RAPORT
asupra implementării CALENDARULUI
activităților întreprinse în anul 2021 (Semestrul I), întru executarea acțiunilor (măsurilor), stabilite în Planul de acțiuni
pentru anii 2021-2023 întru implementarea Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului
durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864/2020

Acţiuni (măsuri)

Indicatori
de
monitorizar
e

1

2

1.1. Restructurar
ea organizaţională
a programelor de
studii în sistemul
de
învăţământ
agricol
prin
modernizarea
curriculumului și a
programelor
de
studii, corelându-le
cu
necesitățile
pieței muncii și cu
convențiile
internaționale
și
Strategia
de
dezvoltare
a
agriculturii
şi
mediului rural din
Republica
Moldova

Curriculum
și programe
de studii
modernizate

Surse
de
finanţar
e

Autorități/
instituţii/
subdiviziuni
responsabile
de
implementare

Activitățile ce urmează a fi întreprinși întru executarea acțiunii (măsurii)/
Descrierea riscurilor și măsuri de diminuare
Activități

Semestrul I
Gradul de realizare a
activității

3
4
5
6
Obiectivul 1. Racordarea sistemului de cercetare și învățământ la prioritățile domeniului
Activitățile
Program

e
de
asistență
tehnică

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării

Ministerul
Agriculturii,

Ministerul
Educației,
Culturii și Cercetării
1.Revizuirea/modemizarea
planurilor de învăţământ
pentru învăţământul din
sectorul
agricol
în
conformitate cu Strategia
naţională
de
dezvoltare
agricolă şi rurală pentru anii
2014-2020.

Ministerul
Educației,
Culturii și Cercetări
Realizat
Universitatea Agrară de Stat
din Moldova a revizuit și
coordonat
cu Ministerul
Educației,
Culturii
și
Cercetării:
1) programul de licență
Ingineria mediului (studii cu
frecvență la zi și studii cu
frecvență redusă) - iulie 2021;
2) programul de master
științific Agroecologie (90
ECTS - European Credit
Transfer System) - februarie
2021;
3) programul de master de
profesionalizare

Argumentarea
neexecutării
Activității
7

1

2

3

4

Dezvoltării
Regionale și
Medului
(SȘEER)
Centrul
Metodic
pentru
Învățămînt

Universitatea
Agrară de Stat
din Moldova

Universitatea
de Stat din
Moldova

5

6

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Medului (SȘEER), Centrul
Metodic pentru Învățămînt
1.Asigurarea
suportului
metodic
la
elaborarea
curricula.

Hidroameliorație (90 ECTS European Credit Transfer
System) - februarie 2021.
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Medului (SȘEER), Centrul
Metodic pentru Învățămînt
UASM nu a solicitat suport
metodic
la
elaborarea
curriculei.

Universitatea Agrară de
Stat din Moldova
1.Studierea în comun cu
MADRM, Agenția „Apele
Moldovei” necesităților pieței
muncii
pentru elaborarea
propunerilor la planului de
admitere la programele de
studii
(Planurile
de
învățământ)
„Ingineria
mediului” și „Cadastru și
organizarea teritoriului”.

Universitatea Agrară de
Stat din Moldova
Parțial realizat.
MADRM a organizat o
ședință
de
lucru
cu
reprezentanții UASM privind
necesitățile pieței muncii
pentru elaborarea propunerilor
la planului de admitere la
programele de studii a
specialităților
„Ingineria
mediului”
și
Hidroameliorație.

2. Studierea programelor de
studii și curriculumurilor Realizat.
pentru
specialitățile
„Ingineria
mediului”
și
„Cadastru și organizarea
teritoriului”
pentru
specialitățile
înrudite
programelor
de
studii
„Ingineria
mediului”
și
„Cadastru și organizarea

7

1

2

3

4

5

teritoriului”
din
alte
Universitățile din UE și CSI
3. Studierea convențiilor
internaționale
și
documentelor de politici în
domeniul agriculturii în
scopul
modificării
programelor de studii și
curriculumurilor
pentru
specialitățile
„Ingineria
mediului” și „Cadastru și
organizarea teritoriului”.
4. Studierea în comun cu
MADRM, MECC, Agenția
„Apele
Moldovei”
oportunității și posibilității
înființării unei specialități noi
la Ciclul I ori specializării
Ciclul II “ Îmbunătățiri
funciare
și
dezvoltarea
mediului rural”.

Universitatea de Stat din
Moldova
1.Studierea în comun cu
MADRM,
MECC
a
necesităților pieței muncii
pentru
elaborarea
propunerilor la planului de
admitere la programele de
studii a unor specialități din
domeniu.

6

Realizat.

Parțial realizat.
MADRM a organizat o
ședință de lucru în comun cu
UASM, USM la care s-au
discutat
posibilitatea
înființării unei specialități noi
la Ciclul I sau Ciclul II
„Îmbunătățiri
funciare”,
inclusiv
în
domeniul
pedologiei. De asemenea, a
remis o solicitarea UASM în
acest sens.
Nu au prezentat informația
despre realizarea activităților
nr.1 –nr.4. stabilite în
calendar.
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2. Studierea programelor de
studii și curriculumurilor
pentru specialitățile
din
domeniu cu instituțiile de
învățămînt superior din UE.
3. Studierea convențiilor
internaționale
și
documentelor de politici în
domeniul agriculturii în
scopul
modificării
programelor de studii
și
curriculumurilor
pentru
specialitățile din domeniu.
4. Studierea în comun cu
MADRM,
MECC,
a
oportunității și posibilității
înființării unei specialități
noi.
1.2.
Elaborarea
programelor
de
instruire
a
deținătorilor
de
terenuri agricole
privind măsurile de
îmbunătățiri
funciare, protecția
și
sporirea
fertilității solurilor

Programe de
instruire
elaborate;
număr de
instruiri
planificate și
organizate;
cel puțin 200
de persoane
instruite

În
limitele
mijloacel
or
financiar
e
prevăzut
e în
bugetul
de stat

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Medului
(SȘEER,
SPFFÎF),
Centrul
Metodic
pentru
Învățămînt

Instituția
Publică

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Medului (SȘEER, SPFFÎF),
Centrul Metodic pentru
Învățămînt
1.Asigurarea
suportului
metodic
la
elaborarea
programelor de instruire a
deținătorilor de terenuri
agricole.

Activitățile
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Medului (SȘEER, SPFFÎF),
Centrul Metodic pentru
Învățămînt
Realizat
MADRM
cu
suportul
autorităților/instituțiilor
responsabile
de
implementarea acțiunii 1.2. a
elaborat
Programul
de
instruire și Planul de actiuni
cu privire la Programul de
instruire/mediatizare
a
detinatorilor
de
terenuri
agricole privind masurile de
îmbunatatiri
funciare,
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„Institutul de
Pedologie,
Agrochimie și
Protecție
a
Solului
„Nicolae
Instituția
Publică
Dimo”
„Institutul de Pedologie,
Agrochimie și Protecție a
Solului „Nicolae Dimo”
Universitatea
modulelor
Agrară
de 1.Stabilirea
Stat
din (tematicilor) de implementare
a programelor de instruire
Moldova
privind
măsurile
de
îmbunătățiri
funciare,
protecția și sporirea fertilității
solurilor.

UniversitateaAgrară
de
Stat din Moldova
1.
Stabilirea
modulelor
(tematicilor) de implementare
a programelor de instruire
privind
măsurile
de
îmbunătățiri
funciare,
protecția și sporirea fertilității
solurilor.

6

protectia si sporirea fertilitatii
solurilor pentru anul 2021,
Planul de acțiuni menționat a
fost aprobat prin ordinul
MADRM nr. 47/2021.
Instituția Publică „Institutul
de Pedologie, Agrochimie și
Protecție a Solului „Nicolae
Dimo”
Realizat
Instituția Publică „Institutul
de Pedologie, Agrochimie și
Protecție a Solului „Nicolae
Dimo” a stabilit modulele
(tematicilor) de implementare
a programelor de instruire
privind
măsurile
de
îmbunătățiri
funciare,
protecția și sporirea fertilității
solurilor. Acestea au fost
aprobate
prin
ordinul
MADRM nr. 47/2021
Universitatea Agrară de
Stat din Moldova
Realizat
Universitatea Agrară de Stat
din Moldova a stabilit
modulele (tematicile) de
implementare a programelor
de instruire pentru studenți
privind
măsurile
de
îmbunătățiri
funciare,
protecția și sporirea fertilității
solurilor.
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2. Participarea la elaborarea
programelor de instruire a
deținătorilor de terenuri
agricole privind măsurile de
îmbunătățiri
funciare,
protecția și sporirea fertilității
solurilor.
1.3.
Formarea Cel puțin 35
formatorilor
în de formatori
domeniul
instruiți
îmbunătățirilor
funciare în scopul
instruirii
deținătorilor
de
terenuri agricole

Progra
-me
de
asistență
tehnică

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Medului
(SȘEER,
SPFFÎF),
Centrul
Metodic
pentru
Învățămînt

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Medului (SȘEER, SPFFÎF),
Centrul Metodic pentru
Învățămînt

6

Acestea au fost aprobate prin
ordinul MADRM nr. 47/2021.
Realizat
Universitatea Agrară de Stat
din Moldova a participat la
elaborarea programelor de
instruire.

Activitățile
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Medului (SȘEER, SPFFÎF),
Centrul Metodic pentru
Învățămînt

1. Solicitarea suportului din Realizat parțial.
partea
partenerilor
de MADRM prin scrisoarea nr.
dezvoltare.
26-07/374 din 01.02.2021 a
solicitat suport partenerilor de
dezvoltare pentru formarea
formatorilor doar că nu a
primit nici un răspuns. Din
lipsa mijloacelor financiare în
Institutul de
acest
sens
formarea
Pedologie,
formatorilor este planificată
Agrochimie și
pentru semestru II, anul 2021.
Protecție a
2. Elaborarea programele de Realizat.
Solului
instruire a formatorilor în Programul de instruire a
„Nicolae
scopul sporirii capacităților formatorilor în scopul sporirii
Dimo”
profesionale de consultanță.
capacităților profesionale de
consultanță este elaborat și
Universitatea
prezentat pentru consultare
de Stat din
Moldova
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parteneri de
dezvoltare
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Institutul de Pedologie,
Agrochimie și Protecție a
Solului „Nicolae Dimo”
1.
Participarea
la
elaborarea/coordonarea
programelor de instruire a
formatorilor în scopul sporirii
capacităților profesionale de
consultanță.
Universitatea Agrară de
Stat din Moldova
1.
Participarea
la
elaborarea/coordonarea
programelor de instruire a
formatorilor în scopul sporirii
capacităților profesionale de
consultanță.
Universitatea de Stat din
Moldova
1.
Participarea
la
elaborarea/coordonarea
programelor de instruire a
formatorilor în scopul sporirii
capacităților profesionale de
consultanță.

1.4.
Creșterea Cel puțin 166
În
calității formării de cadre de
limitele
profesionale
înaltă
mijloacel
inițiale a cadrelor calificare în
or
de înaltă calificare programe de financiar
în
domeniul
studii
e
îmbunătățirilor
prevăzut

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării
Ministerul
Agriculturii,

Ministerul
Educației,
Culturii și Cercetării
1.Evaluarea externă a calităţii
programelor
de
studii
superioare de licenţă, master
şi doctorat de către Agenţia

6

7

instituțiilor științifice și de
învățămînt din domeniu.
Institutul de Pedologie,
Agrochimie și Protecție a
Solului „Nicolae Dimo”
MADRM
a
elaborat
Programul de instruire a
formatorilor în scopul sporirii
capacităților profesionale de
consultanță și este remis
pentru
coordonare
Institutului.
Universitatea Agrară de
Stat din Moldova
MADRM
a
elaborat
Programul de instruire a
formatorilor în scopul sporirii
capacităților profesionale de
consultanță și este remis
pentru coordonare UASM.
Universitatea de Stat din
Moldova
MADRM
a
elaborat
Programul de instruire a
formatorilor în scopul sporirii
capacităților profesionale de
consultanță și este remis
pentru coordonare USM.
Activitățile
Ministerul
Educației,
Culturii și Cercetării
Programul
de
licență
Ingineria mediului a fost
evaluat extern și acreditat în
perioada
2018,
astfel

Evaluarea
externă a calității
programelor de
studii superioare
de licență, master
și doctorat de
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funciare, protecției
și
sporirii
fertilității solurilor
în
cadrul
programelor
de
studii superioare
de licență, master
și doctorat.

superioare
acreditate

e în
bugetul
de stat

Dezvoltării
Regionale și
Medului
(SȘEER)

Naţională de Asigurare a
Calităţii în Educaţie şi
Cercetare (ANACEC) în
perioada anilor 2021-2023.

acreditarea fiind valabilă
până în iunie 2024. Respectiv
o nouă acreditare poate fi
inițiată începând cu anul
2024.
Programele
de
master
relevante
domeniului
îmbunătățiri
funciare,
protecția și sporirea fertilității
solurilor nu au fost incluse în
Calendarul
evaluărilor
externe al Agenției Naționale
de Asigurare a Calității în
Educație
și
Cercetare
preconizate pentru anul 2021;
Evaluarea
externă
a
programelor de doctorat în
vederea acreditării va fi
realizată conform indicațiilor
conducerii
Ministerului
Educației,
Culturii
și
Cercetării, începând cu anul
2022.

către
Agenția
Națională
de
Asigurare
a
Calității
în
Educație
și
Cercetare
în
perioada anilor
2021-2023 nu a
fost realizată din
motivul situației
pandemice, care
a
determinat
stoparea procesul
de
evaluare
externă.
Evaluările
urmează a fi
realizate într-o
următoare etapă,
conform
Calendarul
ANACEC.

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Medului (SȘEER, CMÎ)
1. Acordare suportului, la
necesitate, de identificare a
listei de
organizații/unități
de
producție
pentru stagiere cadrelor și
realizarea

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Medului (SȘEER, CMÎ)
Activitățile de instruire au
fost organizate de către
UASM și nu s-a solicitat
suport MADRM pentru
stagierea
cadrelor
și
realizarea practicii stidenților.

Universitatea
Agrară de
Stat din
Moldova

Universitatea
de Stat din
Moldova
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practicii studenților.
UniversitateaAgrară
de
Stat din Moldova
1. Pregătirea planului de
stagiare a cadrelor didactice
nemijlocit în unitățile de
producție
în
domeniul
îmbunătățirilor
funciare,
protecției și sporirii fertilității
solurilor.
2. Identificarea specialiștilor
din producție pasibile pentru
încadrarea în procesul de
studii la programele de studii
existente
„Ingineria
mediului” și „Cadastru și
organizarea teritoriului”.
3. Pregătire pentru atestare
anuală ISO a calității prestării
serviciilor de pregătire a
cadrelor de înaltă calificare in
domeniul
îmbunătățirilor
funciare, protecției și sporirii
fertilității solurilor
4. Elaborarea tezelor și
proiectelor de licența și
master pentru soluționarea
problemelor din domeniul
îmbunătățirilor
funciare,
protecției și sporirii fertilității
solurilor doctorat luând în
considerație programul de
îmbunătățiri funciare.

UniversitateaAgrară
Stat din Moldova
Realizat.

Realizat.

Realizat.

Realizat.

Activitățile
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1.5. Elaborarea și
aprobarea
metodologiei
studiilor
pedologice

Metodologie
elaborată

Program
e
de
asistență
tehnică

Instituția
Publică
„Institutul de
Pedologie,
Agrochimie și
Protecție a
Solului
„Nicolae
Dimo”

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Medului (SPFFÎF)
1. Crearea grupului de lucru
cu
implicarea
tuturor
autorităților administrative
publice centrale și alte
instituții din domeniul științei
și de învățămînt în domeniul
solului.
Institutul de Pedologie,
Agrochimie și Protecție a
Solului „Nicolae Dimo”

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Medului (SPFFÎF)
Realizat
Prin Ordinul MADRM nr. 100
din 12/2021 a fost instituit
Grupul de lucru pentru
elaborarea
Metodologiei
studiilor pedologice.

MADRM la data
de 4 august
curent
a
convocat
o
ședință de lucru
cu
Membrii
grupului
de
lucru pentru a
examina gradul
de realizare a
activităților
stipulate în pct. 2
din
Ordinul
MADRM
nr.
100/2021 Astfel,
s-a stabilit ca I.P.
„IPAPS
N.
DIMO”
să
asigure
examinarea în
ședințele
Grupului
de
lucru, în comun
cu alți specialiști
din
domeniu
materialele
sistematizate ce
țin de elaborarea
Metodologiei
studiilor
pedologice
la
diferite scări și
pentru diferite
scopuri pînă la
data
de
5

Întreprindere
a de Stat
„Institutul de
Proiectări și
Organizarea
Teritoriului”

Institutul de Pedologie,
Agrochimie și Protecție a
Solului „Nicolae Dimo”

Parțial realizat
În prezent s-a elaborat draftul
cuprinsului
Metodologiei,
inclusiv lista specialiștilor
responsabili de elaborarea
metodologiei.
Conform
informației I.P. „IPAPS N.
DIMO” propuneri a parvenit
doar de la membru grupului de
lucru delegat din partea
MADRM.
2.
Analiza
informației Parțial realizat
prezentate și discuția în Informația a fost examinată
urmează a fi discutată în
ședințele grupului de lucru.
cadrul grupului de lucru.
3. Elaborarea un grafic de Nerealizat.
deplasări în teritoriu pentru
examinarea profilelor, după
necesitate.
1.Sistematizarea
propunerilor, viziunile, ce țin
de elaborarea unor modificări
la Hotărîrea Guvernului nr.
24/1995 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la
conţinutul
documentaţiei
cadastrului funciar general.
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octombrie
curent; după caz,
să elaboreze un
grafic
de
deplasări
în
teritoriu și să
asigure
examinarea
draftului
Metodologiei
date în Consiliul
științific
I.P.
„IPAPS
„Nicolae Dimo”,
etc) pînă la data
de 5 octombrie
curent.
1.6.
Elaborarea
metodologiei
privind
organizarea
monitoringului
stării de calitate a
solului Republicii
Moldova

Metodologie
elaborată

Progra
-me
de
asistență
tehnică

Instituția
Publică
„Institutul de
Pedologie,
Agrochimie și
Protecție a
Solului
„Nicolae
Dimo”

Activitățile
Institutul de Pedologie,
Agrochimie și Protecție a
Solului „Nicolae Dimo”
1. Selectarea echipei de
elaborare a metodologiei;

Institutul de Pedologie,
Agrochimie și Protecție a
Solului „Nicolae Dimo”
Parțial realizat.
Se selectează echipa de
elaborare a metodologiei.
2.
Selectarea/examinarea Realizat.
surselor bibliografice și
webgrafice;
Studiul
documentelor
analogice.
existente privind organizarea
monitoringului solurilor.
3. Formularea structurii și Realizat.
conținutului
metodologiei S-a
elaborat
(draftul).
cuprinsul/conceptual
Metodologiei.
Activitățile

1

2

3

4

5
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1.7.
Elaborarea
instrucțiunii
metodologice
privind studiul de
fezabilitate pentru
executarea
lucrărilor
de
prevenire
și
combatere
a
eroziunii solului

Instrucțiune
elaborată și
aprobată

Progra
-me
de
asistență
tehnică

Instituția
Publică
„Institutul de
Pedologie,
Agrochimie și
Protecție a
Solului
„Nicolae
Dimo”

Institutul de Pedologie,
Agrochimie și Protecție a
Solului „Nicolae Dimo”
1. Selectarea echipei de
elaborare a instrucțiunii
metodologice.
2.
Examinarea
actelor
normative, standarte etc., din
domeniu.
3. Formularea structurii și
conținutului
instrucțiunii
metodologice (draftul).

Institutul de Pedologie,
Agrochimie și Protecție a
Solului „Nicolae Dimo”
Parțial realizat.
Se selectează echipa de
elaborare a metodologiei.
Realizat.
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Realizat parțial.
S-a elaborat cuprinsul și
metodele de cercetare în teren
și
laborator.
Draftul
instrucțiunii nu a fost elaborat.
Obiectivul 2. Prevenirea și combaterea eroziunii solului pe o suprafață de 1247 hectare de terenuri agricole până în anul 2023
Obiectivul specific 2.1. Combaterea eroziunii de suprafață pe 312 hectare de terenuri agricole până în anul 2023
Unitatea
Activitățile
2.1.1. Stimularea
150 ha de
În
consolidată
măsurilor
de învelișuri de
limitele
pentru
protecţie
ierburi
mijloacel implementarea Unitatea consolidată pentru Unitatea consolidată pentru
antierozională.
reabilitate,
or
implementarea
implementarea
Programelor
pășuni
financia
Fondului
Programelor
Fondului Programelor
Fondului
Internațional
ameliorate,
-re
Internațional
pentru Internațional
pentru
pentru
terenuri
prevăzu
Dezvoltare
Agricolă
(IFAD)
Dezvoltare
Agricolă
(IFAD)
Dezvoltare
degradate,
-te în
concursului Realizat.
Agricolă (IFAD) 1.Lansarea
fâșii de
bugetul
pentru
selectarea Au fost pregătiți termenii de
filtrare
de stat
beneficiarilor
pentru referință și lansat apelul de
Agenția
reabilitate,
pentru
„Moldsilva” obținerea granturilor de granturi
terenuri
finanțare la infiintarea si/sau înființarea/reabilitarea
parteneri de
poluate
reabilitarea invelișurilor de învelișurilor
de
ierburi,
dezvoltare
decontaminat
ierburi.
publicat publicat pe pagina
e, terase
web:
înierbate:
https://www.madrm.gov.md/r
o/content/concurs-pentruselectarea-beneficiarilor-aplde-granturi-la-

1

2

3

4

5

Inclusiv în
anul 202160 ha

Realizat
I semestru 13,0 ha de
pășuni
ameliorate

2.Acordarea asistentei tehnice
la pregătirea cererilor de
finanțare.

3.Evaluarea cererilor depuse
în cadrul concursului pentru
solicitarea
suportului
financiar de către potențialii
beneficiari (APL).

6

%C3%AEnfiin%C8%9Barear
eabilitarea-0;
http://www.ucipifad.md/en/gr
anturi/concurs-pentruselectarea-beneficiarilor-aplde-granturi-la-infiintareareabilitarea-invelisurilor-deierburi/;
https://civic.md/anunturi/gran
turi/57586-concurs-pentruselectarea-beneficiarilor-aplde-granturi-la-infiintareareabilitarea-invelisurilor-deierburi.html;
https://agrobiznes.md/concurs
-de-granturi-pentru-apl-lainfiintarea-reabilitareainvelisurilor-de-ierburi.html.
Realizat.
2.Asistență tehnică a fost
acordată
prin
oferirea
consultațiilor telefonice, după
lansarea apelurilor de granturi.
(zilnic 3-6 consultații ),
potențialilor beneficiari din
cadrul
Administrațiilor
Publice Locale (APL) din
Republica Moldova.
Realizat.
3. Au fost evaluată și aprobată
finanțarea de către Comitetul
de aprobare a granturilor
pentru 10 beneficiari de
granturi (APL) ce au depus
cereri
de
finanțare
la

7

1

2

3

4

5

6

4. Angajarea experților pentru
elaborarea proiectelor de
execuție
la
înființarea/reabilitarea
învelișurilor de ierburi.

5.Elaborarea proiectelor de
execuție pentru potențialii
beneficiarii de granturi la
înființarea
/reabilitarea
învelișurilor de ierburi.
6. Organizarea seminarelor la
nivel regional (Nord, Sud și
Centru) pentru APL in scopul
diseminarii informatiei cu
privire
la
importanta
infiintarii/reabilitării
invelisurilor de iarba.

162 ha de
terenuri
agricole
supuse

În
limitele
mijloacel
-or
financiar

Agenția
Relații
Funciare și
Cadastru

7

concursul
pentru
înființarea/reabilitarea
învelișurilor de ierburi din
anul 2020.
Realizat.
4. Elaborarea Termenilor de
referință este în curs de
definitivare pentru lansarea
concursului de angajare a
experților ce vor elabora
proiectele de execuție pentru
potențialii beneficiari de
granturi (APL) ce vor
implementa proiectele în anul
2022.
Realizat.
5.Au fost elaborate 10
proiecte de execuție pentru 10
beneficiari de granturi (APL)
la reabilitarea pășunilor.
Realizat.
6.Consultantul în reziliență
climatică al UCIP IFAD a
participat cu prezentări la
seminarele
regionale
organizate de către Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și Mediului, prin
intermediul platformei Zoom,
în perioada 8-15 iunie 2021.

Activitățile

Ministerul
Dezvoltării
Mediului

Agriculturii, Ministerul
Regionale și Dezvoltării
Mediului

Agriculturii, Ca rezultat al
Regionale și alegerilor
parlamentare
Legea bugetului

1

2

3

4

5

6

7

alunecărilor
împădurite:
Inclusiv în
anul 202120ha

e
prevăzut
e în
bugetul
de stat

Agenția de
Intervenție și
Plăți pentru
Agricultură

1. Conlucrarea cu Ministerul
Finanțelor ca linia bugetară
de program (în prezent
„Valorificarea terenurilor noi
si
sporirea
fertilitatii
solurilor) planificată ARFC
să fie stabilită/aprobată AIPA
în scopul implementării
acțiunilor planificate a fi
realizate din bugetul de stat
pentru acțiunile planificate în
Planul de acțiuni pentru
implementarea Programului.

MADRM (prin demersurile
nr.
26-07/5557
din
09.12.2020,
nr.26-07/1278
din 06.04.2021) a solicitat
Ministerului Finanțelor ca
linia bugetară de program (în
prezent
„Valorificarea
terenurilor noi si sporirea
fertilitatii solurilor) planificată
ARFC să fie stabilită/aprobată
AIPA în scopul implementării
acțiunilor planificate a fi
realizate din bugetul de stat
pentru acțiunile planificate în
Planul de acțiuni pentru
implementarea Programului.

de stat pentru
anul 2021 nu a
putut
fi
modificată
pe
Semestrul
I,
2021.

Agenția Relații Funciare și
Cadastru
1. Activități de promovare a
Regulamentului
privind condițiile și procedura
de acordare a subvențiilor în
avans
pentru
proiectele
investiționale
de îmbunătățiri funciare
întru
implementarea Programului
de
îmbunătățiri
funciare în scopul asigurării
managementului
durabil al resurselor de sol
pentru
anii
2021-2025,
aprobat prin H/G 985/2020.

Agenția Relații Funciare și
Cadastru
Nerealizat.
Conform condițiilor stabilite
în Regulamentul privind
condițiile și procedura de
acordare a subvențiilor în
avans
pentru
proiectele
investiționale de îmbunătățiri
funciare
întru
implementarea Programului
de îmbunătățiri funciare (…)
2021-2025,
ARFC
este
responsabilă
de
implementarea
acțiunilor
stimulate din contul bugetului
de stat. Astfel, sunt necesare

Agenția
„Moldsilva”

Nu
argumentat
motivele
nerealizării
acțiuni.

s-a

1

2

3

4

5

6

7

activități de promovare a
Regulamentului dat.
2. Instituirea Comisiei de
examinare a proiectelor
investiționale de îmbunătățiri
funciare (H/G 985/2020).

3. Elaborarea și aprobarea
Regulamentului de activitate
a Comisiei de examinare a
proiectelor investiționale de
îmbunătățiri funciare (H/G
985/2020).

4. Elaborarea modelului
cererii de solicitare a
subvenţiei în avans, al
proiectului/planului
de
afaceri, al declaraţiei pe
propria răspundere privind
veridicitatea
informaţiilor
(H/G 985/2020).

5. Elaborarea modelului
contractului de acordare a
subvenţiei în avans (H/G
985/2020).

Realizat.
2. Prin Ordinul ARFC nr.
20/2021 a fost instituită
Comisia de examinare a
proiectelor investiționale de
îmbunătățiri funciare (H/G
985/2020).
Realizat.
3.Prin Ordinul ARFC nr.
20/2021 a fost aprobat
Regulamentului de activitate a
Comisiei de examinare a
proiectelor investiționale de
îmbunătățiri funciare (H/G
985/2020).
Realizat.
4.Prin Ordinal ARFC nr.
29/2021 a fost elaborat
modelul cererii de solicitare a
subvenţiei în avans, al
proiectului/planului
de
afaceri, al declaraţiei pe
propria răspundere privind
veridicitatea
informaţiilor
(H/G 985/2020).
Realizat.
5.Prin Ordinul ARFC nr.
29/2021 a fost elaborat
modelul
contractului
de
acordare a subvenţiei în avans
(H/G 985/2020).

Conform pct. 45
și
48
din
Regulamentului
aprobat
prin
Hotărîrea
Guvernului nr.

1

2

3

4

5

6

6. Aprobarea și publicarea
Ordinul privind apelul de
depunere a dosarelor (H/G
985/2020).

6. Prin Ordinul ARFC nr.
31/2021 a fost anunțat apelul
de depunere a dosarelor (H/G
985/2020), doar că mijloace
financiare
pentru
implementarea acțiunilor nu
au fost transferate AIPA
conform condițiilor stabilite în
Hotărîrea Guvernului nr.
985/2020.
7. Organizarea și desfășurarea Nerealizat.
seminarelor cu privire la
actele normative din domeniu
(H/G nr. 383/2020, pct. 6, 1),
19, pct. 7, 2), lit. n) și t)).
Agenția de Intervenție și
Plăți pentru Agricultură
1. Elaborarea procedurilor
interne
cu
privire
la
implementarea
noilor
modalități de plată.
Agenția „Moldsilva”
1. Examinarea terenurilor
identificate
pentru
împădurire,
în
scopul
stabilirii indicilor necesari la
lucrările de proiectare.
2. Organizarea și desfășurarea
seminarelor cu privire la

Agenția de Intervenție și
Plăți pentru Agricultură
Realizat.
Au fost elaborate manualele
de procedură ce țin de
recepționarea
cererilor,
administrarea și aprobarea
proiectelor etc.
Agenția „Moldsilva”
Realizat
În scopul stabilirii indicilor
necesari la lucrările de
proiectare au fost identificate
20 ha terenuri agricole
degradate ce se propun a fi
împădurite.
Nerealizat
Agenția
„Moldsilva”
a
planificat
realizarea

7

985/2020,
lansarea apelului
de depunere a
dosarelor,
depunerea
și
selectarea
proiectelor
se
efectuează
în
cadrul
mijloacelor
financiare
disponibile şi în
conformitate cu
criteriile
stabilite în anexa
la Regulament.
Astfel,
se
constată că n-au
fost
întrunite
condițiile
de
lansare
a
apelului
de
depunere
a
dosarelor
de
solicitare
a
subvenţiei
în
avans
pentru
proiectele
investiţionale de
îmbunătăţiri
funciare,
ameliorare
şi
protecţie
a
solului și nici
proiectul

1

2

3

4

5

actele
normative
domeniu.

6

din seminarelor
în
septembrie curent.

7

luna Ordinului nu a
fost consultat de
către ARFC cu
AIPA.

Obiectivul specific 2.2. Combaterea eroziunii de adâncime pe 935 hectare de terenuri agricole până în anul 2023
2.2.1.
Aplicarea
935 ha
În
Agenția de
Activitățile
măsurilor
cu amenajări limitele Intervenție și
Agenția de Intervenție și
Agenția de Intervenție și
hidrotehnice
și antierozional mijloacel Plăți pentru
Plăți pentru Agricultură
Plăți pentru Agricultură
fitoameliorative pe
e
or
Agricultură 1.Elaborarea
procedurilor Realizat.
terenurile agricole hidrotehnice financiar
interne
cu
privire
la Au fost elaborate manualele
afectate de ravene
și
e
Agenția
implementarea
noilor de procedură ce țin de
fitoameliorati prevăzut
Relații
modalități de plată.
recepționarea
cererilor,
ve
e în
Funciare și
administrarea și aprobarea
bugetul
Cadastru
proiectelor etc.
de stat
Agenția Relații Funciare și Agenția Relații Funciare și
Cadastru
Cadastru
Nerealizat.
1. Activități de promovare Conform condițiilor stabilite
Regulamentului
în Regulamentul privind
privind condițiile și procedura condițiile și procedura de
de acordare a subvențiilor în acordare a subvențiilor în
avans
pentru avans
pentru
proiectele
proiectele
investiționale investiționale de îmbunătățiri
de îmbunătățiri funciare funciare
întru
întru
implementarea Programului
implementarea Programului de îmbunătățiri funciare (…)
de
îmbunătățiri 2021-2025,
ARFC
este
funciare în scopul asigurării responsabilă
de
managementului
implementarea
acțiunilor
durabil al resurselor de sol stimulate din contul bugetului
pentru
anii
2021-2025, de stat.
aprobat prin H/G 985/2020.
2. Instituirea Comisiei de Realizat.
examinare a proiectelor 2.Prin Ordinul ARFC nr.
20/2021 a fost instituită

1

2

3

4

5

6

7

investiționale de îmbunătățiri Comisia de examinare a
funciare (H/G 985/2020).
proiectelor investiționale de
îmbunătățiri funciare (H/G
985/2020).
3.Elaborarea și aprobarea
Regulamentului de activitate
a Comisiei de examinare a
proiectelor investiționale de
îmbunătățiri funciare (H/G
985/2020).

4. Elaborare modelului cererii
de solicitare a subvenţiei în
avans, al proiectului/planului
de afaceri, al declaraţiei pe
propria răspundere privind
veridicitatea
informaţiilor
(H/G 985/2020).

5. Elaborarea modelului
contractului de acordare a
subvenţiei în avans (H/G
985/2020).

6. Aprobarea și publicarea
Ordinul privind apelul de
depunere a dosarelor (H/G
985/2020).

Realizat.
3.Prin Ordinul ARFC nr.
20/2021 a fost aprobat
Regulamentul de activitate a
Comisiei de examinare a
proiectelor investiționale de
îmbunătățiri funciare (H/G
985/2020).
Realizat.
4.Prin Ordinal ARFC nr.
29/2021 a fost elaborat
modelul cererii de solicitare a
subvenţiei în avans, al
proiectului/planului
de
afaceri, al declaraţiei pe
propria răspundere privind
veridicitatea
informaţiilor
(H/G 985/2020).
Realizat.
5.Prin Ordinal ARFC nr.
29/2021 a fost elaborat
modelul contractului de
acordare a subvenţiei în avans
(H/G 985/2020).
6.Prin Ordinal ARFC nr.
31/2021 a fost anunțat apelul
de depunere a dosarelor (H/G
985/2020), doar că nu sunt
transferate
mijloacele

Conform pct. 45
și
48
din
Regulamentului
aprobat
prin
Hotărîrea

1

2

3

4

5

6

financiare către AIPA pentru
a stimula măsurile stabilite
din contul bugetului de stat.
7. Organizarea și desfășurarea 7.Nerealizat
seminarelor cu privire la
actele normative din domeniu
(H/G nr. 383/2020, pct. 6, 1),
19, pct. 7, 2), lit. n) și t)).
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Guvernului nr.
985/2020,
lansarea apelului
de depunere a
dosarelor,
depunerea
și
selectarea
proiectelor
se
efectuează
în
cadrul
mijloacelor
financiare
disponibile şi în
conformitate cu
criteriile stabilite
în
anexa
la
Regulament.
Astfel,
se
constată că n-au
fost
întrunite
condițiile
de
lansare
a
apelului
de
depunere
a
dosarelor
de
solicitare
a
subvenţiei
în
avans
pentru
proiectele
investiţionale de
îmbunătăţiri
funciare,
ameliorare
şi
protecţie
a
solului și nici

1

2

3

4

5

6

7

proiectul
Ordinului nu a
fost consultate
de către ARFC
cu AIPA.

Obiectivul specific 2.3. Combaterea eroziunii eoliene (deflației) pe 170 hectare de terenuri agricole până în anul 2023
2.3.1. Stimularea 65/25 ha de
În
Unitatea
Activitățile
înființării/reabilităr
fâșii
limitele
consolidată
Unitatea consolidată pentru Unitatea consolidată pentru
ii fâșiilor forestiere
forestiere
mijloacel
pentru
implementarea
implementarea
de protecție
paravânt
or
implementar Programelor
Fondului Programelor
Fondului
înființate/rea financiar
-ea
Internațional pentru
Internațional pentru
bilitate:
e
Programelor Dezvoltare Agricolă (IFAD) Dezvoltare Agricolă (IFAD)
prevăzut
Inclusiv în
Fondului
1. Lansarea concursului Realizat.
e în
anul 2021Internațional pentru
selectarea 1. Au fost pregătiți termenii
bugetul
30/10ha
pentru
beneficiarilor
pentru de referință și lansat apelul de
de stat
Dezvoltare
obținerea granturilor de granturi
pentru
Agricolă
finanțare
la înființarea/reabilitarea
(IFAD)
înființarea/reabilitarea
perdelelor/plantațiilor
perdelelor/plantațiilor
forestiere/agrosilvice
de
forestiere/silvopomicole de protecție, publicat la data de
protecție.
05.07.2021 pe paginile web:
Agenția
https://www.madrm.gov.md/r
Realizat
„Moldsilva”
o/content/concurs-pentruFâșii
selectarea-beneficiarilor-aplforestiere
de-granturi-laparavânturi
%C3%AEnfiin%C8%9Barea
înființare /
reabilitarea-0;
reabilitare
http://www.ucipifad.md/en/gr
anturi/concurs-pentru19,00 / 0,00
selectarea-beneficiarilor-aplha
de-granturi-la-infiintareareabilitarea-invelisurilor-deierburi/;

1

2

3

4

5

2. Evaluarea cererilor depuse
în cadrul concursului pentru
solicitarea
suportului
financiar de către potențialii
beneficiari (APL)

3.Elaborarea
proiectelor
pentru beneficiarii de granturi
la
înființarea/reabilitarea
perdelelor/plantațiilor
forestiere/silvopomicole de
protecție.

6

https://civic.md/anunturi/gran
turi/57586-concurs-pentruselectarea-beneficiarilor-aplde-granturi-la-infiintareareabilitarea-invelisurilor-deierburi.html;
https://agrobiznes.md/concur
s-de-granturi-pentru-apl-lainfiintarea-reabilitareainvelisurilor-de-ierburi.html
Realizat.
2. Au fost evaluate și aprobate
pentru finanțare de către
Comitetul de aprobare a
granturilor
pentru
3
beneficiari de granturi (APL)
cu suprafața totală de 25,37
ha, ce au depus cereri de
finanțare la concursul pentru
înființarea/reabilitarea
perdelelor/plantațiilor
forestiere/agrosilvice
de
protecție din anul 2020.
Realizat.
3. Au fost elaborate 3 proiecte
pentru înființarea fâșiilor
forestiere de protecție pentru
3 beneficiari de granturi
(APL).

Agenția „Moldsilva”
Agenția „Moldsilva”
1.Examinarea
terenurilor Realizat
identificate în scopul creării Au fost identificate în scopul
fîșiilor forestiere, în scopul creării fîșiilor forestiere, și
stabilirii indicilor necesari la

7

1

2

3

4

5

6

stabilirii indicilor necesari la lucrările de proiectare circa
lucrările de proiectare.
10 ha pentru crearea fîșiilor
riverine de protecție a apelor

30 ha
plantații
agrosilvice
create:
Inclusiv în
anul 2021-15
ha

Realizat
Crearea
plantațiilor
agrosilvice
30,00 ha

În
limitele
mijloace
lor
financia
re
prevăzu
te în
bugetul
de stat

2. Activități de promovare a Nerealizat
politicilor
în
domeniu Agenția
„Moldsilva”
a
forestier (seminare, instruiri). planificat
realizarea
seminarelor
în
luna
septembrie curent.
Unitatea
Activitățile
consolidată
Unitatea consolidată pentru Unitatea consolidată pentru
pentru
implementarea
implementarea Programelor
implementare Programelor
Fondului Fondului
Internațional
a
Internațional
pentru pentru Dezvoltare Agricolă
Programelor Dezvoltare Agricolă (IFAD) (IFAD)
Fondului
1. Lansarea concursului Realizat.
Internațional pentru
selectarea 1. Au fost pregătiți termenii de
pentru
beneficiarilor
pentru referință și lansat apelul de
Dezvoltare
obținerea granturilor de granturi
pentru
Agricolă
finanțare
la înființarea/reabilitarea
(IFAD)
înființarea/reabilitarea
perdelelor/plantațiilor
perdelelor/plantațiilor
forestiere/agrosilvice
de
Agenția
forestiere/silvopomicole de protecție, publicat la data de
„Moldsilva” protecție.
05.07.2021 pe paginile web:
https://www.madrm.gov.md/r
o/content/concurs-pentruselectarea-beneficiarilor-aplde-granturi-la%C3%AEnfiin%C8%9Barear
eabilitarea-0;
http://www.ucipifad.md/en/gr
anturi/concurs-pentruselectarea-beneficiarilor-aplde-granturi-la-infiintarea-
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1

2

3

4

5

2.Evaluarea cererilor depuse
în cadrul concursului pentru
solicitarea
suportului
financiar de către potențialii
beneficiari (APL).

3.Elaborarea
proiectelor
pentru beneficiarii de granturi
la
înființarea/reabilitarea
perdelelor/plantațiilor
forestiere/silvopomicole de
protecție.

6

reabilitarea-invelisurilor-deierburi/;
https://civic.md/anunturi/grant
uri/57586-concurs-pentruselectarea-beneficiarilor-aplde-granturi-la-infiintareareabilitarea-invelisurilor-deierburi.html;
https://agrobiznes.md/concurs
-de-granturi-pentru-apl-lainfiintarea-reabilitareainvelisurilor-de-ierburi.html
Au fost evaluate și aprobată
finanțare de către Comitetul de
aprobare a granturilor pentru 8
proiecte.
Realizat.
2. Au fost evaluate și aprobată
finanțare de către Comitetul de
aprobare a granturilor pentru 8
beneficiari de granturi (APL)
cu suprafața totală de 77,65 ha,
ce au depus cereri de finanțare
la
concursul
pentru
înființarea/reabilitarea
perdelelor/plantațiilor
forestiere/agrosilvice
de
protecție din anul 2020.
Realizat.
3. Au fost elaborate 8 proiecte
pentru înființarea plantațiilor
forestiere/agrosilvice
de
protecție pentru 8 beneficiari
de granturi (APL).

7

1

2

3

4

5

6

4.Aprobarea finanțării sub Realizat.
formă de grant, pentru 4. Au fost evaluate și aprobată
potențialii beneficiari.
finanțare de către Comitetul de
aprobare a granturilor pentru 8
beneficiari de granturi (APL)
cu suprafața totală de 77,65 ha
Agenția „Moldsilva”
Agenția „Moldsilva”
1.Examinarea
terenurilor Realizat
identificate în scopul creării Au fost identificate mai multe
fîșiilor forestiere, în scopul terenuri în scopul creării
stabilirii indicilor necesari la fîșiilor forestiere, în scopul
lucrările de proiectare.
stabilirii indicilor necesari la
lucrările de proiectare (60 ha).
2. Activități de promovare a Nerealizat.
politicilor
în
domeniu Agenția
„Moldsilva”
a
forestier (seminare, instruiri). planificat
realizarea
seminarelor în luna septembrie
curent.
20 ha de
În
Unitatea
Activitățile
fâșii
limitele
consolidată
Unitatea consolidată pentru Unitatea consolidată pentru
forestiere în mijloacel
pentru
implementarea
implementarea Programelor
ravene și
or
implementare Programelor
Fondului Fondului
Internațional
vâlcele
financiar
a
Internațional
pentru pentru Dezvoltare Agricolă
create:
e
Programelor Dezvoltare Agricolă (IFAD) (IFAD)
prevăzut
Inclusiv în
Fondului
1. Lansarea concursului Realizat
e
în
anul 2021-10
Internațional pentru
selectarea Au fost pregătiți termenii de
bugetul
ha
pentru
beneficiarilor
pentru referință și lansat apelul de
de stat
Dezvoltare
obținerea granturilor de granturi
pentru
Agricolă
finanțare
la înființarea/reabilitarea
(IFAD)
înființarea/reabilitarea
perdelelor/plantațiilor
perdelelor/plantațiilor
forestiere/agrosilvice
de
Realizat
forestiere/silvopomicole de protecție, publicat la data de
Crearea
Agenția
protecție
05.07.2021 pe paginile web:
fâșiilor
„Moldsilva” valuarea cererilor depuse în https://www.madrm.gov.md/r
riverane de
cadrul concursului pentru o/content/concurs-pentru-
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protecție a
apelor
20,00 ha

3

4

5

6

solicitarea
suportului selectarea-beneficiarilor-aplfinanciar de către potențialii de-granturi-labeneficiari (APL).
%C3%AEnfiin%C8%9Barear
eabilitarea-0;
http://www.ucipifad.md/en/gr
anturi/concurs-pentruselectarea-beneficiarilor-aplde-granturi-la-infiintareareabilitarea-invelisurilor-deierburi/;
https://civic.md/anunturi/grant
uri/57586-concurs-pentruselectarea-beneficiarilor-aplde-granturi-la-infiintareareabilitarea-invelisurilor-deierburi.html;
https://agrobiznes.md/concurs
-de-granturi-pentru-apl-lainfiintarea-reabilitareainvelisurilor-de-ierburi.html
2. Elaborarea proiectelor Realizat
pentru beneficiarii de granturi 2. Pentru categoria fâșii
la
înființarea/reabilitarea riverane de protecție a apelor,
perdelelor/plantațiilor
evaluarea cererilor depuse de
forestiere/silvopomicole de către solicitanții de granturi, se
protecție.
va face după data de
06.08.2021 când se va încheia
apelul concursului de granturi
pentru această categorie.
3. Aprobarea finanțării sub Realizat
formă de grant, pentru 3.
Proiectele
pentru
potențialii beneficiari.
beneficiarii de granturi la
categoria fâșii riverane de
protecție a apelor, vor fi
elaborate după încheierea
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apelului
concursului
de
granturi (06.08.2021) și după
ce beneficiarii se vor califica la
etapa de pre-calificare.
Agenția „Moldsilva”
1.Participarea la examinarea
terenurilor identificate în
scopul
creării
fîșiilor
forestiere, în scopul stabilirii
indicilor necesari la lucrările
de proiectare.
2. Activități de promovare a
politicilor
în
domeniu
forestier (seminare, instruiri).

Agenția „Moldsilva”
Realizat
Au fost identificate mai multe
terenuri în scopul creării
fîșiilor forestiere, în scopul
stabilirii indicilor necesari la
lucrările de proiectare (60 ha).
Nerealizat.
Agenția
„Moldsilva”
a
planificat
realizarea
seminarelor în luna septembrie
curent.

Obiectivul 3. Ameliorarea solurilor pe 4689 hectare de terenuri agricole până în anul 2023
Obiectivul specific 3.1. Ameliorarea chimică a 244 hectare de terenuri agricole până în anul 2023
3.1.1. Lucrări de
244 ha de
În
Activitățile
ameliorare
a
soluri
limitele
Agenția de
Agenția de Intervenție și
Agenția de Intervenție și
solurilor sărăturate
amendate:
mijloacel Intervenție și
Plăți pentru Agricultură
Plăți pentru Agricultură
(alcalice)
or
Inclusiv în
Plăți pentru 1.Elaborarea
procedurilor Realizat
anul 2021-41 financiar
Agricultură interne
cu
privire
la Au fost elaborate manualele de
e
ha
implementarea
noilor procedură
ce
țin
de
prevăzut
Agenția
modalități de plată.
recepționarea
cererilor,
e în
Relații
administrarea și aprobarea
bugetul
Funciare și
proiectelor etc.
de stat
Cadastru
Agenția Relații Funciare și Agenția Relații Funciare și
Nerealizat
Cadastru
Cadastru
Lipsa
Instituția
Nerealizat.
1.
Activități
de
promovare
mijloacelor
Publică
Conform condițiilor stabilite
financiare
„Institutul de Regulamentului
în Regulamentul privind
privind
condițiile
și
procedura
Pedologie,
condițiile și procedura de
Agrochimie și de acordare a subvențiilor în acordare a subvențiilor în
avans
pentru
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Protecție a
Solului
„Nicolae
Dimo”

proiectele
investiționale
de îmbunătățiri funciare
întru
implementarea Programului
de
îmbunătățiri
funciare în scopul asigurării
managementului
durabil al resurselor de sol
pentru
anii
2021-2025,
aprobat prin H/G 985/2020.

avans
pentru
proiectele
investiționale de îmbunătățiri
funciare
întru
implementarea Programului
de îmbunătățiri funciare (…)
2021-2025,
ARFC
este
responsabilă
de
implementarea
acțiunilor
stimulate din contul bugetului
de stat.
Realizat
2.Prin Ordinal ARFC nr.
20/2021 a fost instituită
Comisia de examinare a
proiectelor investiționale de
îmbunătățiri funciare (H/G
985/2020).
Realizat
3.Prin Ordinal ARFC nr.
20/2021 a fost Elaborarea și
aprobarea Regulamentului de
activitate a Comisiei de
examinare
a
proiectelor
investiționale de îmbunătățiri
funciare (H/G 985/2020).
Realizat
4.Prin Ordinal ARFC nr.
29/2021 a fost elaborat
modelul cererii de solicitare a
subvenţiei în avans, al
proiectului/planului de afaceri,
al declaraţiei pe propria
răspundere
privind
veridicitatea
informaţiilor
(H/G 985/2020).

2. Instituirea Comisiei de
examinare a proiectelor
investiționale de îmbunătățiri
funciare (H/G 985/2020).

3. Elaborarea și aprobarea
Regulamentului de activitate
a Comisiei de examinare a
proiectelor investiționale de
îmbunătățiri funciare (H/G
985/2020).

4. Elaborare modelului cererii
de solicitare a subvenţiei în
avans, al proiectului/planului
de afaceri, al declaraţiei pe
propria răspundere privind
veridicitatea
informaţiilor
(H/G 985/2020).
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5. Elaborarea modelului
contractului de acordare a
subvenţiei în avans (H/G
985/2020).

Realizat
5.Prin Ordinal ARFC nr.
29/2021 a fost elaborat
modelul
contractului
de
acordare a subvenţiei în avans
(H/G 985/2020).
Realizat
6.Prin Ordinal ARFC nr.
31/2021 a fost anunțat apelul
de depunere a dosarelor (H/G
985/2020), doar că mijloacele
financiare pentru stimularea
acțiunilor nu sunt stabilite
pentru
AIPA
conform
prevederilor
Hotărîrii
Guvernului nr. 985/2020.
Nerealizat.

6. Aprobarea și publicarea
Ordinul privind apelul de
depunere a dosarelor (H/G
985/2020).

7. Organizarea și desfășurarea
seminarelor cu privire la
actele normative din domeniu
(H/G nr. 383/2020, pct. 6, 1),
19, pct. 7, 2), lit. n) și t)).
Instituția
Publică
„Institutul de Pedologie,
Agrochimie și Protecție a
Solului „Nicolae Dimo”
1. Avizarea proiectelor de
execuție la obiectele cu
lucrări de ameliorare a
solurilor sărăturate (alcalice)
și întocmirea recomandărilor.

Instituția Publică „Institutul
de Pedologie, Agrochimie și
Protecție a Solului „Nicolae
Dimo”
Proiecte de execuție la
obiectele cu lucrări de
ameliorare
a
solurilor
sărăturate (alcalice) nu au fost
elaborate din lipsa mijloacelor
financiare.
2. Participarea la selectarea Nu au fost solicitări din partea
obiectelor pentru ameliorarea deținătorilor de terenuri.
chimică.

7

Conform pct. 45
și
48
din
Regulamentului
aprobat
prin
Hotărîrea
Guvernului nr.
985/2020,
lansarea
apelului
de
depunere
a
dosarelor,
depunerea
și
selectarea
proiectelor se
efectuează
în
cadrul
mijloacelor
financiare
disponibile şi în
conformitate cu
criteriile
stabilite
în
anexa
la
Regulament.
Astfel,
se
constată că n-au
fost
întrunite
condițiile
de

1

2

3

4

5

3. Organizarea și desfășurarea Nerealizat.
a 2 seminare în zonele cu
soluri sărăturate (alcalice) cu
privire
la
ameliorarea
terenurilor.

6

7

lansare
a
apelului
de
depunere
a
dosarelor
de
solicitare
a
subvenţiei
în
avans
pentru
proiectele
investiţionale de
îmbunătăţiri
funciare,
ameliorare
şi
protecţie
a
solului și nici
proiectul
Ordinului nu a
fost consultate
de către ARFC
cu AIPA.
Obiectivul specific 3.2. Ameliorarea hidrică (amenajări de irigare) prin majorarea suprafețelor irigate cu 4445 hectare până în anul 2023
3.2.1. Stimularea
4445 ha:
În
Unitatea
Activitățile
reabilitării
limitele
Inclusiv în
consolidată
Unitatea consolidată pentru Unitatea consolidată pentru
sistemelor
de anul 2021- mijloacel
pentru
implementarea
implementarea Programelor
irigare și desecare
or
1870 ha
implementare Programelor
Fondului Fondului
Internațional
pentru atenuarea
financiar
a
Internațional
pentru pentru Dezvoltare Agricolă
secetei pedologice
e
Programelor Dezvoltare Agricolă (IFAD) (IFAD)
prevăzut
Realizat
Fondului
1. Implementarea proiectelor Realizat
e în
372 ha
Internațional de infrastructura aprobate 1.În proces de realizare, fost
irigarea prin bugetul
pentru
pentru anul 2021.
lansat
concursul
pentru
de stat
picurare
Dezvoltare
receptionarea cererilor de
Agricolă
finantare a proiectelor de
440 ha
(IFAD)
infrastructura pentru anul
2022.
Total:812 ha
2. Lansarea concursului Realizat
pentru receptionarea cererilor

1
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3
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Proiectul
„Livada
Moldovei”

de finantare a proiectelor de
infrastructura pentru anul
2021. In urma concursului vor
fi
finantate
retele
de
alimentare cu apa pentru
irigare si bazine de acumulare
a apei.

2.La data de 16.06.21 fost
lansat
concursul
pentru
receptionarea cererilor de
finantare a proiectelor de
infrastructura pentru anul
2022. In urma concursului vor
fi
finantate
retele
de
alimentare cu apa pentru
irigare si bazine de acumulare
a
apei;
https://www.ucipifad.md/gran
turi/apelii-concurs-pentrureceptionarea-cererilordefinantare-a-proiectelordeinfrastructura-pentru-anul2022-incadrul-proiectului-derezilienta-ruralaifad-vii/
3.Au fost aprobate de catre
Comitet
proiectele
de
infrastuctura care urmeaza a fi
implementate pe parcursul
anului 2021.
După aprobarea de către
comitet a proiectelor de
infrastructură urmează a fi
semnate
contractele
cu
beneficiarii
în
vederea
purcederii la următoarele etape
a implementării proiectului.

Fondul de
Dezvoltare
Durabilă
Moldova
Agenția
„Apele
Moldovei”

3.Aprobarea de către Comitet
a proiectelor de infrastuctura:
rețelelor de alimentare cu apa
pentru irigare și bazine de
acumulare.

4. Selectarea prestatorilor de
servicii pentru construcția/
reabilitarea sistemelor de
irigare.

Realizat
Concurs lansat la datat de
08.06.2021
https://www.ucipifad.md/achi
zitii/cerere -de-exprimare-a-
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interesuluiselectareasupraveghetorilortehnici-pentrusupravegherealucrarilor-civile-inconstructiaproiectelor-deinfrastructurafinantate-incadrul-proiectelor-ifadin2021/
Proiectul
„Livada
Moldovei”
1. In I semestru 2021, sunt
planificate alocarea resurselor
financiare din împrumutul
BEI, pentru finanțarea creării
si reabilitării a 280 ha
suprafețe irigate.
2.
Alocarea
resurselor
creditare ieftine, inclusiv
scutirea de taxa TVA și taxe
vamale, pentru procurarea
sistemelor
de
irigare
performante, inclusiv forarea
fântânilor arteziene.
3.Colaborarea cu AIPA în
vederea micșorării presiunii
investiționale
asupra
horticultorilor.

Proiectul
„Livada
Moldovei”
In I semestru 2021, Proiectul
Livada Moldovei a stimulat
lucrări de reabilitare a
sistemelor de irigare prin
picurare
pentru
culturi
horticole pe o suprafață de
371,58 ha. In acest sens au fost
recreditati beneficiarii din
sectorul horticol, care au
inclus
în
proiecte
investiționale
procurarea
sistemelor
de
irigare
performante.
Totodată,
menționam ca 85 % din
beneficiarii Livada Moldovei,
concomitent finanțării, depun
dosare la AIPA, pentru a
beneficia de subvenții pentru
investițiile
efectuate
si
dobânzile
aplicate
la
finanțarea primita în cadrul
Proiectului.
Fondul
de
Dezvoltare Fondul
de
Dezvoltare
Durabilă Moldova
Durabilă Moldova
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1.Implementarea a 8 proiecte
investiţionale
de
infrastructură pe domeniul
reabilitării şi îmbunătăţirii
infrastructurii
SCI
proprietate publică a statului,
cu contribuţia parţială a
AUAI beneficiare, inclusiv pe
tipuri de intervenţii:
1)Extinderea
(reabilitarea)
ariilor de deservire prin
construcţia de noi reţele de
irigare:
a)SCI Teţcani şi SCI
Beleavinţi - cca. 290 ha;
b)SCI Blindeşti - cca. 110 ha.
2) Înlocuirea, reabilitarea ori
îmbunătăţirea infrastructurii
de clădiri, reţele, echipamente
hidromecanice şi electrice, cu
impact integral ori parţial
asupra ariei de deservire de
proiect a SCI:
a)SCI Holercani, integral,
cca. 2400 ha;
b)SCI Nistrean, integral, cca.
1500 ha;
c)SCI Vamiţa, integral, cca.
1400 ha.
Agenția „Apele Moldovei”
1.Coordonarea proiectelor de
infrastructură a sistemelor de
irigare/desecare

6

Parțial realizat
Din
cele
8
proiecte
investiționale preconizate, 4
au fost finalizate în semestrul I
al anului 2021 (Etapa: recepție
la finalizarea lucrărilor),
inclusiv pe tipuri de investiții:

1)Extinderea
(reabilitarea)
ariilor de deservire prin
construcţia de noi reţele de
irigare:
a)SCI
Teţcani
şi
SCI
Beleavinţi - cca. 290 ha;
b)SCI Blindeşti - cca. 150 ha.
2) Înlocuirea, reabilitarea ori
îmbunătăţirea infrastructurii
de clădiri, reţele, echipamente
hidromecanice şi electrice, cu
impact integral ori parţial
asupra ariei de deservire de
proiect a SCI:
a)SCI Holercani, integral, cca.
2400 ha;
b)SCI Nistrean, integral, cca.
1500 ha;

Agenția „Apele Moldovei”
1. Au fost coordinate 18
proiecte de infrastructură a
sistemelor de irigare/desecare

2.Instruirea deținătorilor de
Parțial realizat.
terenuri agricole, producătorii
agricoli, utilizatorii de apă
privind stimularea reabilitării
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sistemelor de irigare și
desecare și actele normative
din domeniu.
3.Promovarea și stimularea
utilizatorilor de apă pentru
irigare întru reabilitarea
sistemelor de irigare și
desecarea terenurilor agricole
4. Efectuarea vizitelor în
teritoriu pentru monitorizarea
procesului de reabilitare a
sistemelor de irigare
5. Participare în activitatea
comisiei de primire a
obiectelor reabilitate.

6

7

Realizat.
3.Promovarea și stimularea a
cca 50 utilizatori de apă pentru
irigare
întru
reabilitarea
sistemelor de irigare și
desecarea terenurilor agricole.
Realizat
4. Au fost efectuate 23 vizite în
teritoriu pentru monitorizarea
procesului de reabilitare a
sistemelor de irigare.
Realizat
Participare în 8 comisii de
primire/predare
a
echipamentelor hidrotehnice
reabilitate precum și a
extinderii ariilor de deservire a
SCI.

La situația din 18 august 2021

