Contractul a fost semnat. Lucrările au început în luna august 2016. În 2017 au fost finalizate
lucrările de reconstrucţie. Recepţia finală a avut loc. Clădirea transmisă către beneficiar.
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Specificaţii tehnice pentru Laboratorul de încercări calitatea şi sănătatea plantelor, furajelor şi produselor
alimentare (Cahul) – licitaţia a avut loc pe data de 16.12.2016. Contractul a fost semnat. Lucrările au
demarat. În trimestrul III al 2017 au fost finalizate lucrările de proiectare. În baza documentaţiei de proiect a
fost elaborat caietul de sarcini pentru construcţia laboratorului dat. Licitaţia a avut loc. Compania de
construcţie contractată.

Pregătirea pentru acreditarea Laboratorului Sănătate Animală din cadrul CRDV. În luna iunie 2017 a fost
semnat Actul adiţional N2 (semnat între CRDV şi RENAR) la contractul Nr. 3089LI din 08.04.2016 privind
acreditarea a 4 metode din cadrul Laboratorului Sănătate Animală, parte a CRDV.
În luna septembrie 2017 specialiştii de la RENAR au efectuat vizita de evaluare privind pregătirea pentru
acreditare a Laboratorului Sănătate Animală din cadru CRDV. Certificatul de acreditare este primit.
Pregătirea laboratorului Siguranţa Alimentelor CRDV pentru acreditare. A fost semnat contractul cu
Institutul Naţional de Metrologie din România, pentru efectuarea testărilor metrologice şi calibrarea
echipamentului din cadrul laboratorului Siguranţa Alimentelor CRDV. Lucrările au fost efectuate. În luna
decembrie 2016 la Laboratorului Siguranţa Alimentelor CRDV a fost efectuată o vizită de evaluare din partea
RENAR pentru acreditarea acestui laborator. În I trimestrul 2017 laboratorul Siguranţa Alimentelor CRDV a
primit certificatul de acreditare.
Procurarea mobilei suplimentare pentru PIF Leuşeni şi Tudora
ANSA a solicitat dotare suplimentară cu mobilier pentru PIF Leuşeni şi Tudora. În baza specificaţiilor tehnice
primite de la ANSA, în luna septembrie a fost anunţată licitaţia. Din motiv că nu a fost prezentată nici o
ofertă, termenul de prezentare a ofertelor a fost prelungit până la data de 18.09.207. Ulterior contractul a
fost semnat. Mobilierul a fost livrat.
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Procurarea mobilei pentru etajul administrativ a Laboratorului din Bălţi
ANSA a solicitat dotare anticipată cu mobilier pentru etajul administrativ a Laboratorului din Bălţi, unde va
fi amplasată direcţia fitosanitară din mun. Bălţi. În baza specificaţiilor tehnice primite de la ANSA, în luna
noiembrie a fost anunţată licitaţia. Contractul a fost semnat.
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Componenta 2: ÎMBUNĂTĂȚIREA POTENȚIALULUI DE ACCES LA PIEȚELE DE DESFACERE
Buget estimativ planificat până la 30 iunie 2019
– 3 200 000 USD
Granturi investiționale
– 15 000 000 USD
Absorbiți la 31 decembrie 2017
- 1 149 855 USD
Granturi debursate
- 8 696 846 USD
Surse IDA
- 7 252 972 USD
Surse SIDA
- 1 443 874 USD

Referință

Situația la 31
decembrie
2017
În anul 2017 au
fost organizate
10 activităţi de
informare.
Cumulativ au
fost realizate
164 activități de
outreach. 1782
participanți.

Țintă pentru
2017

Țintă finală
30 iunie 2019

Comentarii

Campanie
națională
implementată.
180 activităţi de
outreach
implementate.

-

Activităţile
preconizate sunt
până la data de 30
septembrie 2016,
conform
amendamentului
nr 7 la contractul
de consultantţă
MEGA & Promo
Terra.

Cumulativ – 344
femei informate
(19%)

20%

40%

0

3 - 2017
Cumulativ - 50
(18 – 2014
29-2015
3- 2017)

-

Dosare depuse
în cadrul
apelurilor de
granturi

0

-

*6 dosare depuse
apel #5, #6
**Două GdP au
depus dosare în
mod repetat la
programul de
granturi, conform
prevederilor AF2

Dosare
aprobate pentru
porțiunea de
grant

0

8 (6*+2**)
Cumulativ –
46**
(9 – 2014
31 – 2015)
Apelul #1, #2,
#3, #4
8– 2017 apel #5,
#6
3+1*
Cumulativ - 40
(8 – 2014
24 - 2015
4 – 2016
3+1* - 2017)

13 grupuri noi
înregistrate
60 noi grupuri
înregistrate
conform
contractului
MEGA & Promoterra
20
60 dosare de
aplicare depuse
conform
contractului
MEGA & Promoterra

10
50 dosare de
aplicare depuse
conform
contractului
MEGA & Promoterra

-

*Un GdP (VedMar
Agro) a depus
dosar în mod
repetat la
programul de
granturi, conform
prevederilor AF2

Campanie
națională de
sensibilizare și
mobilizare
pentru crearea
grupurilor de
producători

Participarea
femeilor în
activități de
outreach
Grupuri de
producători
înregistrate cu
suportul
proiectului

10

Grupurile de
producători sunt
în curs de
dezvoltare
pentru afacerile
agricole. Nu au
fost realizate
activități de
informare până
la moment
0
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Grupuri de
producători
care au primit
finanțare
(contribuție
proprie și
porțiunea de
grant)

0

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

0

Creșterea
volumului de
vânzări ale
membrilor
grupurilor de
producători

0

6
(3 – 2014
26– 2015
1 – 2016
6 - 2017)
Cumulativ – 36
contacte de
grant semnate si
granturi
debursate
Cumulativ –
28 842 tone
capacitate
frigorifica

6
36

50

*Un GdP (VedMar
Agro) a depus
dosar în mod
repetat la
programul de
granturi, conform
prevederilor AF2

10 000t

30 000t

-

30%

50%

În mediu
capacitatea
frigorifica al unui
frigider constituie –
824t
Cel mai mic
frigider are 170t,
cel mai mare – 2
200t.
Indicatorul se
colectează anual.

Sub-componenta 2.1: Suport pentru dezvoltarea afacerilor
Supot acordat la crearea grupurilor de producători
Consorțiul MEGA & Promo Terra a prestat servicii în domeniul dezvoltării afacerilor pentru grupurile de
producători, conform livrabilelor prezentate (#1-#10) în perioada septembrie 2013 – 30 septembrie 2017.
Cantitatea de livrabile pentru întreaga perioadă a proiectului, grupată pe etape de implementare, este
prezentată în tabelul ce urma să fie realizate conform contractului iniţial:
Număr
10 Tipuri de rezultate scontate (#1-10) grupate în 5 etape (D.1-D.5)
liv-rabil
Etapa D.1 Activitățile de informare pentru grupurile de producători
#1

Activități de informare a părților interesate (producători, asociații, consultanți,
autorități locale)
Etapa D.2 Etapa de identificare și mobilizare a grupurilor de producători

Total
planificat
180

#2

Adunări ale focus-grupurilor organizate

150

#3

Grupuri de inițiativă create și studii de pre-fezabilitate elaborate pentru fiecare grup
de inițiativă
Grupuri de producători create și înregistrate la Camera Înregistrării de Stat

80

#4

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)

56
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#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 tehnică specializată oferită grupurilor de producători, 30 om-zile per GdP

#8.1

1020*

Programe de fortificare a capacităților și de instruire a grupurilor de producători

#8.1.1

Elaborarea documentelor de fond, unități

3

#8.1.2

Elaborarea modelelor documentelor de lucru pentru activitatea GdP, om-zile

90

#8.1.3

Oferirea sprijinului consultativ la implementarea procedurilor interne, grupuri

2

#8.1.4

Crearea, actualizarea și adaptarea sistemului de evidență contabilă, grupuri

2

#8.1.5

1

#8.1.6

Elaborarea termenilor de referință pentru sistemul centralizat de evidență contabilă,
unități
Oferirea sprijinului consultativ la recunoașterea grupurilor de producători, grupuri

30

#8.1.7

Organizarea instruirilor tematice, sesiuni

15

#8.1.8

Crearea Asociației/Uniunii cooperativelor, unități

1

Etapa D.5 Monitorizarea și evaluarea
#9

Vizite individuale de monitorizare la fiecare grup de producători efectuate

#10

Forumuri anuale de totalizare/evaluare organizate

108
3

Pe parcursul perioadei de raportare echipa Consorțiului a efectuat activități conform Planului de acțiuni
pentru etapa de post-finanțare, orientate întru atingerea scopurilor proiectului și asigurarea durabilității
activității GdP create.
Îndeplinirea planului de indicatori cantitativi (facturabili)
În perioada trimestrului III 2017, inclusiv pe întreaga perioadă a contractului de prestări servicii de
consultanţă, Consorțiul a obținut următoarele rezultate refletate în tabele de jos.

#10 Forumuri anuale
de
totalizare/evaluare

#7 Dosare de grant
aprobate spre
finanțare
#9 Vizite individuale
de monitorizare

#6 Dosare de grant
prezentate la AIPA

#4 Grupuri
producători create și
înregistrate
#5 Studii de
fezabilitate

#3 Grupuri de
inițiativă create

#2 Adunări ale focusgrupurilor

Numărul livrabilului (conform secțiunii 1.3 de mai sus)

#1 Activități de
informare

Indicator

A. Rezultate în perioada de raportare și cumulativ de la începutul proiectului
Rezultate în perioada trim. III
2017
Total de la începutul proiectului,

-

-

-

-

1

3

3

-

-

164

100

58

50

49

46

39

108*

3

trim. IV 2013 – trim. III 2017
B. Executarea planului total
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Planul total

180

150

80

60

60

56

50

108

3

Executarea planului total

91%

67%

73%

83%

82%

77%

78%

100%

100%

C. Alți indicatori cantitativi, cumulativ de la începutul proiectului
Participanți, în total
Participanți, per livrabil
(rotunjit)
Participanți femei
Cota femeilor în totalul
participanților

1,782

584

11

6

344
19%

Indicatori cantitativi (Livrabilul #8)

0

0

1

2

0

912.5

3

90

2

2

1

15

18

1

Planul total

1020

3

90

2

2

1

30

18

1

Executarea planului total

90%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

#8.1.8 Crearea Asociației/Uniunii
Cooperativelor, unități

0

#8.1.7 Instruiri tematice, sesiuni

#8.1.6 Sprijin consultativ la recunoașterea
GdP, grupuri

0

#8.1.4 Crearea, actualizarea și adaptarea
sistemului de evidență contabilă, grupuri

0

oferită GdP, om-zile
#8.1.1 Elaborarea documentelor de fond,
unități

23

#8 - Asistență tehnică specializată

#8.1.5 Elaborarea termenilor de referință
pentru SCEC, unități

#8.1.3 Sprijin consultativ la implementarea
procedurilor interne, nr. grupuri

Numărul livrabilului (conform secțiunii 1.3 de mai sus)
#8.1.2 Elaborarea modelelor documentelor
de lucru, om-zile

Indicator

A. Rezultate în perioada de raportare și cumulativ de la începutul proiectului
Rezultate în perioada de
raportare, trim. III 2017
Total de la începutul proiectului,
trim. IV 2013 – trim. III 2017
B. Executarea planului total

#1 – Activitățile de informare
Pentru toată perioada de implementare a proiectului au fost planificate 180 activități de informare.
Pe parcursul anului 2017, au fost organizate 10 activități de informare.
13
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De la începutul proiectului, au fost organizate 164 activități de informare în toate raioanele țării, ceea ce
constituie 91% din planul total al proiectului. Activitățile au adunat un număr total de 1,782 de participanți,
în medie 11 participanți per activitate. Participarea individuală a variat de la caz la caz, într-un diapazon de
5-34 de participanți. Cota femeilor în numărul total de participanți este de circa 19%.
Distribuirea geografică a activităților de informare 2013-2017

#2 – Adunări ale focus-grupurilor
Pentru toată perioada de implementare a proiectului au fost planificate 150 adunări ale focus-grupurilor.
Pe parcursul anului 2017, au fost organizate 12 adunări ale focus-grupurilor.
De la începutul proiectului, s-au condus 100 adunări ale focus-grupurilor, ceea ce constituie 67% din planul
total. Activitățile au adunat un număr total de 584 de participanți, ceea ce corespunde cu o medie de 6
participanți per activitate. Diapazonul participației a fost între 5 și 11 persoane.
În continuare, se prezintă informația privind focus-grupurile după tipul de produs. La acest capitol domină
strugurii, cu circa 35% din total, urmate de mere cu circa 25% (separat iar în combinație cu alte tipuri de
fructe – 25%) și legumele cu o cotă de circa 10%. Două focus-grupuri au fost constituite pe sectorul
zootehnic – prelucrarea laptelui și cîte un grup a fost constituit pe pomușoare și procesarea mierii de albine.
Structura focus grupurilor după tipul de produs
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#3 – Grupuri de inițiativă create și studii de pre-fezabilitate elaborate pentru fiecare grup de inițiativă
Pentru toată perioada de implementare a proiectului a fost planificată crearea a 80 grupuri de inițiativă cu
studii de pre-fezabilitate elaborate.
La finele perioadei de raportare au fost create 4 grupuri de iniţiativă cu studii de pre-fezabilitate
elaborate pentru fiecare grup..
De la începutul proiectului, au fost create 58 grupuri de inițiativă pentru care au fost elaborate studii de
pre-fezabilitate, ceea ce constituie 73% din planul total. Grupurile de inițiativă includ în structura lor între 5
și 11 membri.
#4 – Grupuri de producători create și înregistrate la Camera Înregistrării de Stat
Pentru toată perioada de implementare a proiectului a fost planificată crearea și înregistrarea a 60 noi
grupuri de producători.
În anul 2017 au fost create 3 parteneriate.
De la începutul proiectului, au fost create și înregistrate 50 grupuri de producători, ceea ce constituie 83%
din planul total. Grupurile înregistrate de producători includ în structura lor între 5 și 8 fondatori.
#5 – Studii de fezabilitate elaborate pentru grupurile de producători
Pentru toată perioada de implementare a proiectului a fost planificată elaborarea a 60 studii de fezabilitate
pentru grupurile de producători.
În anul 2017 au fost 6 parteneriate au fost asistate la elaborarea studiilor de fezabilitate.
De la începutul proiectului, au fost elaborate 49 studii de fezabilitate pentru grupurile de producători, ceea
ce constituie 82% din planul total.
#6 – Dosarele de aplicare la grant elaborate și depuse de grupurile de producători la AIPA
Pentru toată perioada de implementare a proiectului a fost planificată elaborarea a 56 dosare de aplicare
la grant.
În anul 2017 au fost elaborate și depuse la AIPA 6 dosare de aplicare la progamul de granturi.
De la începutul proiectului au fost elaborate și depuse 46 dosare de aplicare la grant, la oficiile teritoriale
ale AIPA, ceea ce constituie 77% din planul total.
15
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#7 – Dosare aprobate spre finanțare
Dosarele aprobate spre finanțare de către Comisia de Evaluare și Selecție sunt dosarele acelor grupuri care
au trecut procedura de control AIPA și MAC-P pentru a corespunde criteriilor de eligibilitate ale proiectului.
Pentru toată perioada de implementare a proiectului a fost planificat un număr de 50 dosare aprobate spre
finanțare.
În anul 2017 au fost aprobate 3 dosare spre finanțare, din totalul de 6 dosare elaborate cu suportul echipei
Consorţiului cu suportul financiar al MAC-P şi depuse la CES. Alte 3 dosare elaborate urmează a fi analizate
în primul trimestru al anului 2018.
De la începutul proiectului, ca rezultat al apelurilor de grant, Comisia de Evaluare și Selecție a aprobat 39
din cele 46 dosare de aplicare la grant care au fost depuse de grupurile de producători, ceea ce constituie
78% din planul total. Patru grupuri de producători din cele 39 aprobate nu au beneficiat de grant. CÎ
Aurovița din cauza faptului că nu a accesat sursele timp de 9 luni conform prevederilor proiectului, acest
grup nu mai poate să le acceseze. CÎ Ecoprunus, CÎ Tomai Fruct și CÎ Fructmarket au refuzat să acceseze
sursele de grant.
#8 – Consultanță tehnică specializată la etapa de post-finanțare
Potrivit Termenilor de referință ale proiectului, obiectivul acestei sarcini este de a oferi asistență specializată
grupurilor de producători la etapa post-finanțare, adică în perioada efectuării investițiilor, lansării și
desfășurării activității operaționale ale GdP (în medie cîte 30 om-zile per grup).
În baza evaluării preliminare a necesităților în asistență tehnică pentru fiecare GdP în parte (efectuate în
semestrul II al anului 2015), au fost identificate domeniile care prezintă interes sporit din partea
reprezentanților GdP, acestea fiind următoarele:













Aspecte legale ale activității GdP;
Regulamentele de funcționare internă a GdP;
Contractele cu membrii, furnizorii și alte părți implicate;
Evidența contabilă în cooperative;
Impozitarea activității GdP;
Elaborarea situațiilor (rapoartelor) financiare;
Planificarea afacerii;
Managementul operațional;
Managementul financiar;
Managementul resurselor umane;
Sănătatea și securitatea muncii;
Marketing și vînzări.

În conformitate cu prevederile planului de acțiuni, Consultantul a demarat realizarea acestei activități în
trim. I 2016. Astfel, pînă la finele anului 2017, toate GdP au beneficiat de un volum al sprijinului consultativ
din partea Consorțiului. De la începutul proiectului efortul total constituie 912.5 om-zile.
De la începutul proiectului pînă la data raportării fiecare cooperativă a beneficiat de asistență tehnică
specializată în medie de 30 om-zile per grup.
Conținutul asistenței tehnice oferite de experții Consultantului au fost reflectate în procese verbale de
constatare a serviciilor prestate (procesele verbale au fost prezentate în rapoartele de activitate).
16
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Figura de mai jos prezintă ponderea fiecărui domeniu de asistență oferită GdP în numărul total al efortului
Consultantului pe parcursul implementării proiectului.
Ponderea domeniilor de asistență tehnică oferită GdP pe parcursul implementării proiectului

Cuantificarea asistenței tehnice oferită GdP pe domenii (om-zile)

În anul 2017 au fost realizate 5 seminare teoretice şi practice pentru GdP cu participarea experţilor naţionali
contractaţi în cadrul MAC-P. Cumulativ, au fost organizate 18 seminare teoretice şi practice pentru, cu
următoarea tematică.
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Grupuri de producători recunoscute
În perioada anului 2017, a fost primit un avize de recunoaștere din partea MADRM două grupuri de
producători.
La finele anului 2017, în total 26 parteneriate productive din cele 33 active au primit avize de recunoaștere
din partea Ministerului Agriculturii, fapt ce le permite lor să beneficieze de suport financiar din partea
statului în temeiul Legii grupurilor de producători. Alte două parteneriate productive au depus dosarele la
MADRM pentru obţinerea statutului de grupuri de producători recunoscute.
Sub-componenta 2.2: Suport investițional pentru dezvoltarea tehnologiilor post-recoltă
Manualul de alocare a granturilor destinat investiţiilor în infrastructura post-recoltă pentru grupurile de
producători din sectorul horticol, colectare şi procesare miere şi lapte şi documentele aferente dosarului de
aplicare a fost elaborat şi aprobat de către MADRM şi BM, Ordinul MAIA nr. 7 din 17 februarie 2017.
Regulamentul de Evaluare şi Selecţie a Dosarelor în cadrul programelor de granturi implementate în cadrul
MAC-P a fost revizuit şi aprobat de către MADRM, Ordinul MAIA nr. 7 din 17 februarie 2017.
A fost revizuit şi aprobat Regulamentul privind recunoaşterea grupurilor de producători, Ordinul MAIA nr.
81 din 12 mai 2017. Broşura Istorii de Succes cu DVD a fost imprimată în 500 exemplare şi distribuită
părţilor interesate ale proiectului.
Lansarea apelurilor #5 şi #6 pentru participare la Programul de granturi investiționale ”Facilitarea accesului
la piețele de desfacere”
În anul 2017 au fost organizate două apeluri de solcitare de propuneri în cadrul programului de granturi
investiţionale, fiind depuse în total 8 dosare:
Apelul #5 - perioada 13 aprilie – 19 mai 2017. La data limită în Oficiile teritoariale AIPA au fost depuse 4
dosare: 3 dosare noi şi un un grup de producători a solicitat finanţare adiţională.
Apelul #6 – perioada 15 august – 1 noiembrie 2017. Astfel, la data de 1 noiembrie la Oficiile teritoariale
AIPA au fost depuse 4 dosare: 3 dosare noi şi un un grup de producători a solicitat finanţare adiţională.
Evaluarea şi selecţia dosarelor
În anul 2017, Comisia de Evaluare şi Selecâia s-a convocat pentru evalaurea dosarelor din apelul #5.Toate
cee 4 dosare depuse in cadrul apelului nr.5 au fost acceptate pentru finanţare, cu condiţia asigurării cofinanţării în termenii stabiliţi conform procedurilor şi prevederilor Manualului de alocare a granturilor.
Urmare a aprobării celor patru dosare de către CES, apelul #5, a fost acordat suport atât administratorilor
cooperativelor cât şi echipei AIPA în procesul de perfectare a contractelor de acordare a porţiunii de grant,
revizuirii contractelor de antrepriză cu antreprenorii, scrisorilor de garanție bancară, rechizitelor bancare,
etc. şi tot setului de acte necesare a fi prezentate pentru semnarea contractelor de grant şi accesarea
resurselor nerambursabile. Astfel, AIPA a reuşit semnarea tuturor celor 4 contracte cu cooperativele
indicate în tabelul de jos:
Nr. dosar
MP1/1705FR4

18

Solicitant
CÎ ”SANT&K”

Obiectul investiției
Depozit
frigorific 2200 t

Localitate
Florești

Valoarea totala
investiției (USD)

Grant aprobat
(USD)

Punctaj
primit

1 042 651,0
0

350 000,00

79,6
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4
MP1/1705FR4
3
MP1/1705BR4
1
MP1/1705IL41

CÎ ”PRO
ORGANIC
FRUCT”
CÎ
”SMARTFRUCT”

Depozit
frigorific 1000 t

Florești

1 165
536,00

350 000,00

79,4

Depozit
frigorific 1400 t

Briceni

831 042,00

350 000,00

79,2

CÎ ”VED-MAR
AGRO”

Depozit
frigorific 190 t

Ialoveni

414 694,00

141 269,00

78,6

*Total: 4
dosare
aprobate:

X

X

X

3 453
923,00

1 191 269,0
0

X

Monitorizarea şi Evaluarea Grupurilor de Producători
Începând cu luna iulie 2017, servicile de M&E a grupurilor de producători au fost reluate. A fost actualizată
metodologia de M&E a grupurilor de producători. A fost elaborat calendarul activităţilor de monitorizare şi
evaluare. A fost actualizat şi formularul de moniorizare şi sursele de date.
În perioada septembrie 2014 - octombrie 2017, au fost încheiate contracte de acordare a granturilor pentru
proiecte investiționale în tehnologii post-recoltă cu 35 grupuri de producători, iar un grup a accesat
finanţare în moed repetat în conformitate cu prevederile celui de-al doilea Acord de Finanţare.
2 granturi achitate pentru grupurile CI Strugurule Auriu si CI Hortifruct au fost declarate neeligibile de către
BM, iar finanţările efectuate urmează a fi rambursate. Astfel, reieşind din situaţia data, proiectul operează
cu datele a 33 grupuri de producători. Numărul de membri fondatori ai celor 33 de GdP care au primit
finanţare constituie 185 producători agricoli, inclusiv 36 femei.
Pe parcursul anului 2017 au fost debursate granturi în valoare de 1 889 608 USD către 6 Parteneriate
Productive, aprobate în cadrul apelurilor nr. 5 şi 6.
Cumulativ de la începutul demarării proiectului au fost debursate resurse de grant în valoare de - 8 696
845.88 dolari SUA pentru 33 grupuri de producători. Co-finanţarea grupurile de producători pentru
granturile primite constituie – 10 502 515.40 USD.
Dintre cele 33 grupuri care au beneficiat de finanțare pe toată perioada proiectului, 30 GdP s-au asociat
pentru producerea fructelor, 2 GdP – cultivarea legumelor și un (1) GdP producător de alune și migdal.
Cele 33 grupuri finanţate reprezintă 17 raioane ale RM: (Călăraşi, Căușeni, Cimişlia, Ştefan Vodă, Cahul,
Rîşcani, Rezina, Străşeni, Edineţ, Briceni, Cantemir, Ialoveni, Hînceşti, Ungheni, Ocniţa, Floreşti, Donduşeni)
Grupurile prelucrează în total peste 3000 2088 ha de terenuri, din care proprii 1146,7 ha și arendate 941,3
ha. Suprafața medie de terenuri proprii prelucrate de GdP – 4663,38 ha. Suprafața medie de terenuri
arendate prelucrate de GdP – 5728,5,8 ha. Un GdP şi-a majorat suprafețele prelucrate cu 63 ha.
Obiectul principal al investiției realizate de grupuri îl constituie depozitele frigorifice. Suplimentar s-au făcut
investiţii în uscătorii cu linii de procesare a prunelor, linii de sortare, unităţi de transport frigorific şi
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echipament specializat pentru procesarea alunelor şi migdalelor, Linie de asamblare confecționare a cutii
lăzilor de carton.
Capacitatea frigorifica conform contractelor de grant semnate constituie – 28 842 mii tone, achiziţii a 13 linii
de sortare, 5 uscătorii, o linie pentru confecționarea lăzilor din carton, si 23 stivuitoare.

Evaluarea de mediu a dosarelor
Pe parcursul perioadei de raportare consultantul în domeniul mediului a efectuat următoarele activități
pentru grupurile de producători (GdP):





Monitorizarea respectării procedurilor de mediu pentru desfăşurarea activităţilor de construire a
obiectelor agro-industriale, finanţate in cadrul Programului de granturi investiţionale MACP;
Coordonarea cu inspecțiile ecologice teritoriale privind respectarea procedurilor de mediu;
Consultarea beneficiarilor şi reprezentanţilor agenţiilor de dezvoltare a afacerilor cu privire la
asigurarea condiţiilor şi procedurilor de mediu conform legislaţiei naţionale şi Cadrului de
management de mediu al MACP (Pro Organic Fruct, Smartfruct, Ved-Mar-Agro, Grape Line, HoldtarGrup SRL, Ecogrup Fruct CÎ, Fresh Time SRL ș.a.)
Actualizarea Progresului conformării procedurilor de mediu a grupurilor de producători, beneficiari
ai programului de granturi destinat investiţiilor în tehnologiile post-recoltă.

Program Naţional de Dezvoltare a Apiculturii
La finele lunii septembrie a fost prezentat proiectul final al Programului Naţional de dezvoltare a sectorului
de miere în Republica Moldova de către consultantul angajat. Raportul a fost coordonat cu şefa direcţiei
politici de producţie, procesare, reglementări de calitate a produselor animale, dna Tatiana Nistorică.
Program Naţional de Dezvoltare a Sectorului de Lapte
La finele lunii septembrie a fost prezentat proiectul final al Programului Naţional de dezvoltare a sectorului
de lapte în Republica Moldova de către consultantul angajat. Raportul a fost coordonat cu şefa direcţiei
politici de producţie, procesare, reglementări de calitate a produselor animale, dna Tatiana Nistorică.
Servicii juridice în vederea elaborării propunerilor de completare și modificare a Legii nr.312 din 20.12.2013
privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora
Conform cerințelor contractuale și ale Termenilor de Referință, Consultantul va presta servicii juridice în
vederea:
a) elaborării propunerilor de completare și modificare a Legii nr.312 din 20.12.2013 privind grupurile
de producători agricoli și asociațiile acestora – Obiectiv I;
b) elaborării unui ghid/metodologii privid monitorizarea și evaluarea grupurilor de producători agricoli
de către AIPA – Obiectiv II.
Pe durata intervalului de timp la care face referință Raportul nr.1 și în scopul implementării sarcinii
asumate, Consultantul a examinat un set de documente și acte juridice – legislația Republicii Moldova
referitoare la înregistrarea de stat a persoanelor juridice, precum și ceea referitoare la organizarea și
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activitatea societăților cu răspundere limitată, societăților pe acțiuni, cooperativelor de întreprinzători etc.
(lista actelor examinate este expusă în Anexa nr.1 la prezentul Raport).
De asemenea, Consultantul a examinat legislația română (legi, hotărâri de Guvern, ordonanțe de urgență,
ordine ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale), care au ca obiect (sau au tangență)
organizarea și funcționarea grupurilor de producători agricoli (lista actelor examinate este expusă în Anexa
nr.1 la prezentul Raport).
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Componenta 3. SPORIREA PRODUCTIVITĂŢII SOLURILOR PRIN INTERMEDIUL
MANAGEMENTULUI DURABIL AL TERENURILOR
Bugetul estimativ planificat până în 2019
Absorbiţi la 31 decembrie 2017

3 200 000 USD
3 377 433 USD

Granturi post-investiționale
Granturi debursate la 31 decembrie 2017

3 000 000 USD
1 963 676 USD

Indicatori intermediari de rezultate
Referinţă

Situaţia din 31
decembrie
2017
-

Ținta pentru
2017

Comentarii

Cumulativ de la
începutul
proiectului au
fost organizate
43 de sesiuni de
informare la
care au
participat 1102
de participanți
Cumulativ de la
începutul
proiectului
femeile
participante la
sesiunile de
informare au
pondere de 27%

Activități analitice
privind tehnologii
specifice de MDT
încheiate

În prezent există
anumite
activități
analitice
limitate.

Campanie de
sensibilizare și
mobilizare în
domeniul MDT
implementată

Expunere
limitată a
fermierilor la
cunoștințe
despre practicile
MDT

18 sesiuni de
informare si
instruire Carava
Verde – 426
persoane
informate

Campanie de
sensibilizare în
domeniul MDT
implementată

-

Participarea
femeilor la activități
de mobilizare

0%

21%

40%

-

Numărul de
granturi/măsuri de
stimulare pentru
MDT oferite

0

48 dosare
aprobate.
Valaorea
granturilor
debursate 16,9
mil MDL (830
mii USD)

300

22

Opțiunile
analitice
disponibile
pentru aplicare
de către
agricultori.

Țintă finală
30 iunie
2019
-

Cumulativ de la
începutul
proiectului au
fost oferite 165
de granturi
destinate MDT.
Valoarea totală
a granturilor
constituie peste
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38,4 mil MDL
(cca 1,98 mil
dolari SUA)
Suprafața de teren
agricol supusă
practicilor de
management
durabil al terenurilor

0ha

10 000ha

-

Cumulativ 2014tr.II/2017=
46 736,3118 ha

0

Suprafata
terenurilor
agricole
prelucrate de
finaliştii
programului de
granturi
aprobaţi in
2017 –
14 304,9848 ha.
-

Grupuri mobile
mecanizate sunt
create și echipate
corespunzător
Fâșii anti-erozionale
reabilitate

2

-

2

0ha

174,23 ha

2 000ha

-

0ha

Suprafața ariei
protejate de
către perdelele
forestiere
reabilitate în
2017: 7682 ha.

50 000ha

-

Cumulativ 2014
- 2017 2 242 ha
Indicatorul
cumulativ 2014
– 2017 este de
64,382 ha

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

Sub-componenta 3.1: Întărirea capacității de management durabil al terenurilor
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.
La 20 februarie 2017 a fost semnat un contract nou (nr. MACP/CS/SSS-3.2), sub-componenta „Fortificarea
capacităților în practici de management durabil al terenurilor”, astfel în perioada de raportare februariemartie, echipa MEM a raportat următoarele activități:
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Activități privind dezvoltarea și producerea unei varietăți de produse informative și promoționale
Reeditarea broșurilor privind Programul de
granturi Managementul durabil al terenurilor și
practicile destinate MDT
În luna martie 2017, a fost reeditată broşura
privind programul de granturi destinat
managementului durabil al terenurilor, aceasta
fiind tipărită în 300 de exemplare. Broşurile au
fost
diseminate
producătorilor
agricoli,
asociațiilor
de
fermieri,
reprezentanților
autorităților publice locale, inginerilor cadastrali
în cadrul sesiunilor de informare.
Activități privind informarea prin mijloace mass media
Publicarea articolelor despre componenta MDT
Pe parcursul trimestrului II/2017 au fost publicate 3 articole dedicate Managementului Durabil al
Terenurilor. Articolele au fost publicate în ziarele Timpul, Logos Press și Curierul Agricol.
Articolul din ziarul Timpul (1/3 pagină), realizat în limba română, a fost publicat la data de 23.06.2017 și a
reflectat importanța aplicării unui sistem de agricultură conservativă în procesul de prelucrare a terenurilor
agricole. Articolul demonstrează performanța obținută de producătorul agricol Mihai Cerguță (SRL
Cimcazac) care a aplicat tehnologii conservative pe terenurile cultivate cu grâu, avantajele economice
obținute, dar și vulnerabilitățile acestor noi abordări în agricultură.

Articolul din ziarul Logos Press (1/3 pagină), realizat în limba rusă, a fost publicat la data de 22.06.2017.
Articolul prezintă avantajele semănatului direct (no-till și strip-till) ca o componentă a sistemului conservativ
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de agricultură, fiind reflectată experiența producătorilor locali și în mod special cea a SRL Cimcazac, din
r.Criuleni. Totodată, în articol se face o sinteză a rezultatelor obținute de programul de granturi postinvestiționale Managementul Durabil al Terenurilor, fiind menționate detalii precum: numărul de apeluri de
granturi destinate Managementului Durabil al Terenurilor anunțate și încheiate, numărul de beneficiari și
tipul de investiții finanțate.
Articolul din ziarul Curierul Agricol (1/4 pagină), realizat în limba română, a fost publicat la data de
23.06.2017. Articolul este bazat pe experiența producătorului agricol Nicolai Kiktenko (SRL GospodarulRediu), din satul Rediul de Sus, r.Fălești, în aplicarea sistemului conservativ de agricultură pe câmpurile
cultivate cu grâu. Articolul se referă, de asemenea, la programul de granturi-post investiționale
Managementul Durabil al Terenurilor, practicile agricole și tehnologiile finanțate, avantaje pentru
producătorii agricoli.
De asemenea, pe parcursul trimestrului IV/2017 au fost publicate alte 4 articole dedicate Managementului
durabil al terenurilor în ziarele Timpul, Logos Press și Curierul Agricol.
Astfel, la data de 13.10.2017, a fost publicat un articol în limba rusă, în ziarul Logos Press. Titlul articolului:
„Прямой посев с помощью МАС-Р”. În articol a fost refelectat seminarul ştiinţifico - practic desfăşurat la
Gospodăria Ţărănească „Alla Moroz”, din s.Sărata Galbenă, r.Hânceşti, desfăşurat la 28.09.2017. În articol
este prezentată experienţa Gospodăriei Ţărăneşti Alla Moroz, un scurt interviu cu Segiu Gavrilaş, consultant
tehnic MAC-P, privind tehnologiile conservative în agricultură, precum şi informaţii privind rezultatele
programului de granturi post-investiţionale Managementul Durabil al Terenurilor.
La data de 13.10.2017, a fost publicat un articol în limba română, în ziarul Curierul Agricol. Titlul articolului:
„MAC-P promovează cu succes practicile de Management Durabil al Terenurilor Agricole”. Articolul reflectă
seminarul ştiinţifico - practic desfăşurat la Gospodăria Ţărănească „Alla Moroz”, din s.Sărata Galbenă,
r.Hânceşti, desfăşurat la 28.09.2017, precum şi informaţii privind rezultatele Apelului #6 al Programului de
granturi post-investiţionale „Managementul Durabil al Terenurilor”.
La data de 27.10.2017, a fost publicat un articol în limba română, în ziarul Curierul Agricol. Titlul articolului:
„Beneficiarii MAC-P promovează rezultatele aplicării managementului durabil al terenurilor”. În articol se
menţionează rezultatele celor 5 seminare ştiinţifico-practice cu genericul „Ziua Câmpului” desfăşurate de
proiectul MAC-P în perioada iunie - octombrie 2017, inclusiv detalii cu privire la numărul de participanţi,
locul desfăşurării, opinii ale experţilor prezenţi la eveniment şi a reprezentanţilor gospodăriilor ţărăneşti –
gazde ale evenimentelori. Articolul conţine şi un scurt interviu cu Olga Sainciuc, director-executiv al
UCIMPA, privind activităţile Proiectului MAC-P în ansamblu şi în mod special privind programul de granturi
post-investiţionale „Managementul Durabil al Terenurilor”.
La data de 27.10.2017, a fost publicat un articol în limba română, în ziarul Timpul. Titlul articolului:
„Fermierii moldoveni au însuşit experienţa managementului durabil al solului”. Articolul prezintă date cu
privire la seminarele ştiinţifico-practice desfăşurate de proiectul MAC-P în perioada iunie-octombrie 2017.
În articol este reflectată experienţa celor 5 producători agricoli care au găzduit seminarele şi care au
împărtăşit experienţa de aplicare a tehnologiilor conservative în agricultură pe terenurile pe care le
administrează. Articolul oferă, de asemenea, informaţii generale cu privire la proiectul MAC-P şi programul
de granturi post-investiţionale Managementul Durabil al Terenurilor.
Emisiuni TV la posturi de televiziune cu acoperire națională
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Pe parcursul anului 2017 au fost realizate 6 emisiuni cu privire la proiectul MAC-P la posturile de televiziune
AgroTV și Moldova 1.
 Emisiunea ”Loc de Dialog” a avut loc pe data de 29 martie 2017, invitatul emisiunii a fost dl Igor
Bujor, consultant Program de granturi MAC-P. Printre subiectele abordate se enumeră: lansarea
celei de-a șasea runde a Programului de granturi destinat MDT, rezultatele cumulative a
Programului de granturi (apel #1-#5), noțiuni de practici de MDT, precum și tehnologiile No-Till,
Strip-Till, criterii de eligibilitate etc.
 AgroTV - 2 emisiuni ABC-ul fermierului (25.06.2017 și 02.07.2017)
 Moldova 1 - 1 emisiune Natura în Obiectiv (02.07.2017)
Emisiunile au reflectat seminarele ştiinţifico-practice dedicate sistemului conservativ de agricultură, cu
genericul Ziua Câmpului, au fost organizatate de proiect, componenta Managementul Durabil al Terenurilor.
Vorbitorii intervievaţi au explicat avantajele economice dar şi de mediu ale aplicării sistemului conservativ
de agricultură şi în special a tehnologiilor no-till. Emisiunea pune în evidenţă, în baza experienţelor
gospodăriilor agricole pe teritoriul cărora s-au desfăşurat evenimentele (SRL Cimcazac, GŢ Ion Panfil, SRL
Gospodarul-Rediu) rolul administrării sustenabile a terenurilor agricole.
 Emisiunea ”ABC-ul Fermierului” a fost difuzată la 13.08.2017. Durate emisiunii a fost de 45 minute.
În emisiune sunt prezentate secvențe și interviuri cu: Iurie Ușurelu, Liviu Gumovschi, Olga Sainciuc,
Sergiu Gavrilaș, Anatol Fala, Gheorghe Jigău, Mihai Bostan, Gheorghe Panfil, Mihai Cerguță.
 Ultima emisiune ”ABC-ul Fermierului” din 2017 a fost difuzată la 08.10.2017. Emisiunea reflectă
lucrările seminarului ştiinţifico-practic cu genericul Ziua Câmpului, desfăşurat la data de 28.09.2017,
în raionul Hâncești, în apropiere de localitatea Sărata Galbenă, pe unul din câmpurile ce aparțin „GȚ
Alla Moroz” inclusiv secvențe și interviuri cu: Igor Bujor, consultant MAC-P; Vasile Şarban, şef
Direcția politici de producție, procesare și reglementare a calității a produselor de origine vegetală,
MADRM; Andrei Moroz, beneficiar MAC-P; Sergiu Gavrilaş, consultant MAC-P; Roman Brăguţă,
inginer; Igor Ciudnîi, inginer.
Redactarea și difuzarea comunicatelor de presă prin intermediul agenției de știri InfoPrimNeo
În anul 2017 au fost elaborate și publicate 4 comunicate de presă cu privire la activitatea componentei
”Sporirea productivității solurilor prin intermediul managementului durabil al terenurilor”. Comunicatele au
fost publicate pe data de: 21.03.2017, 26.05.2017, 04.09.2017 și 09.11.2017. Printre subiectele abordate
sunt: totalurile apelurilor #5 și #6 în cadrul programului de granturi post - investiționale destinate
managementului durabil al terenurilor, precum și prezentarea seminarelor științifico-practice cu genericul
Ziua Câmpului.
Comunicatele a fost difuzate la 1500 de adrese ale IPN și plasate pe site-ul IPN la rubrica Comunicate.
Informația va fi activă pe pagina web www.ipn.md
pe termen nelimitat de timp
(http://ipn.md/ro/comunicate/6698)(http://ipn.md/ro/comunicate/6491)
(http://ipn.md/ro/comunicate/6809) (http://ipn.md/ro/comunicate/6937)
De asemenea, comunicatele de presă au fost distribuite prin email în adresa celor 32 de consilii raionale din
țară, cu solicitarea de a distribui informația în localitățile din regiune.
Elaborarea și publicarea anunțurilor în presa scrisă la nivel național și regional
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În luna martie a fost publicat anunțul cu privire la lansarea programului de granturi post-investiționale
Managementul Durabil al Terenurilor. O casetă (100 cm2) cu anunțul privind apelul #6 de granturi a fost
publicată în 10 surse de inforare.
Prin intermediul celor 10 surse de informare, anunțul
cu privire la lansarea apelului #6 al programului de
granturi post-investiționale managementului durabil
al terenurilor a fost distribuit în perioada 24-31
martie 2017, în sursele după cum urmează: Curierul
Agricol, Gazeta de Sud, Agromediainform, Cuvântul,
Jurnal de Chișinău, Ziarul de Gardă, Observatorul de
Nord, Unghiul, Glia Drochiană și Ecoul Nostru.
Menținerea profilului 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/MDTMoldova?ref=bookmarks.
Pe parcursul anului 2017 au fost postate 45 de informații relevante subiectului managementul durabil al
terenurilor.

Activități privind conștientizarea și mobilizarea părților interesate
Organizarea sesiunilor de informare în cadrul Acțiunii ”Caravana Verde”
În anul 2017 a fost desfășurat o amplă campanie de informare dedicată exclusiv componentei
Managementul durabil al terenurilor. La aceste evenimente au fost prezentate informații privind rezultatele
apelului #5 și #6 de granturi post-investiționale Managementul durabil al terenurilor, modalități de accesare
a granturilor post-investiționale destinate MDT, practici eligibile, precum și istorii de succes. Moderatori ai
evenimentelor au fost: Igor Bujor, Elena Scobioală și Nicolae Cazmalî.
Programul de informare ”Caravana Verde” cu genericul Soluții Intelegente de Performanță s-a desfășurat în
următoarele localități:
17.03.2017 – or. Hâncești, r. Hâncești, 43 de participanți;
20.03.2017 – or. Râșcani, r. Râșcani, 24 participanți;
23.03.2017 – or. Ungheni, r. Ungheni, 18 participanți;
27.03.2017 – or. Ștefan Vodă, r. Ștefan Vodă, 17 participanți,
31.03.2017 – or. Ciumai, r. Taraclia, 23 participanți,
06.04.2017 – or. Briceni, r. Briceni, 27 participanți,
07.04.2017 – or. Cimișlia, r. Cimișlia, 16 participanți,
25.04.2017 – or. Ocnița, r. Ocnița, 19 participanți,
14.11.2017– or.Basarabeasca, r.Basarabeasca, 28 participanţi;
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15.11.2017– or.Călăraşi, r.Călăraşi, 19 participanți;
17.11.2017– or.Nisporeni, r.Nisporeni, 27 participanţi;
21.11.2017 – or.Străşeni, r.Străşeni, 20 participanţi;
29.11.2017 – or.Criuleni, r.Criuleni, 21 participanţi;
01.12.2017 – or.Sângerei, r.Sângerei, 24 participanţi;
05.12.2017 – or.Căuşeni, r.Căuşeni, 41 participanţi
06.11.2017 – or.Teleneşti, r.Teleneşti, 18 participanţi
08.12.2017 – or. Cahul, r.Cahul, 20 participanţi
13.12.2017 – or.Floreşti, r.Floreşti, 21 participanţi
În rezultatul acțiunii Caravana Verde din anul 2017 au participat 426 persoane, dintre care 89 femei și 336
bărbați. Din numărul total de participanți 265 de persoane au fost producători agricoli, iar 161 reprezentanți
ai direcțiilor agricole și ai altor direcții și secții din cadrul consiliilor raionale, reprezentanți ai ACSA și ai altor
organizații neguvernamentale din domeniu, ingineri cadastrali, consilieri locali, primari.
Cumulativ, de la începutul proiectului 1348 persoane au fost informate despre MDT în cadrul a 53 de sesiuni
Caravana Verde.
Evenimentele au fost reflectate pe rețelele de socializare, profilul componentei Managementul Durabil al
Terenurilor precum și pe paginile web ale unor APL.

Suport logistic pentru organizarea seminarelor
de promovare a tehnologiilor No-Till, Strip-Till și practici de MDT cu genericul ”Ziua Câmpului”
În decursul lunii iunie curent, Mișcarea Ecologistă din Moldova a oferit suport logistic pentru organizarea și
desfășurarea a 3 seminare științifico-practice de promovare a tehnologiilor No-Till, Strip-Till și practici de
MDT cu genericul Ziua Câmpului.
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Seminarele au avut loc în următoarele localități:

15.06.2017 – r.Făleși, pe terenul SRL Gospodarul-Rediu, 71 participanți (29 - producători agricoli).
20.06.2017 – r.Criuleni, pe terenul SRL Cimcazac, 45 participanți (37 - producători agricoli).
23.06.2017 – r.Dondușeni, pe terenul GȚ Ion Panfil, 33 participanți (20 – producători agricoli).
28.09.2017 – r. Hâncești, pe terenul GȚ Alla Moroz, 54 participanți (38 – producători agricoli).
12.10.2017 – r. Leova, pe terenul SRL Roua Piersicului, 41 participanți (30 – producători agricoli).
În total, la cele 5 seminare științifico-practice cu genericul Ziua Câmpului, desfășurate de proiectul MAC-P în
anul 2017 au participat 245 de persoane dintre care 24 femei și 221 bărbați. Din numărul total de
participanți - 154 de persoane au fost producători agricoli (SRL; SA, GȚ, CAP, Î.I.), iar 91 de persoane au
reprezentant autorități publice centrale, locale, mass media,
studenți și profesori din domeniul agriculturii.
Activități privind crearea materialelor promoţionale
În perioada de raportare MEM a realizat o broşură în care au
fost prezentate 20 de istorii de succes ale beneficiarilor
Programului de granturi „Managementul Durabil al
Terenurilor”.
MEM a realizat următoarele sarcini:
1) Concept şi machetare a broşurii;
2) Elaborarea şi redactarea textului împreună cu echipa MACP;
3) Identificarea împreună cu echipa MAC-P a producătorilor
agricoli - protagonişti ai „Istoriilor de succes”;
4)

Redactarea
29

întrebărilor

pentru

intervievarea
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producătorilor agricoli;
5) Deplasări în teren, inclusiv intervievarea producătorilor şi realizarea de fotografii;
6) Imprimarea broşurii în 300 de exemplare.
Broşura conţine 20 de interviuri cu producătorii agricoli – beneficiari ai programului de granturi postinvestiţionale Managementul Durabil al Terenurilor, introducere şi glosar de termeni. Volumul broşurii este
de 48 de pagini, format imprimare: 205*260 (84x108 1/16), color, Grosime pagini: 300 g coperta, 200 g
interior.
Monitorizarea și Evaluarea impactului ecologic/de mediu al practicilor MDT aplicate în exploatațiile
agricole
Scopul M&E a impactului ecologic în cadrul studiului constă în identificarea și evaluarea beneficiilor de
mediu ale practicilor MDT practicate în exploataţiile agricole într-o perioadă mai lungă de timp prin
utilizarea efectelor și a evoluțiilor pedogenetice (însuşirilor solurilor) ca element direct și de reflectare a
unui anumit impact de mediu prin intermediul solului. În acest scop, echipa de experți ACSA a utilizat același
set de indicatori de ordin ecologic pentru M&E impactului asupra mediului pentru fiecare indicator, fiind
propuse îndrumările metodologice actualizate, care au fost utilizate în procesul de lucru în teren. Indicatorii
de M&E a impactului ecologic au rămas aceeași și au un caracter de reprezentare fiind ușor aplicabili și
măsurabili la nivel de companii de către specialiștii acestora.
Etapa dată de implementare a studiului de M&E a impactului și a beneficiilor de mediu de către echipa ACSA
presupune desfășurarea unor activități complexe referitoare la investigarea tuturor indicatorilor din fișele
M&E de impact ecologic pe ambele dimensiuni cercetate în studiu: fizica și biologia solurilor, pentru
perioada de la începutul perioadei de vegetație/sezonului agricol.
Activitățile desfășurate la această etapă vizează planificarea detaliată a lucrului în teren de setare a
experimentelor privind investigarea și colectarea și analiza indicatorilor M&E de impact ecologic aferenți
fizicii solului pentru toate 40 de companii beneficiare, precum și a experimentelor care vor permite M&E a
biologiei solului pentru 10 beneficiari din totalul de 40. Tot în această perioadă întreg necesarul de
echipament, inventar, instrumente și accesorii pentru efectuarea lucrului în teren este asigurat pentru
echipele mobile de experți. Procesul respectiv se referă la desfășurarea experimentelor în teren în 2
variante: zona B - zona de intervenție (terenurile unde au fost și/sau sunt aplicate practicile, activitățile și
echipamentul MDT) și zona A - zona de comparație (terenurile învecinate unde nu au fost sau nu sunt
aplicate practici de MDT). Activitățile privind M&E a impactului de mediu, constituie și prelevarea de probe
de sol, efectuarea de analize de laborator pentru unii din indicatorii de M&E utilizați în studiu, care urmează
a fi colectați, precum și completarea fișelor M&E de impact ecologic (pentru fiecare companie beneficiară în
varianta A și B), în registrele de evidență a companiilor beneficiare, cu observațiile, notele și comentariile
experților în M&E a impactului de mediu.
În scopul asigurării continuității procesului de M&E precum și a rezultatelor obținute în cadrul etapelor
precedente, dar și a celor scontate în cadrul etapelor ulterioare, echipa de experți ACSA a abordat aceeași
metodologie de cercetare – monitorizare - evaluare cu succes implementată la etapele anterioare ale
studiului. Aceasta va permite în primul rând asigurarea compatibilității și a comparabilității seturilor de
date, care în timp, pentru o perioadă mai lungă, în urma evaluărilor vor evidenția clar beneficiile și impactul
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ecologic a aplicării practicilor MDT versus non aplicării acestora pe terenurile agricole ale companiilor
beneficiare de granturi participante în studiu.
De asemenea în cadrul perioadei date de raportare, echipa de specialiști ACSA a asigurat și procesul de
verificare, validare și introducere în SIM al MAC-P a datelor aferente indicatorilor M&E de impact ecologic
cercetați, investigați și analizați, atât în teren cât și în laborator, indicatori care vizează evaluările și
cercetările de la începutul perioadei de vegetație, pentru toate 40 de companii participante în studiu.
Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de totalizare cu companiile beneficiare privind M&E a impactului şi
beneficiilor de mediu ale practicilor şi activităţilor MDT
În cadrul acestei etape de implementare a studiului de M&E şi ca rezultat al finalizării experienţelor în teren,
în laborator, precum şi în urma interpretării, agregării, analizei şi procesării datelor primare şi finale
colectate privind M&E a impactului şi a beneficiilor de ordin ecologic aduse de practicile MDT implementate
în companiile beneficiare de granturi, echipa de experţi ACSA a analizat posibilitatea planificării, organizării
şi desfăşurării a unui număr de 4 sesiuni de totalizare/instruire, unde tuturor companiilor beneficiare
participante în studiul de M&E să le fie prezentate datele finale, să le fie explicate aceste rezultate, precum
şi alte aspecte legate de captarea impactului de mediu ale acestor tehnologii co-finanţate de către proiectul
MAC-P. Scopul final al acestor sesiuni a fost setat ca fiind familiarizarea companiilor beneficiare cu
rezultatele activităţilor echipelor ACSA referitoare la componentul ecologic, prezentarea şi interpretarea
rezultatelor lucrului în teren, precum şi din laboratorul USM, exerciţii şi lucru interactiv a fiecărui
reprezentant al companiilor prezent la sesiuni, cu datele personalizate per companie, posibilitatea de a
discuta, întreba şi obţine răspunsuri de detalizare şi explicare a datelor
Orarul desfăşurării sesiunilor de totalizare/instruire a fost următorul:
I.
II.
III.
IV.

21 februarie 2017 – Grupa I
22 februarie 2017 – Grupa II
23 februarie 2017 – Grupa III
24 februarie 2017 – Grupa IV

Mai jos pot fi observate anumite secvenţe din cadrul sesiunii organizate cu Grupa I de participanţi.
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În rezultatul evaluării şi a analizei aprecierilor date de reprezentanţii companiilor, se poate de concluzionat
că evenimentele planificate şi organizate de ACSA pentru companiile beneficiare participante au fost foarte
oportune şi binevenite, perioada de desfăşurare a sesiunilor, dar şi, cel mai important, relevanţa, conţinutul,
calitatea, modalitatea de expunere a materialului didactic, precum şi caracterul de noutate/inovaţie a
subiectelor prezentate au fost apreciate prin calificativele excelent şi bine.
Planificarea, organizarea și activitățile în teren privind procesul de setare a experiențelor de colectare a
indicatorilor M&E de impact ecologic: fizica și biologia solului
În cadrul perioadei actuale de raportare relevante, echipa ACSA se referă doar la activitățile de diferite tipuri
aferente începutului perioadei de vegetație. Aceste activități presupun următoarele aspecte de cercetare și
evaluare a indicatorilor de M&E abordați:



deschiderea a câte două profile de sol în cadrul fiecărei companii participante (în total 40 de
companii);
aprecierea vizuală a abundenţei corpurilor de origine biogenă,
evaluarea indicilor de aşezare a solului,
evaluarea dimensiunilor şi frecvenţei macroporilor în sol,
evaluarea mărimii şi a frecvenţei fisurilor în sol,
evaluarea structurii solului în teren, dar și în laborator cu echipament de precizie/analitic
recoltarea probelor de sol pentru determinarea densităţii aparente,
recoltarea probelor de sol pentru determinarea structurii,
montarea experienţelor pentru determinarea capacităţii de nitrificare şi a activităţii biologice a
solului la 10 întreprinderi a câte 2 profile fiecare: Profilul A, B.
Activităţile de evaluare în laborator presupun desfășurarea a 2 seturi de cercetări distincte cu
probele de sol colectate din fiecare profil al fiecărei companii investigate în studiu și anume:
determinarea densităţii aparente prin metoda gravimetrică (în 3 repetiţii)
determinarea alcătuirii agregatice şi hidrostabilităţii prin metoda Savinov.
Activitățile de sistematizare a datelor presupun evaluarea rezultatelor din câmp și din laborator,
interpretarea acestora şi completarea registrelor de evidență a M&E a impactului ecologic pentru
fiecare companie beneficiară.

Activitățile în teren la începutul perioadei de vegetație
Pentru etapa dată de implementate a activităților de M&E a impactului de mediu în primul rând a fost
stabilit orarul de implementare cu toate aspectele logistice, au fost selectate pentru investigație cele 40 de
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companii3 din lista totală de 60 care au participat în cadrul etapelor anterioare de M&E a impactului și a
beneficiilor economice, de mediu și sociale, au fost contactate companiile și împreună cu reprezentanții
acestora a fost stabilită ziua exactă și ora când echipele vor fi prezente pe câmpurile companiilor, pentru ca
împreună să fie identificate terenurile cele mai potrivite, atât cele de intervenție, cât și cele de comparație,
pentru M&E a indicatorilor impactului ecologic. Selectarea celor 40 de companii din numărul total de 60
participante anterior în procesul de M&E a avut la bază 2 criterii fundamentale: în primul rând practica,
activitatea și echipamentul de MDT procurat cu asistența proiectului MAC-P, și în al doilea rând, dar nu mai
puțin semnificativ, criteriul geografic de amplasare a companiilor în țară, pentru o acoperire maximă a
tuturor zonelor agro-climaterice și a raioanelor pedo-georgrafice.
Distribuirea geografică și a companiilor beneficiare
participante în procesul de M&E a impactului ecologic
per Raion/UTA
Raion4

Culturi de
Câmp - CC

Plantații Multianuale
- PM

Total per
Raion/UTA

Briceni
Basarabeasca
Cahul
Cimișlia
Edineț
Drochia
Fălești
Glodeni
Hâncești
Leova
Râșcani
Sângerei
Taraclia
UTAG
Ungheni

2
1
0
3
1
2
3
2
1
1
2
4
1
1
1
25

1
0
1
0
2
0
3
4
0
1
1
1
1
0
0
15

3
1
1
3
3
2
6
6
1
2
3
5
2
1
1
40

După cum s-a menționat reprezentanții companiilor selectate au fost contactați și aceștia au fost informați
despre activitățile în teren planificate a fi desfășurate pe terenurile gestionate de ei în contextul evaluării în
continuare pentru încă o perioadă de gestiune a indicatorilor care reflectă impactul și beneficiile ecologice
aduse de practicile MDT implementate de companii. De asemenea împreună cu reprezentanții companiilor
s-a convenit și asupra aspectelor de logistică și a celei mai favorabile perioade de deplasare pe terenurile lor
astfel încât să încerce să fie prezenți și ei în procesul de evaluare în câmp împreună cu echipele mobile
ACSA. Un alt aspect discutat cu ei a fost și rugămintea ACSA de a identifica din timp câmpurile care vor fi
supuse investigațiilor M&E: desfășurarea experiențelor și prelevarea probelor de sol pentru indicatorii care
urmează a fi evaluați în condiții de laborator, terenuri: terenul ”A” - din zona de control/unde practica MDT
nu a fost implementată și terenul ”B” - zona de intervenție/unde a fost aplicată practica MDT.

3

Din numărul total de 40 de companii beneficiare de granturi participante în continuare în studiul de M&E a impactului de mediu,
10 companii au fost selectate pentru a fi înființate experiențele în teren ce vizează evaluarea indicatorilor aferenți biologiei solului.
4
Evidențiate în Italic sunt raioanele unde în anumite companii s-au setate experiențele privind biologia solului.
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La fiecare companie abordată în cadrul studiului (40), la fiecare din zonele de evaluare, a fost săpat pe câmp
și deschis câte un profil de sol (80 în total), fiind pregătit și curățat peretele ”mare”5 al profilului pentru
evaluarea indicatorilor de M&E care, conform metodologiei sunt evaluați direct în teren, prin observare,
numărare, sumare și înregistrare a datelor care se referă și formează indicatorul respectiv. De asemenea din
cadrul fiecărui profil au fost prelevate probe de sol, ele fiind depozitate în capsule și ustensile speciale de
laborator – fiole, care au fost numerotate, înregistrate și colectate separat per fiecare profil din companie
pentru a fi transportate la laborator pentru analize și evaluări ulterioare. Toate aceste activități, cu pași
specifici de urmat, au fost efectuate de echipele de specialiști ACSA dar și din cadrul laboratorului
universitar. La finalul lucrului în teren, dar și în urma tuturor activităților de evaluare în laboratorul
universitar USM, toți indicatorii de cercetare a profilului de sol, atât în zona A cât și în zona B, au fost
înregistrate în Registrul de evidență a experiențelor de M&E a impactului ecologic.
Observaţii preliminare în cadrul activităţilor în teren la începutul perioadei de vegetaţie
Analiza comparativă a stării fizice a solurilor din cadrul diverselor raioane pedogeografice la începutul
perioadei de vegetaţie în anul 2016 şi 2017, a scos în evidenţă stări fizice diferite, lucru care a implicat
concluzia că pe parcursul perioadei reci a anului în soluri decurg predominant procese fizice de refacere a
stării fizice a solurilor. Forţe motrice a acestor procese sunt forţele determinate de modificările volumetrice
parvenite în rezultatul umezirii-uscării, gonflării-contracţiei, îngheţului-dezgheţului.
Principalul proces care se realizează în soluri este dezagregarea masei solului ca urmare a umezirii excesive
a solului. Procesului de dezagregare sunt supuse agregatele structurale cu hidrostabilitate redusă. Ca
urmare, în cadrul aplicaţiilor pe teren la începutul vegetaţiei au fost atestate câteva legităţi de care
producătorii agricoli trebuie să ţină cont. La acest capitol menţionăm: Cu cea mai mică hidrostabilitate se
caracterizează formaţiunile agregatice din cadrul stratului arabil. Ca urmare, acesta în toate cazurile dispune
de cel mai redus grad de structurare la începutul vegetaţiei. Conform aprecierilor în teren se constată că
starea structural-agregatică la începutul vegetaţiei este în funcţie de alcătuirea granulometrică a solului şi
conţinutului de apă în sol.
În solurile cu alcătuire granulometrică lutoasă (W.O. Agrosem SRL, SRL Fruct-Agroprut, SRL Gelnacr-Agro,
SRL Cetatea Nouă, SRL Agrogled, GŢ Velicu Dumitru Mihail), în zona de sud şi centrală a R. Moldova,
conţinutul de agregate structurale este maximal (40-55%), iar gradul de structurare se apreciază ca
moderat. În componenţa structurii predomină agregatele bulgăroase (7-5 şi 5-3 mm) şi grăunţoase (3-1
mm). Conţinutul maximal de agregate se constată în condiţiile când conţinutul de apă în sol corespunde
umidităţii de maturizare fizică.
În cadrul terenurilor unde se practică arătura în etapele incipiente ale perioadei de vegetaţie, evaporarea
decurge mai puţin intensiv decât în spaţiile cu afânare adâncă fără întoarcerea brazdei. Aceasta se
datorează faptului că la suprafaţa stratului arabil se formează un strat cu grosimea de câţiva mm (5-7 mm)
de mulci de sol uscat care reduce evaporarea. Ulterior, de pe suprafaţa solurilor, unde se practică arătura,
evaporarea fizică decurge mai intensiv accelerat, în legătură cu ce solul puternic se contractă şi se desface în
agregate poligonale necaracteristice cernoziomurilor. Pe parcursul uscării stratul arabil se diferenţiază în
câteva substraturi.

5

Peretele profilului cu cea mai mare suprafață de vizualizare și analiză a solului, unde foarte bine pot fi observate și
analizate toate orizonturile care formează stratul de sol până la roca-mamă.
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În cadrul terenurilor cu practicarea sistemului Mini-Till, evaporarea fizică decurge mai intensiv din stratul 06-8 cm, creându-se condiţii favorabile pentru desfăşurarea lucrărilor de semănat. Substratul subiacent se
caracterizează cu umiditate în intervalul „capacitatea totală” (CT) - „capacitatea de câmp” (CC). În atare
condiţii în sol se creează premise favorabile de aeraţie, care susţin procesele biologice de mobilizare a
azotului, fosforului şi altor elemente nutritive. Prin această prismă de idei în cadrul variantei Mini-Till se
creează cele mai favorabile condiţii pentru desfăşurarea lucrărilor de însămânţare, dar şi pentru dezvoltarea
culturilor.
Terenurile întreţinute în regim No-Till se caracterizează cu rezerve maximale de apă la începutul vegetaţiei.
Conform investigaţiilor, la începutul perioadei de vegetaţie conţinutul de apă în stratul 0-150 cm este
aproape de capacitatea totală. În aceste condiţii în sol în această perioadă se atestă deficit de aeraţie.
Condiţiile favorabile pentru desfăşurarea lucrărilor de însămânţare se instaurează cu o întârziere de cca 2
săptămâni. Tentativele de a desfăşura lucrările de însămânţare fără a lua în consideraţie condiţiile de
umiditate conduc la calitate mică a acestora.
Grupe de terenuri în funcţie de măsurile necesare pentru managementul eficient al resturilor radiculare
Grupa de terenuri
I. Cu grad slab-moderat
de perturbare a profilului
biologic

II. Cu grad moderatputernic de perturbare a
profilului biologic

III. Cu grad puternic de
perturabare a profilului
biologic
35

Compania
SRL Fruct-Agroprut
GŢ Racu Nicolai
SRL Coriandro-Agro
CAP Lorex-Agro
SRL Agro-Popuros
SRL Mihailena-Agro
GŢ Timcu Oleg
SRL Vitcin
SRL Valea Pîrjotei
SRL Sadac-Agro
W.O. Agrosem SRL
SRL Agrogled
SRL Polenprod
SRL Gelnacr-Agro
CAP La Fontan
SRL Largo-Terra
SRL Panaxorium C.N.
SRL Cetatea Nouă
SRL Agrosfera-BM
SRL Hiliuţanul
SRL Abilitate-Agro
SRL Valagrofruct
SRL Amonti-Agro
SRL Avantaj-Agroteh
GŢ Baban Fiodor Nicolae
SRL Virtuosimpex
SRL Viarc-Agro
CAP Itero-Agro
GŢ Velicu Dumitru Mihail
SRL Burcovschi Grup

Măsurile recomandate
Adaptarea structurii culturilor cu diversă
adâncime a sistemului radicular şi alternanţa
acestora la dinamica condiţiilor bioclimatice
(5-7 ani) ale landşaftului agricol. Includerea
soiei (nord-centru) şi mazărei (după caz) în
structura culturilor. Includerea rapiţei în
structura culturilor.

Adaptarea rotaţiei culturilor (5-7 ani) la
dinamica condiţiilor bioclimatice ale
landşaftului agricol. Acordarea de priorităţi
culturilor de toamnă în anii cu risc de secetă
de vară. Includerea obligatorie a rapiţei în
structura culturilor. Cultivarea mazării în
rotaţie. În anii cu cantităţi normale de
precipitaţii preferinţă se va acorda culturilor
cu sistem radicular adânc. Practicarea
ogorului ocupat/ogorului verde după grâu,
rapiţă şi orz de toamnă. Practicarea
preparatelor biologice.

În cadrul unei rotaţii de 5-7 culturi preferinţă
(60%) se va acorda culturilor cu sistem
radicular adânc. Încorporarea obligatorie a
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IV. Cu circuit biologic al
elementelor modificat

SRL Darurile Basarabiei
GŢ Bodacevskaia Alina
Anatolii
SRL Agrodenidan
SRL Banoni-Agro
SRL Bitic-Agro

resturilor organice în sol cu alternarea
adâncimii de încorporare în intervalul 10-22
cm. Obligatoriu odată în 3-4 ani o afânare
adâncă (40-45 cm) fără întoarcerea brazdei.
Practicarea preparatului „BIOVIT” la suprafaţa
solului în scopul ameliorării componenţei
biotei solului.
Plantaţiile multianuale înfiinţate pe
cernoziomuri se caracterizează cu cantitate
mică de resturi organice. Conform calculelor
noastre, în condiţii de întreţinere ogor negru
cca 70% din resturile vegetale sunt depuse la
suprafaţă, iar 30% reprezintă resturi
radiculare. În plantaţiile artificial înierbate
resturile vegetale radiculare se depun în
primii 10-15 cm de la suprafaţă. Fertilizanţii
minerali sunt puţin eficienţi. În soluri se
instaurează circuit biologic al elementelor
semnificativ necompensat. Mai indicată este
înierbarea naturală, care asigură succesiunea
în timp a speciilor cu sistem radicular cu
diversă adâncime. În cadrul unor atare
practici MDT se asigură susţinerea proceselor
tipogenetice. În acest caz se asigură beneficii
atât de mediu, cât şi economice.

Validarea și integrarea în SIM a datelor primare verificate în cadrul M&E a impactului ecologic
În perioada de după finisarea activităților în teren și a celor de laborator privind M&E a impactului ecologic,
echipa de specialiști ACSA a fost implicată în verificarea, validarea şi controlul datelor primare colectate,
referitoare la componentul ecologic de la companiile beneficiare de granturi participante în studiu: 40
companii – Fizica solului, 10 companii din totalul de 40 – Biologia Solului.
Principiul de lucru în SIM al specialiștilor ACSA a fost menținut același ca și în cadrul rundelor anterioare de
înregistrare a datelor, cu accesarea SIM doar prin intermediul pașilor de acces securizat, doar cu parole
personalizate pentru a cunoaște persoanele care au accesat SIM, sesiunile de lucru în SIM, nivelul de acces,
etc. Prima interfață utilizată de specialiștii ACSA antrenați în acest proces a fost pagina principală de acces în
SIM.
Din această listă de companii supuse M&E, operatorii ACSA au accesat și lucrat cu dosarele monitorizate a
40 de companii selectate pentru runda prezentă de M&E prin accesarea fiecărui dosar al fiecărei companii
în parte pentru a avea acces la setul de fișe din cadrul dosarului respectiv.
La accesarea butonului ”Fișe ecologice”, spre exemplu compania SRL ”VITCIM”, s. Hârtop, rl. Cimișlia, pe
lângă fișele introduse în SIM în cadrul rundelor anterioare, au mai fost create 2 fișe noi, în mod separat
pentru zona de intervenție și pentru zona de control. Fiecare din aceste fișe se referă doar la componentul
de M&E aferent investigării indicatorilor ce țin de fizica solului și este legată nu de companie și de profilul de
sol analizat din fiecare zonă de intervenție. Mai jos se poate observa conținutul fiecărei in fișele noi create
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cu toate componentele: Profilul solului, Indicatori morfologici, Trăsături morfologice precum și cu seturile
de date aferente fiecărui indicator (partea dreaptă a paginii de lucru) introduse și stocate în SIM, în cazul dat
fișa de control (teren cultivat cu Floarea Soarelui în 2017).
Pentru companiile unde au fost evaluați și indicatorii aferenți componentei Biologia solului (10 în total),
printre care și compania SRL ”VITCIM” exemplificată mai sus, au mai fost create 2 fișe separate pentru
fiecare profil unde au fost plasate experiențele și mostrele de pânză de in și cu resturi vegetale, cu toate
datele de referință aferente perioadei de la începutul sezonului agricol.
La această etapă ”fișele biologice” nu conțin mai multe date dat fiind că la sfârșitul perioadei de vegetație,
când echipele ACSA vor efectua următoarea rundă de activități în teren, aceste mostre vor fi colectate din
profile, analizate și evaluate în laborator, iar indicatorii respectivi ce se referă la capacitate de nitrificare și
capacitatea de denitrificare vor fi completați cu datele finale, iar aceste la rândul lor vor fi introduse în SIM
și utilizate în procesul analitic de M&E de către experții ACSA.

Sub-componenta 3.2: ”Stimulente financiare şi investiții pentru managementul durabil al
terenurilor”
Programul de granturi post-investiționale destinate Managementului durabil al terenurilor
În anul 2017 au fost organizate 2 apeluri a Programului de granturi post-investiționale destinate MDT, în
cadrul cărora au fost depuse 60 de dosare. Urmare a pre-evaluării realizate de către AIPA, Comisia de
Evaluare și Selecție a examinat 50 de dosare, dintre care 48 au fost calificate finaliste pentru rambursarea
porțiunii de grant. Beneficiarii programului au investit în semănători No-Till, combine, stropitori, tocătoare
și iaz antierozional cu suprafața mai mică de 1ha.
Valoarea cumulativă a granturilor este de 16 925 374, 97 lei (peste 830 mii dolari SUA). Suprafața
terenurilor agricole prelucrate de beneficiarii programului reprezintă 14 304, 9848 ha. Beneficiarii
programului de granturi post-investiționale destinate MDT provin din diverse localități: Nord - 17
beneficiari, Sud – 19, Centru : 12 persoane. De menționat că în ultimele 2 runde, zona de Sud a țării a
devenit mai activă.

Cumulativ de la începutul demarării programelor de granturi post-investiționale au fost recepționate 213
dosare dintre care 165 au fost calificate finaliste pentru rambursarea a 50% din valoarea investiției in
tehnologii de MDT. Beneficiarii programului au investit în 201 de utilaje destinate MDT, dintre care
semănători – 76, stropitori – 42, tocătoare (cositori) – 37, combinatoare - 16. De asemenea, beneficiarii au
investit în practici de MDT și anume: 3 iazuri antierozionale, 1 bazin de captare a apei pluviale și înierbarea
cu lucrarea solului numai în jurul pomilor în livezi.
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Astfel valoarea cumulativă a granturilor constituie 38 414 699,19 lei (cca 1,96 mil dolari SUA).

Valoarea medie a unui grant reprezintă - 232 816 MDL. Din totalul beneficiarilor, 50 au primit granturi în
valoare maximă de 20 000 dolari SUA, iar un beneficiar a luat grant minim de 20 947 lei. Ca urmare a
dezagregării pe gen s-a constatat că din 165 de beneficiari, inclusiv 26 femei (15,76%). Suprafața terenurilor
agricole prelucrate de finaliștii programului reprezintă 52 119, 3976 ha. Granturile acordate acoperă, cele
mai diverse localități din Moldova, răspândindu-se pe întreg teritoriu al țării. Conform divizării administrativ
- teritoriale ale RM : Nord - 94 beneficiari, Sud – 46, Centru : 25 persoane.
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Evaluarea de mediu a dosarelor MDT


Consultarea beneficiarilor potenţiali (prin comunicarea telefonică, întîlniri şi seminare) privind
criteriile de eligibilitate, categoriile de sub-proiecte, condiţiile şi procedurile de mediu aplicate în
cadrul MACP.



Screening-ul de mediu al sub-proiectelor în cadrul al V-lea apel de selecţie, evaluarea dosarelor şi
completarea documentaţiei conform procedurilor MACP stabilite pentru 24 sub-proiecte postinvestiţionale:
o 14 - Utilaj pentru lucrarea no-till a solului (Soil Management)
o 8 - Utilaj pentru cosirea şi tocarea plantelor (Plant Mulching&Mowing)
o 1 - Stropitoarea pentru completarea parcului agrotehnic no-till existent
o 1 – Bazin de acumulare a apei
Din 24 sub-proiecte evaluate, 23 de categoria C cu risc minor de mediu; 1 – categoria B cu impact
nesemnificativ, cu cerinţele de mediu respectate, măsurile de minimizare a impactului asigurate.





Vizite de pre-evaluare în teren cu privire la implementarea practicilor de MDT şi respectarea
condiţiilor de eligibilitate; Consultarea beneficiarilor potenţiali privind cerinţele şi procedurile de
mediu aplicate în cadrul MACP:
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o










GŢ Vaipan Liubomir, or. Căinar, Căuşeni - construcţia şi amenajarea unui iaz-rezervor pentru
captarea apelor freatice şi pluviale pentru irigare
o GŢ Paşcurov Vitalii, Musaitu, Taraclia - proiectarea, construcţia şi amenajarea unui iazrezervor pentru captarea apelor freatice şi pluviale pentru irigare
o GŢ Ratcov Piotr, Congaz, UTA Găgăuzia - proiectarea şi instalarea sistemului de captare a
apei de ploaie la complexul de sere
o SA Concordia, Breanova, Orhei – construcţia rezervorului de acumulare a apei pentru irigare
din r. Răut
o Gospodărie agricolă din s. Rusca, Hînceşti - construcţia rezervorului de acumulare a apei
pentru irigare în albia unui afluent al r. Lăpuşna.
Participarea în sesiunile de totalizare/instruire „Monitorizarea şi evaluarea beneficiilor economice şi
de mediu ale practicilor MDT aplicate în exploataţiile agricole” organizate pentru 60 companiibeneficiare de granturi post-investiţionale privind implementarea practicilor şi activităţilor MDT.
Participarea în vizite de pre-evaluare în teren la potenţiali beneficiari cu privire la documentarea
practicilor de MDT implementate şi condiţiile de eligibilitate respectate, printre care:
o GŢ Mocanu Victor, Satul Nou, Cimişlia - proiectarea, construcţia şi amenajarea unui iazrezervor pentru captarea apelor freatice şi pluviale
o GŢ Todorov Valerii, Valea Perjei, Taraclia – reconstrucţia barajului şi renovarea lacului de
acumulare
o GŢ Topciu Piotr, Tomai, UTAG – construcţia rezervorului de acumulare a apei pluviale pentru
irigarea livezii de migdal
o GŢ Gratii Vasile, Solonceni, Rezina - construcţia rezervorului de acumulare a apei pentru
irigarea livezii de prune
o GŢ Carabulea Gheorghe, Belicenii Noi, Sîngerei – construcţia lacului de acumulare a apei
pluviale pentru irigarea plantaţiei de nuci.
Screening-ul de mediu al sub-proiectelor în cadrul al VI-lea apel de selecţie, evaluarea dosarelor şi
completarea documentaţiei conform procedurilor stabilite (Livrabilă):
o Total 27 solicitări de granturi post-investiţionale procesate:
 22 - Utilaj pentru lucrarea no-till a solului (Soil Management)
 4 - Utilaj pentru cosirea şi tocarea plantelor (Plant Mulching&Mowing)
 1 - Stropitoarea pentru completarea parcului agrotehnic no-till existent
o Din 27 sub-proiecte evaluate, toate 27 sunt de categoria C cu risc minor de mediu, cu
cerinţele de procedură de mediu respectate, măsurile de minimizare a impactului asigurate
o Practicile de MDT sunt implementate în 18 raioane administrative pe suprafaţă totală de
6856 ha.
Participarea în Ziua cîmpului, eveniment organizat pe terenul agricol al gospodăriei Cimcazac SRL,
Cimişeni, Criuleni.
Organizarea Mesei rotunde cu privire la ”Măsurile hidro-ameliorative și costuri eligibile pentru
finanțare în cadrul Programului de granturi postinvestiționale MDT”.



Actualizarea Listei de măsuri de protecţie şi ameliorare a solurilor aplicate pe terenurile agricole şi
costurile eligibile pentru finanțare în cadrul Programului de granturi MDT, în baza consultărilor cu
experți naționali.



Evaluarea datelor și elaborarea hărților Managementul Durabil al Terenurilor MACP cu distribuția
suprafețelor terenurilor cu tehnologiile de MDT implementate în cadrul Programului de granturi
post-investiționale.
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Monitorizarea și Evaluarea beneficiarilor de granturi
La data de 03 iulie 2017 a fost semnat contractul cu consultantul M&E a beneficiarilor de granturi în cadrul
Proiectului ”Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P). Astfel, în luna august consultantul a prezentat
raportul de activitate cu privire la activitățile realizate:
1) Elaborarea metodologiei de monitorizare și evaluare pentru sub-componenta C2. Metodologia de
monitorizare abordează:
 Mecanismul de monitorizare și evaluare – descrie formele, metodele și instrumentele de
monitorizare și evaluare;
 Cadrul de monitorizare și evaluare – descrie subiecții implicați în procesul de monitorizare și
evaluare și rolurile acestora, nivelele de monitorizare și evaluare, rezultatul (efecte și impactul)
și succesul în realizarea investițiilor în managementul durabil al terenurilor.
2) Întocmirea calendarului activităților de monitorizare și evaluare;
3) Elaborarea fișei de monitorizare a practicilor MDT aplicate în exploatațiile agricole. Fișa de M&E
este o parte componentă a raportului de monitorizare. Aceasta este completată de către consultant
și întărită prin semnătura și aplicarea ștampilei beneficiarului.
4) Efectuarea vizitelor de monitorizare la 102 beneficiari de granturi post-investiționale din 21 raioane,
după cum urmează:
Briceni – s. Cotiujeni, Larga, Grimăncăuți, Criva, Corjeuți, Tețcani, Drepcăuți, Șireuți, Colicăuți;
Cahul – s. Alexanderfeld, Lebedenco, Slobozia Mare, Bădicul Moldovenesc;
Dondușeni – or. Dondușeni, s. Târnova, s. Plop;
Drochia – s. Sofia, Mândâc, Ochiul Alb, Petreni, Chetrosu, Hăsnesii Mari, Maramonovca, or. Drochia;
Edineț – s. Gașpar, Șofrâncani, Cuconeștii Noi;
Râșcani – s. Hiliuți, Petrușani, Costești, Sturzeni, Lupărie, Pârjota, Zăicani;
Rezina - s. Țareuca;
Șoldănești – s. Alcedar, Parcani
Ocnița – s. Corestăuți, s. Calarașovca, s. Dângeni, s. Bârlădeni
Leova – s. Tochile Răducani, Sărata Nouă, Seliște, Cneazeevca, or. Leova
Florești – or. Mărculești, or. Ghindești
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Sângerei – s. Sângereii Noi, Cotiujenii Mari, Copăceni, Pepeni
Fălești – s. Izvoare, Mărăndeni, Ișcalău, Obreja Veche, Navârneț, Călugăr, Popovca, Bocșa, Obreja
Nouă, Rediul de Sus
Cimișlia – s. Batâr, Troițcoe, Mihailovca, Ciucur-Mingir, or. Cimișlia
Glodeni – s. Balatina, Cobani, Brânzeni, Clococenii Vechi, Dușmani, Petrunea, Iablona, Danu, or.
Glodeni
Cantemir – s. Pleșeni, Cârpești
Taraclia – s. Albota de Jos, Cairaclia, or. Taraclia
UTA Găgăuzia – s. Etulia, or. Vulcănești
Ștefan Vodă – s. Caplani, Purcari, Ermoclia
Căușeni – s. Cârnățeni, s. Ursoaia
Criuleni – s. Cimișeni
La toți beneficiarii a fost efectuată inspecția fizică a obiectelor investiționale, verificarea certificatelor
de înmatriculare, a înscrisurilor contabile precum și efectuarea altor investiții în aplicarea practicilor de
MDT.

Sub-componenta 3.3: ”Suport pentru reabilitarea fâșiilor de protecție”
Asistenţă tehnică în procesul de planificare și reabilitare a perdelelor forestiere
ICAS a organizat pe data de 23 martie 2017 ședința tehnică privind mersul lucrărilor în cadrul Proiectului
”Agricultura Competitivă în Moldova” la sub-componenta ”Sprijin pentru reabilitarea perdelelor forestiere
de protecție” (PACM/ P118518). La evenimentul respectiv au participat reprezentanții Agenției ”Moldsilva”,
entităților silvice teritoriale implicate în PACM și ICAS, total 19 persoane. Principalele recomandări expuse în
cadrul ședinței respective sunt următoarele:
-

-

-

Perioada optimă pentru îndeplinirea majorității lucrărilor prevăzute în plan – martie-aprilie
2017.
De reinventariat toate obiectele incluse în proiectul PACM în scopul stabilirii necesității de:
instalare a bornelor, evacuare a resturilor de la recoltarea masei lemnoase, evacuare a
deșeurilor menajere depozitate în sectoare etc.
De reinventariat toate obiectele incluse în proiectul PACM sub aspectul: reușitei obiectivelor
stabilite și de concretizat volumele eventuale suplimentare ale indicatorilor fizici pentru fiecare
tip de lucrare în parte.
De reevaluat (în caz de necesitate) volumele cheltuielilor necesare pentru îndeplinirea
volumelor pentru fiecare tip de lucrare.
De pregătit fiecare obiect în parte și pe fiecare primărie pentru recepția finală și transmiterea
către beneficiari prin acte de predare-primire semnate de ambele părți.
De a verifica evidența lucrărilor efectuate în cadrul PACM pentru a evita contabilizare dublă a
volumelor efectuate într-un sector și/ sau repetat.

Pe parcursul trimestrului I personalul Grupului tehnic ICAS a acordat asistență tehnică entităților silvice
participante în proiect în procesul de apreciere a volumelor lucrărilor de reabilitare a PFP, precum și la
elaborarea planului general de activitate pentru anul 2017. Astfel, pentru anul 2017 sunt planificate lucrări
de reabilitare a PFP în volum de 161 ha, aflate în gestiunea a 22 primării.
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Repartiția pe entități silvice a suprafețelor cu perdele forestiere destinate reabilitării în cadrul proiectului
MAC-P pe parcursul anului 2017
N/o

Entitatea silvică

Raionul administrativ

Numărul de primării

Suprafața, ha

1

ÎS Comrat

Comrat

6

35,84

2

ÎSC Cimișlia

Cimișlia

2

10,42

3

ÎS Silva-Sud, Cahul

Taraclia

1

15,93

Cantemir

1

12

2

27,93

Ialoveni

6

18,07

Ștefan-Vodă

3

62,46

Căușeni

1

1,06

4

63,52

Total ÎS Silva-Sud, Cahul
4

ÎSC Sil-Răzeni

5

ÎS Tighina

Total ÎS Tighina
6

ÎS Chișinău

Anenii Noi

2

5,18

7

ÎSC Manta-V

-

-

-

8
9

ÎS Hîncești-Silva
ÎS Iargara

-

-

-

22

161,1

TOTAL

* În cadrul entităților silvice ÎSC Manta-V; ÎS Hîncești-Silva; ÎS Iargara se vor realiza doar lucrări de
menținere și pază a perdelelor forestiere reabilitate.
La începutul trimestrului II s-a realizat recepționarea, prelucrarea și interpretarea rapoartelor entităților
silvice participante privind implementarea proiectului PACM pe parcursul trimestrului I al anului 2017. În
rezultat, s-a elaborat un raport generalizator privind activitățile realizate în cadrul proiectului PACM
(Raportul privind îndeplinirea indicilor fizici; Raportul privind consumuri și cheltuieli aferente procesului de
implementare a proiectului PACM etc.) pentru trimestrul I al anului 2017, care a fost prezentat în instanțele
corespunzătoare (Agenția ”Moldsilva”, UCIMPA etc.).
Activitatea Grupului tehnic ICAS pe parcursul trimestrului II al anului 2017 a inclus și participarea în
colaborare cu UCIMPA la procesul de verificare/ documentare realizat de către misiunea Băncii Mondiale. În
cadrul misiunii respective s-a realizat vizitarea în teren a unor perdele forestiere aflate în proces de
reabilitare din raionul Anenii Noi, iar în calitate de executor a lucrărilor – ÎS Chișinău. Calitatea lucrărilor în
obiectele/ perdelele forestiere de protecție vizitate a fost apreciată ca satisfăcătoare.
În aceeași perioadă, Grupul tehnic ICAS a organizat și realizat monitorizarea și evaluarea lucrărilor de
reabilitare a perdelelor forestiere de protecție prin intermediul proiectului PACM. În cadrul lucrărilor
respective echipele de specialiști ICAS a vizitat în teren 1090 perdele forestiere de protecție cu suprafața
totală 2110,31 ha în 75 de primării, care au în calitate de executor al lucrărilor 9 entități silvice. Activitatea
de monitorizare în decursul trimestrului 2 al anului 2017 a cuprins majoritatea obiectelor/ perdelelor
forestiere de protecție reabilitate în cadrul PACM pe parcursul perioadei 2014-2017.
Suprafața perdelelor forestiere de protecție supuse monitorizării și evaluării în cadrul proiectului MAC-P
în perioada aprilie-iunie 2017
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Nr.
d/o

Entitatea silvică

1
2
3
4
5

ÎS Chișinău
ÎSC Sil-Răzeni
ÎSC Cimișlia
ÎS Comrat
ÎS Tighina

6

ÎS Iargara

7

ÎS Cahul

8
9

ÎS Hîncești-Silva
ÎSC Manta-V
TOTAL

Raionul
administrativ
Anenii Moi
Ialoveni
Cimișlia
Comrat
Ștefan-Vodă
Căușeni
Leova
Basarabeasca
Cantemir
Cahul
Taraclia
Hîncești
Cahul
13

Numărul de
primării

Numărul
obiectelor
vizitate

Suprafața, ha

6
5
12
13
6
5
7
2
6
2
1
8
2
75

117
64
105
116
86
90
104
67
60
18
39
189
35
1090

194,2
117,16
199,48
280,78
151,15
172,49
224,27
109,42
179,74
64,43
92,96
251,39
72,84
2110,31

Lucrările de monitorizare și evaluare a lucrărilor de reabilitare în cadrul proiectului PACM s-au finalizat prin
perfectarea unor rapoarte generalizate conform modelului stabilit. Documentele respective conțin anumite
concluzii/aprecieri privind calitatea și oportunitatea lucrărilor de reabilitare efectuate, precum și
recomandări tehnice și organizatorice destinate ameliorării stării atestate la momentul controlului sau
anticipării/prevenirii unor situații de risc.
În calitate de generalizare a rapoartelor de monitorizare și evaluare pot fi expuse următoarele concluzii de
bază:
- Din numărul total de sectoare/ perdele forestiere vizitate în teren, pentru 257 sectoare (18%) se
recomandă intervenții suplimentare din diferite motive obiective și subiective (calitatea lucrărilor de
reabilitare efectuate; condiții climaterice; calitatea procesului de asigurare a pazei etc.).
- Reușita medie a puieților plantați denotă în unele sectoare/ perdele forestiere necesitatea
efectuării completărilor până la atingerea reușitei de cel puțin 80% în conformitate cu normele
tehnice în vigoare.
Pentru sporirea reușitei culturilor silvice plantate (în cadrul lucrărilor de reconstrucție, tratamente silvice,
completări etc.) sau obținute în rezultatul lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale (provocarea
drajonării) este necesar de asigurat îngrijirea oportună a acestora conform procesului tehnologic stabilit prin
norme și îndrumări tehnice în vigoare.
- Pe multe sectoare există pericol sporit de incendii, care se va accentua după strânsul grânelor. În
acest sens a fost recomandată menținerea fâșiilor mineralizate antiincendiare, iar în caz de
posibilitate, crearea fâșiilor mineralizate noi.
- Pe toate sectoarele sunt instalate borne, cu excepția unor cazuri când acestea sunt demontate de
populația locală.
Pentru primele 6 luni ale anului 2017, în conformitate cu planul lucrărilor de reabilitare a PFP în cadrul
PACM pentru anul curent, au fost prevăzute lucrări de reabilitare în volum de 161,01 ha, de facto au fost
îndeplinite 174,23 ha. Lucrările planificate au fost supraîndeplinite în proporție de circa 108%.
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Repartiția pe entități silvice a suprafețelor cu perdele forestiere destinate reabilitării în cadrul proiectului
MAC-P pe parcursul anului 2017
Denumirea indicatorilor
Plan
Fapt
Gradul
de
îndeplinire, %
I. Lucrări de reconstrucție, total
1. Extragerea arboretului preexistent.
2. Coborârea înălțimii cioatelor.
3. Plantarea culturilor silvice.
II. Ajutorarea regenerării naturale, total
1. Coborârea înălțimii cioatelor.
2. Provocarea drajonilor.
3. Completarea/plantarea culturilor silvice.
III. Tratamente silvice, total
1. Extragerea arboretului preexistent.
2. Plantarea culturilor silvice.
3. Provocarea drajonilor.
IV. Tăieri de îngrijire în arborete tinere.
V. Rărituri.
VI. Tăieri de igienă.
VII. Elagaj artificial.
VIII. Emondaj.
IX. Îngrijirea subarboretului.
X. Igienizare.
XI. Crearea şi întreţinerea fâșiilor mineralizate.
XII. Confecţionarea şi instalarea bornelor, buc.
TOTAL

M/L, m3

Aria, ha
1,41

Aria, ha
4,69

1,41

4,69

2,27
2,27

10,57
10,57

300,10
300,10

466
466

86,24
30,79
11,35
25,27

89,57
29,16
11,35
25,74

209,68
94,12
52,10
37,00

104
95
100
102

3,68
230
161,01

3,15
94
174,23

764,10

86
41
108

333

333

* - În cadrul entităților silvice ÎSC Manta-V; ÎS Hîncești-Silva; ÎS Iargara s-au realizat doar lucrări de menținere și pază a
perdelelor forestiere reabilitate.

Analiza datelor din tabel confirmă că îndeplinirea indicatorilor de plan pentru trimestrul I al anului 2017 s-a
realizat atât total pe proiect, cât și pe majoritatea tipurilor de lucrări. Astfel, pentru semestrul I al anului 2017
au fost planificate lucrări de reconstrucție pe o suprafață de 1,41 ha, de facto au fost îndeplinite 4,69 ha.
Lucrările planificate au fost supraîndeplinite în proporție de circa 333%.
Este necesar de menționat că începând cu 31 mai 2017 perdelele forestiere de protecție reabilitate în cadrul
proiectului PACM sunt reîntoarse de către entitățile silvice teritoriale subordonate Agenției ”Moldsilva” la
primăriile beneficiare. Astfel, majoritatea măsurilor recomandate de specialiștii ICAS, precum și a celor
prevăzute de normele tehnice în vigoare destinate menținerii și managementului corespunzător al PFP, vor
trece în responsabilitatea primăriilor beneficiare. În context, entitățile silvice teritoriale subordonate Agenției
”Moldsilva”, percum și ICAS (Oficiul Național de Consultanță în Silvicultură) vor trebui să acorde suportul
consultativ și tehnic necesar primăriilor pentru menținerea și managementul corespunzător al PFP.
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La începutul trimestrului III s-a realizat elaborarea și remiterea către primăriile beneficiare de activitățile
proiectului a 75 scrisori oficiale despre asigurarea managementului corespunzător al perdelelor forestiere
reabilitate în cadrul PACM. Prin scrisorile respective ICAS a informat primăriile despre aspectele generale
aferente implementării proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova” (perioada; obiective; rezultate
preliminare și/sau finale; contribuții la dezvoltarea comunităților etc.), precum și detalii privind reabilitarea
perdelelor forestiere de protecție a câmpurilor agricole în cadrul fiecărei primării. Pentru etapa curentă
specialiștii ICAS, în comun cu cei din entitățile silvice teritoriale, au elaborat unele recomandări tehnice privind
îmbunătăţirea calității şi sporirea funcționalității perdelelor forestiere de protecție reabilitate în cadrul PACM în
raza fiecărei primării (paza împotriva pășunatului și tăierilor ilicite; crearea și menținerea fâșiilor mineralizate
antiincendiare; menținerea culturilor silvice care încă nu au realizat starea de masiv etc.). Concomitent,
primăriile au fost atenționate că începând cu 31 mai 2017 perdelele forestiere de protecție reabilitate în cadrul
proiectului PACM sunt reîntoarse de către entitățile silvice către deținătorii funciari. În context, majoritatea
măsurilor recomandate de specialiștii ICAS, precum și a celor prevăzute de legislație și normele tehnice în
vigoare destinate menținerii și managementului corespunzător al PFP, deja revin în responsabilitatea
primăriilor beneficiare/deținătoare.
Pentru perioada post-proiect primăriile vor putea să solicite suportul consultativ și tehnic necesar pentru
menținerea și managementul corespunzător al PFP de la ICAS, precum și entitățile silvice teritoriale. În cadrul
ICAS activează Oficiul Național pentru Consultanță în Silvicultură care dispune de potențial uman și tehnic
pentru acordarea serviciilor în domeniul managementului pădurilor și altor tipuri de vegetație forestiere
(perdele forestiere, plantații de protecție etc.) deținute de primării.
Pe parcursul trimestrului III al anului 2017 activitatea Grupului tehnic ICAS a inclus și participarea în colaborare
cu UCIMPA la procesul de verificare/audit realizat de către misiunea Curții de Conturi a Republicii Moldova. În
cadrul misiunii respective s-a realizat vizitarea în teren a unor perdele forestiere reabilitare din raioanele
Cimișlia și Anenii Noi, iar în calitate de executori ai lucrărilor – ÎSC Cimișlia și ÎS Chișinău. Calitatea lucrărilor în
obiectele/ perdelele forestiere de protecție vizitate a fost apreciată ca satisfăcătoare.
Activitatea Grupului tehnic ICAS pentru implementarea PACM a inclus și definitivarea Ghidului tehnic privind
cele mai bune practici agroforestiere în cadrul gestionării durabile a terenurilor (redactare ortografică;
machetare grafică text și imagini etc.). Documentul respectiv include o trecere în revistă a problematicii
aferente calității managementului terenurilor în Republica Moldova, precum și a soluțiilor tehnice destinate
ameliorării situației descrise (împădurirea terenurilor degradate; reabilitarea și crearea perdelelor forestiere de
protecție; ameliorarea pajiștilor etc.). Totodată, în Ghidul menționat au fost redate unele dintre primele
exemple de utilizare reuşită a practicilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecţie, a celor
agroforestiere şi silvopastorale în condiţiile Republicii Moldova şi care pot fi preluate cu succes de alţi
agricultori şi de autorităţile publice locale.
Ghidul a fost avizat de specialiștii din cadrul Ministerului Mediului, Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare, Catedrei de Silvicultură și Grădini Publice din cadrul UASM. Majoritatea propunerilor și obiecțiilor
conținute în avizele respective au fost luate în considerație și incluse în redacția actualizată a Ghidului
respectiv.
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Ghidul tehnic privind cele mai bune practici agroforestiere în cadrul gestionării durabile a terenurilor a fost
editat de către ICAS în 1150 exemplare, iar pe parcursul trimestrului IV al anului 2017 a fost repartizat
publicului cointeresat (autorități publice locale de nivelul I și II, entități silvice) în cadrul a 3 seminare regionale
de prezentare: Bălți, Chișinău și Cimișlia.

Fig.Seminarul regional pentru zona de centru (Chișinău)
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Fig.Seminarul regional pentru zona de sud (Cimișlia)

Fig.Seminarul regional pentru zona de nord (Bălți)
În contextul atribuțiilor asumate, ICAS a recepționat și analizat rapoartele periodice (trimestriale, anuale etc.)
ale entităților silvice teritoriale subordonate Agenției ”Moldsilva” privind rezultatele implementării PACM.
Astfel, conform datelor prezentate de către entităţile silvice participante la proiect în dările de seamă pe
întreaga perioadă a implementării PACM, se constată că, volumul total al lucrărilor de reabilitare a constituit
2241,8 ha sau o îndeplinire în proporție de 101,9% (Tabelul 12). Cel mai mare volum de reabilitare a fost
realizat în anul 2014, constituind 906,6 ha sau 40,4% din suprafața totală inclusă în PACM.
Volumul lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție executat de entitățile silvice teritoriale
pe parcursul proiectului MAC-P
Entitatea silvică
ÎS Iargara
ÎS Hâncești-Silva
ÎSC Manta-V
ÎS Silva-Sud, Cahul
ÎSC Sil-Răzeni
ÎS Chișinău
ÎS Tighina
ÎS Comrat
ÎSC Cimișlia
48

Total, ha
364,1
297,4
84,2
296,4
125,0
282,0
320,8
269,2
202,9

2014
126,5
138,4
32,3
166,9
54,6
91,2
127,1
81,1
88,5

inclusiv pe ani:
2015
2016
139,8
97,7
75,0
84,0
50,8
1,1
93,6
8,0
36,3
16,8
90,5
94,1
110,6
9,0
81,2
68,5
70,2
33,8

2017
0,0
0,0
0,0
27,9
17,4
6,1
74,1
38,4
10,4
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Entitatea silvică

Total, ha

TOTAL
Ponderea, %

2241,8
100,0

2014
906,6
40,4

inclusiv pe ani:
2015
2016
748,0
413,0
33,4
18,4

2017
174,2
7,8

Toată masa lemnoasă obținută în rezultatul operațiunilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție pe
parcursul implementării PACM (12,5 mii m3) a fost transmisă prin act primăriilor beneficiare spre valorificare
pentru necesitățile comunităților în conformitate cu legislația în vigoare.
Estimarea ariei terenurilor agricole protejate de PFP reabilitate în cadrul MAC-P
Estimarea suprafeței terenurilor agricole protejate de PFP s-a realizat prin intermediul unei abordări
conservative. Astfel, conform datelor din literatura de specialitate, cea mai mare influență asupra terenurilor
agricole aferente o au perdelele forestiere cu construcție penetrabilă compuse din 3-9 rânduri de arbori de
foioase (stejar, ulm, paltin, frasin, salcâm etc.). În cazul acestor perdele forestiere aria terenurilor agricole
protejate reprezintă în mediu 35 ha/1 perdea forestieră. Aliniamentele (1-2 rânduri) compuse în special din nuc
comun, datorită particularităților de construcție (distanța: în rând 4-8 m; între rânduri – 6-12 m), au o rază de
influență mult mai redusă. Pentru acest caz, este estimat că aliniamentele care sunt compuse dintr-un singur
rând, aria terenurilor agricole protejate reprezintă în mediu 12 ha/1 perdea forestieră, iar pentru cele compuse
din 2 rânduri – 15 ha/1 perdea forestieră în cazul nucului comun și 20 ha/1 perdea forestieră în cazul altor
specii de foioase. În Tabelul 13 sunt expuse detalii privind terenurile agricole protejate de perdelele forestiere
în dependență de anumiți indicatori de bază.
Aria medie a terenurilor agricole protejate de perdelele forestiere de protecție
Specii de bază
Nuc comun
Alte specii foioase

Aria protejată în dependență de numărul de rânduri, ha/1 ha PFP
1
2
3-9
=>10
12
15
35
25
12
20
35
25

Conform celor expuse anterior, pe parcursul perioadei de implementare a PACM au fost reabilitate 2241,8 ha
perdele forestiere de protecție. Din totalul respectiv, circa 46% îl constituie PFP de salcâm și circa 25% cele de
nuc. Restul categoriilor de specii au ponderi nesemnificative.
Repartiția pe specii de bază a perdelelor forestiere reabilitate în cadrul PACM
Specia de bază
Nuc (NU)
Salcâm (SC)
Frasin (FR)
Ulm de câmp (ULC)
Paltin (PA)
Cvercinee (ST)
Glădiță (GL)
Soforă (SF)
Cireș (CI)
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Aria, ha

Ponderea, %

569,8
1034,0
150,0
127,9
79,4
74,4
52,1
38,2
24,2

25,4
46,1
6,7
5,7
3,5
3,3
2,3
1,7
1,1
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Plop (PL)
Alte specii (AS)

21,6
70,2
2241,8

TOTAL

1,0
3,1
100,0

Majoritatea PFP reabilitate pe parcursul proiectului PACM sunt constituite din 3-9 rânduri (64,9% sau 1454,2
ha). O pondere importantă o au și aliniamentele forestiere constituite din 2 rânduri – 19,8% (442,8 ha), care
sunt compuse în special din arbori de nuc (87%).
Reabilitarea perdelelor forestiere respective va avea o influență benefică asupra terenurilor agricole
limitrofe. Astfel, conform estimărilor prezentate, suprafața terenurilor agricole protejate de PFP reabilitate
în cadrul PACM constituie circa 64 mii ha (Tabelul 15). Influența protectoare a PFP reabilitate către
terenurile agricole limitrofe se va amplifica odată cu atingerea de către arborii din sectoarele
replantate/regenerate a parametrilor stabiliți la etapa constituirii/construcției.
Estimarea ariei terenurilor agricole protejate de perdelele forestiere reabilitate în cadrul proiectului MAC-P
Specii de
bază

1
aria,
ha

SC
NU
139,7
FR
0,7
ULC
2,3
PA
0,6
ST
0,2
GL
2,9
SF
CI
6,6
PL
12,0
Alte
2,9
specii
TOTAL 167,9
Pondere, 7,5
%
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Numărul de rânduri
2
3-9
zona
aria,
zona
protejată,
ha
protejată,
ha
ha

Total
=>10
aria,
zona
ha
protejată,
ha

zona
protejată,
ha

aria,
ha

0,0
1676,4
8,3
28,0
6,7
2,9
34,6
0,0
79,7
143,8
34,4

9,4
361,7
7,9
14,6
6,2
3,9
7,9
0,0
17,0
8,8
5,4

188,0
5425,5
158,0
291,4
123,2
78,8
158,6
0,0
340,2
175,4
108,2

886,1
68,4
123,0
90,9
72,6
70,2
41,3
38,2
0,6
0,9
61,9

31013,5
2394,0
4305,0
3182,2
2542,4
2457,0
1445,9
1337,7
20,3
30,1
2167,9

138,5
0,0
18,4
20,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2014,7
3,1

442,8
19,8

7047,3
10,9

1454,2
64,9

50896,0
79,1

177,0
7,9

aria,
ha

zona
protejată,
ha

3461,3
0,0
460,0
502,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1034,0
569,8
150,0
127,9
79,4
74,4
52,1
38,2
24,2
21,6
70,2

34662,8
9495,9
4931,3
4004,1
2672,3
2538,7
1639,0
1337,7
440,2
349,3
2310,5

4423,8
6,9

2241,8
100,0

64382
100,0
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FINANȚARE ADIȚIONALĂ PENTRU ACORDAREA COMPENSAȚIILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII
VÂNZARILOR
Bugetul estimativ planificat până la 30 iunie
2017
Compensații achitate

7 776 889 USD
7 109 640 USD

Indicatori intermediari de rezultate
Referinţă

Situaţia din 30 iunieȚinta finală
2017
30 iunie 2017
7000000

Comentarii

Valoarea granturilor
compensatorii oferite ($)

0,00

Mecanismul de grevanță
stabilit

Nu există
mecanism de
grevanță

Mecanism de
grevanță stabilit

Mecanism de
grevanță funcțional

Raport publicat privind
funționarea
mecanismului de
grevanță, care va
conține rata de
soluționare a
reclamațiilor
Numărul beneficiarilor
direcți

Nu există
raport

Raport publicat
pe site-ul oficial
ACSA și
diseminat
oficiilor
teritoriale SER

Raport publicat

http://acsa.md/libvi
ew.php?l=ro&idc=11
4&id=4026

0,00

-

8000

Din cauza cererii
scăzute, acest
indicator a fost
revizuit și micșorat la
5000 de beneficiari.
Totodată, suma
inițială planificată
pentru achitarea
compensațiilor în
valoare de 11 mln $
a fost diminuată la 7
mln $. Cumulativ
6565 beneficiari au
primit compensații.
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De la începutul
Componentei
”Compensații pentru
susținerea
vânzărilor” au fost
efectuate plăți în
valoare de 7 109 640
$. Luând în
considerație sumele
neeligibile depistate,
3 beneficiari au
rambursat benevol
compensațiile
primite.
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Numărul femeilor
beneficiare

0,00

-

1000

Indicatorul este
cumulativ. Din
totalul de 6565
beneficiari de
granturi
compensatorii, 2000
sunt femei
beneficiare

Componenta „Compensații în vederea susținerii vânzărilor” a fost finalizată la 30 iunie 2017. AIPA a
efectuat ultimele plăți compensatorii în trimestrul III al anului 2016. Totodată, urmare a verificărilor
plăților compensatorii de către compania de audit Deloitte and Touche și consultanți i independenți au
fost depistate un șir de abateri de la documentele proiectului. În acest sens au fost declarate neeligibil e
40 de plăți în valoare de 358,282.72 USD (demersul Băncii Mondiale din 22/06/17), care au ulterior au
fost transferate de către MADRM Băncii.
De menționat că 3 dintre cei 40 de beneficiari declarați neeligibili au rambursat benevol compensațiile
primite. Suma rambursată constituie 42 408.52 dolari SUA. Pe marginea celorlalte cazuri, când
beneficiarii nu sunt deacord să ramburseze sumele benevol, AIPA va iniția procedura de rambursare pe
cale judiciară.
Având vedere disponibilitatea resurselor financiare din sursa IDA-5639 după finalizarea componentei
”Compensații în vederea susținerii vânzărilor” a avut loc o realocare de 4 milioane dolari SUA pentru
realizarea activităților din cadrul Componentei ”Îmbunătățirea managementului siguranței alimentare”.
Informaţii detaliate cu privire la activitățile demarate în cadrul proiectelor MAC-P sunt disponibile la
oficiul UCIMPA.
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