
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

privind implementarea proiectelor de asistenţă externă 

în sectorul agroalimentar – 2015 

 

1. PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ (MAC-P) 
 

Finanţator: Banca Mondială, Guvernul Suediei 

Perioada de implementare: 2012-2017 

Buget total: 28,4 mln USD 

 

Componenta 1: Managementul Siguranţei Alimentelor.  

Această componentă va sprijini crearea ajustărilor necesare în sistemul managementului siguranţei 

alimentare, în conformitate cu practicile şi cerinţele Uniunii Europene. 

Componenta 2: Îmbunătăţirea Potenţialului de Acces la Pieţele de Desfacere.  

Această componentă va sprijini înfiinţarea şi organizarea în continuare a grupurilor de producători, în 

acelaşi timp, sprijinind cererea acestor grupuri  pentru standarde moderne de producţie şi tehnologii post-

recoltare. 

 Componenta 3. Sporirea Productivităţii Solurilor prin Intermediul Durabil al Terenurilor. Activităţile  

componentei vor fi direcţionate spre: (i) consolidarea capacităţii umane, instituţionale şi tehnice (atât la 

nivel local şi naţional) pentru punerea în aplicare a activităţilor de gestionare durabilă a terenurilor; (ii) 

stimulente financiare pentru agricultori pentru adoptarea gestionării durabile a terenurilor şi a bunelor 

practici agricole şi de mediu, şi (iii) asistenţă pentru investiţii pentru reabilitarea de fâșii de protecţie anti-

eroziune cu scopul de a menţine şi a spori productivitatea terenurilor agricole. 

Beneficiarii granturilor.  

• Grupurile de producători din cel puţin 5 membri (persoane fizice), care desfăşoară activitate de 

întreprinzător şi/sau juridice;  

• Nici unul din membri nu deţine mai mult de 20% din voturi la adunarea generală;  

• Realizează producţia proprie prin intermediul grupului cel puţin:  

 51% - în primul an de activitate  

 60% - în al doilea an de activitate 

 75% - în al treilea an de activitate şi următorii.  
Fiecare membru al grupului de producători va confirma activitatea agricolă individuală în cadrul 

unui sub-sector din horticultură de minim 3 ani. 

Grupurile de producători vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere precum că, bunurile 

/investiţiile achiziţionate în cadrul proiectului nu vor fi vor fi vîndute sau transferate părţilor terţe.  

 

Progresul implementării acţiunilor. 

 

Componenta 1: Managementul Siguranţei Alimentelor.  

1.Elaborarea şi crearea a 3 Sisteme Informaţionale (LIMS, MMS, modernizarea SITA) 

Termen de realizare (01/08/2014 – 01/10/2016) 

Au fost elaborate specificările tehnice şi organizată licitaţia. 

MMS – efectuat la nivel de 90 %;  

LIMS – elaborat 95 %;  

Modernizarea Sistemului informaţional privind trasabilitatea animalelor (SITA) efectuat la nivel de 100 %. 

 

2.Revizuirea legislaţiei şi instruirea specialiştilor care activează la frontieră. Inspectarea 

construcţiilor PIF-lor, training pentru specialiştii PIF. 

Termen de realizare (01/10/2013 – 01/12/2016) 

Transpunerea legislaţiei comunitare în legislaţia naţională şi anume: 

- Regulamentul Comisiei 16/2011 din 10 ianuarie 2011; 

- Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011; 

- Decizia Comisiei 2006/677/CE din 29 septembrie 2006; 

- Decizia Comisiei 2004/478/CE din 29 aprilie 2004; 



 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 208/2013 al Comisiei din 11 martie 2013; 

- Norma sanitar-veterinară privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi de 

certificare veterinară a importurilor de lapte crud şi a produselor lactate destinate consumului uman), care 

transpune parţial Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei din 2 iulie 2010; 

- Norma sanitar-veterinară privind sănătatea animală la importul materialului seminal de bovine, care 

transpune parţial Directiva Consiliului nr. 88/407/CEE din 14 iunie 1988; 

- Norma sanitar-veterinară privind sănătatea animală la importul materialului seminal de porcine, care 

transpune parţial Directiva Consiliului din 26 iunie 1990; 

- Decizia Comisiei nr. 2010/470/UE din 26 august 2010; 

- Hotărârea Guvernului nr. 357 din 01.06.2012; 

- Hotărârea Guvernului nr. 221 din 16.03.2009; 

- Hotărârea Guvernului nr. 398 din 11.06.2012. 

Transpunerea legislaţiei comunitare în legislaţia naţională şi anume: 

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 din 21 octombrie 2009; 

- Regulamentul (CE) nr. 798/2008 din 8 august 2008; 

- Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 din 24 septembrie 2009. 

 

3.Instruirea medicilor veterinari privind implementarea HACCP la întreprinderile de procesare a 

produselor de origine non-animală. Patru exerciţii de simulare la întreprinderi, un seminar naţional 

cu participarea a circa 100 medici veterinari. 

Termen de realizare (01/05/2014 – 01/12/2016) 

A fost contractat un consultant pentru a fi efectuate instruirile privind  implementarea HACCP la 

întreprinderile care procesează alimente de origine non-animală. Au fost efectuate 3 vizite de către 

consultant. Au fost instruiţi în jur de 100 inspectori ANSA. 

 

4.Instruirea medicilor veterinari privind implementarea HACCP la întreprinderile de procesare a 

produselor din carne. 

Termen de realizare (01/06/2015 – 01/12/2016) 

A fost contractat un consultant pentru efectuarea instruirilor privind  implementarea HACCP la 

întreprinderile producătoare de produse din carne. Au fost efectuate 4 vizite de către consultant. Au fost 

instruiţi în jur de 100 inspectori ANSA. 

 

5.Lucrări de reconstrucţie ale sediului Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentară.  

Termen de realizare (01/06/2014 – 01/12/2015) 

Lucrările de proiectare şi reconstrucţie au fost finalizate. Darea în exploatare a edificiului a avut loc pe data 

de 29/12/2015 

 

6.Lucrări de reconstrucţie a laboratorului de siguranţă alimentară de la Bălţi. 

Termen de realizare (01/03/2015 – 01/09/2015) 

A fost organizată licitaţia pentru reconstrucţia laboratorului din Bălţi. A fost semnat contractul cu compania 

pentru lucrări de reconstrucţie a laboratorului din Bălţi. 

NOTĂ: Termenul de execuţie a contractului este specificat în graficul de execuţie din Ofertă şi este de 268 

zile calendaristice, cu finalizarea obiectivului la 15 septembrie 2015. Contractul a fost semnat cu 

Societatea Comercială „BUILDING ASTROM” SRL. Lucrările nu au demarat din motiv că MAIA nu a 

finalizat procedura de transmitere a edificiului dat către ANSA. 

 

 

7.Reabilitarea Laboratorului de siguranţă alimentară CRDV (Cahul). 

Termen de realizare (01/08/2014 – 01/04/2016) 

Lucrările de proiectare a Laboratorului de siguranţă alimentară CRDV (Cahul) au fost finalizate in 

proporţie de 90%. 

NOTĂ: Proiectarea nu a putut fi finalizată pînă în prezent pe motiv că ANSA nu a primit coordonarea 

proiectului de la arhitectorul şef Cahul, invocînd că clădirea existentă are o anexa construită fără acte. 

 



 

8.Lucrări de construcţie PIF Tudora. 

Termen de realizare (01/08/2014 – 01/11/2015) 

PIF Tudora – lucrări de construcţie  finalizate în proporţie de 95 %. 

NOTĂ: În luna decembrie 2015, lucrările de construcţie au fost finalizate. Din motiv că Serviciul Vamal 

insistă să fie construit un bloc sanitar pe teritoriul vamei, a fost încheiat un amendament cu compania de 

proiectare pentru elaborarea proiectului dat şi amendament cu compania de construcţie privind extinderea 

termenului de dare în exploatare a PIF-ului dat pînă la finalizarea construcţiei blocului sanitar solicitat de 

Serviciul Vamal. 

 

9.Lucrări de construcţie PIF Leuşeni. 

Termen de realizare (01/02/2015 – 01/04/2016) 

PIF Leuşeni – lucrări de construcţie  finalizate în proporţie de 25 %. 

NOTĂ: Lucrările sunt efectuate cu întârziere, din acest motiv au fost efectuate un şir de şedinţe la şantier 

unde compania de construcţie a dat asigurări că finalizează lucrările conform contractului.  

În legătură cu faptul că, a fost tergiversată obţinerea avizului de mediu, medicină preventivă pentru fîntâna 

săpată, care a necesitat elaborarea de analize speciale, a fost prelungit termenul de execuţie a obiectului 

dat pînă în luna aprilie 2016. 

 

10.Lucrări de construcţie PIF Criva. 

Termen de realizare (01/10/2014 – 01/05/2016) 

PIF Criva – lucrări de construcţie  finalizate în proporţie de 90 %. 

NOTĂ: Din motiv că Biroul Vamal Briceni nu permite conectarea la reţeaua de GLP şi apă, compania de 

construcţie a solicitat prelungirea termenului de execuţie. Amendamentul dat a fost semnat. La data de 

31.12.2015 au fost îndeplinite în volum de 90 %. 

 

11.Lucrări de construcţie PIF Giurgiulesti. 

Termen de realizare (01/02/2015 – 01/04/2016) 

PIF Giurgiuleşti – lucrări de construcţie  finalizate în proporţie de 30 %. 

NOTĂ: La data de 31.12.2015 lucrările au fost îndeplinite în proporţie de 30%. În legătură cu faptul că, au 

apărut lucrări suplimentare şi anume reconstrucţia  rigolei de evacuare a apelor pluviale, care a fost cu 

mult timp în urmă deteriorată şi pune în pericol construcţia dată, au fost elaborate procesele verbale 1 şi 2,  

şi încheiat un nou amendament care a mărit suma contractului cu 82680 lei. Termenul de finalizare a 

contractului dat a fost prelungit.  

 

Componenta 2: Îmbunătăţirea Potenţialului de Acces la Pieţele de Desfacere.  

1.Organizarea a 30 de şedinţe de outreach pentru producătorii agricoli din ţară 

Termen de realizare (01/09/2013 – 01/06/2017) 

20 activităţi de outreach cu participarea a 259 persoane, dintre care 43 femei. 

NOTĂ: Cumulativ au fost realizate 153 activităţi de outreach, 1597 participanţi. 

 

2.Identificarea potenţialilor membri ai Grupurilor de producători şi mobilizarea acestora în 25 focus 

grupuri 

Termen de realizare (01/09/2013 – 01/06/2017) 

Pe parcursul anului 2015, au fost organizate 37 adunări ale focus-grupurilor. 

NOTĂ: De la demararea proiectului, au fost organizate 88 adunări ale focus-grupurilor. Activităţile au 

adunat un număr total de 513 de participanţi, ceea ce corespunde cu o medie de 6 participanţi per 

activitate. Diapazonul participaţiei a fost între 5 şi 11. 

 

3.Crearea a 25 grupuri de iniţiativă şi realizarea a cca 25 studii de pre-fezabilitate în vederea 

evaluării aspectelor economice şi financiare necesare investiţiei 

Termen de realizare (01/09/2013 – 01/06/2017) 

Pe parcursul anului 2015, au fost create 30 grupuri de iniţiativă noi.  

NOTĂ: De la demararea proiectului, au fost create 54 grupuri de iniţiativă pentru care au fost elaborate 

studii de pre-fezabilitate. 



 

4.Susţinere la înregistrarea a 10 grupuri de producători noi (apelul #3, 4) 

Termen de realizare (01/09/2013 – 01/06/2017) 

Pe parcursul anului 2015, au fost înregistrate 29 grupuri de producători. 

NOTĂ: De la demararea proiectului, au fost create şi înregistrate 47 grupuri de producători. Grupurile 

înregistrate de producători includ în structura lor între 5 şi 8 fondatori. 

 

5.Elaborarea a 10 studii de fezabilitate pentru grupurile de producători create şi înregistrate (apelul 

#3,4) 

Termen de realizare (01/09/2013 – 01/06/2017) 

De la demararea proiectului, au fost elaborate 43 studii de fezabilitate pentru grupurile de producători. 

NOTĂ: De la demararea proiectului, au fost elaborate 43 studii de fezabilitate pentru grupurile de 

producători. 

 

6.Suport la elaborarea a 15 pachete de documente (aplicaţii) pentru concursul de granturi 

investiţionale (apelul # 2,3,4) 

Termen de realizare (01/09/2013 – 01/06/2017) 

Pe parcursul anului 2015, au fost depuse 31 dosare de aplicare la grant. 

NOTĂ: De la demararea proiectului au fost elaborate şi depuse 40 dosare de aplicare la grant, la oficiile 

teritoriale ale AIPA, ceea ce constituie 108% din planul trimestrial cumulativ şi 67% din planul total. 

 

7.Prestarea serviciilor de consultanţă specializată grupurilor de producători care vor beneficia de 

granturi investiţionale 

Termen de realizare (01/08/2014 – 01/06/2017) 

A fost elaborat planul de asistenţă post-finanţare. Planul dat conţine 4 domenii de suport: expertiză 

specializată şi vizite individuale de M&E, dezvoltarea capacităţilor şi programe de instruire, dar şi sesiuni 

de evaluare. Consultanţa specializată şi sesiunile de instruire vor fi concentrate pe 3 domenii: 1) 

contabilitate, fiscalitate şi raportare; 2) reglementări juridice, interne şi contracte; 3) planificarea afacerii, 

planificarea financiară şi resurse umane.  

Dezvoltarea capacităţilor se va concentra pe elaborarea următoarelor documente: elaborare documentelor 

privind aspecte de politici, contabilitate, proceduri de control intern, rapoarte financiare,  elaborare caietului 

de sarcini pentru sistemul central de contabilitate. 

NOTĂ: Aceasta activitate a demarat cu întîrziere. Urmare a elaborării acestui plan de suport post-

finanţare au fost organizate 4 sesiuni de instruire pentru Grupurile de Producători pe următoarele aspecte: 

contabilitate, Managementul operaţional al cooperativelor, aspecte juridice de gestionare a cooperativelor. 

 

8.Activităţi de informare, schimb de experienţă pentru GP, AIPA şi actori implicaţi în domenii 

precum: M&E, aspecte de mediu, recunoaşterea oficială a GP - facilităţi oferite de stat, activitatea 

grupurilor de producători, asociere în afaceri, export, marketing, etc. 

Termen de realizare (01/05/2015 – 01/06/2017) 

În anul 2015, 13 administratori ai GdP au participat într-o vizită de studiu în Polonia, unde au studiat 

experienţa poloneză în formarea şi dezvoltarea grupurilor de producători şi politica Uniunii Europene de 

susţinere a grupurilor de producători şi a afacerilor din sectorul fructelor şi legumelor. 

 

9.Activităţi de instruire în domeniul exportului, standardelor de calitate, marketing, matchmaking şi 

schimb de experienţă pentru beneficiarii programului de granturi, grupurile de producători, etc. 

Termen de realizare (01/09/2015 – 01/04/2016) 

Au fost organizate 7 instruiri practice cu suportul experţilor internaţionali din Olanda, Germania, România 

pe următoarele subiecte: managementul cooperativei; accesul produselor agroalimentare pe piaţa UE, reţele 

internaţionale de retail; tehnici de negocieri şi vînzări; proceduri vamale, ultimele inovaţii ale serviciului 

vamal axate pe facilitarea exportului: AEO, vămuire electronica, exportator autorizat etc.; aspecte de 

contracte internaţionale; elaborare de pagini web – suport practic; marketing internaţional. 

A fost organizată o vizită de identificare a partenerilor din România pentru 12 grupuri de producători. Au 

fost purtate discuţii concrete şi solicitări de produse la nivel de factori de decizie în cadrul a:  5 reţele 

internaţionale  (Carrefour, Metro Cash & Carry, Mega Image, Selgros, Kaufland,) şi 5 platforme de 



 

logistică (Karemafruct, Bianoli Fruct, Caf Activ Invest, Algida) interesaţi să preia produse din Republica 

Moldova. 

NOTĂ: Activităţile vor dura pînă în luna aprilie 2016. 

 

10.Implementarea programului de granturi investiţionale destinate infrastructurii post-recoltă 

pentru GP (lansare apel#3 şi #4) 

Termen de realizare (01/04/2014 – 01/06/2017) 

Pe parcursul anului 2015, au fost lansate 2 apeluri de colectare a dosarelor de aplicare la programul de 

granturi destinat investiţiilor în infrastructura post-recoltă. În cadrul acestor două apeluri au fost depuse 31 

dosare de aplicare la grant.  

De asemenea, au fost aprobate spre finanţare 24 grupuri de producători. Valoarea granturilor aprobate 

constituie  5 361 362 dolari SUA. 

NOTĂ: Urmare a 4 apeluri de granturi (lansate în anii 2014-2015), 32 grupuri de producători au fost 

declarate eligibile pentru porţiunea de grant, iar valoarea granturilor aprobate reprezintă 7 861 234,23 

dolari SUA. Odată fiind aprobaţi, beneficiarii primesc o perioadă la 9 luni pentru a asigura co-finanţarea 

investiţiei. La data de 31 decembrie, cumulativ au fost debursate resurse de grant în valoare de 7 225 

064,40 dolari SUA. Doar în anul 2015, au fost debursate granturi în valoare de 6 492 983,12 dolari SUA. 

 

11.Monitorizarea şi evaluarea beneficiarilor programului de granturi investiţionale  

Termen de realizare (01/08/2015 – 01/06/2017) 

Au fost organizate 2 runde de vizite trimestriale de monitorizare la 25 grupuri de producători care au fost 

aprobate spre finanţare şi au efectuat sau urmează să efectueze investiţiile.  

 

Componenta 3. Sporirea Productivităţii Solurilor prin Intermediul Durabil al Terenurilor. 

1.Elaborarea unui ghid privind practicile de MDT. Conţinutul ghidului va fi coordonat cu 

consultantul în practici agro-silvice. 

Termen de realizare (01/02/2015 -01/05/2015) 

Ghidul „Management durabil al terenurilor”, realizat de către ACSA, care cuprinde inclusiv costurile 

asociate aplicării a practicilor MDT elaborat şi publicat. 

 

2.Implementarea programului de informare şi conştientizare publică privind aplicarea MDT în 

vederea creării unui mediu favorabil de implementare a obiectivelor proiectului 

Termen de realizare (01/12/2013 – 01/11/2016) 

170 de persoane informate despre practicile de management durabil al terenurilor şi programul de granturi 

post-investiţionale destinate MDT în urma celor 8 sesiuni de informare şi conştientizare în cadrul acţiunii 

Caravana Verde.  

 

3.Elaborarea programului de instruire a beneficiarilor programului de granturi MDT şi realizarea a 

cel puţin 2 sesiuni de instruire ale beneficiarilor privind auto M&E   

Termen de realizare (01/07/2014 – 01/06/2017) 

ACSA a organizat 4 sesiuni de instruire a reprezentanţilor a 60 de companii beneficiare de granturi post – 

investiţionale.  

Sesiunile de instruire au avut drept scop familiarizarea companiilor beneficiare de granturi pentru 

implementarea practicilor şi activităţilor de MDT cu toate aspectele legate de exerciţiul de M&E în care este 

antrenată ACSA şi echipa de experţi, precum şi de a instrui şi învăţa (teoretic şi practic) reprezentanţii 

companiilor participante despre procesul de auto-monitorizare şi auto – evaluare pe care companiile îl vor 

aplica în cadrul acestui proiect. 

 

4.Continuarea implementării programului de granturi post-investiţionale destinate MDT, apelul #3.  

Termen de realizare (01/04/2014 – 01/06/2017) 

La 21 iulie 2015 a fost lansată cea de-a III-a rundă a Programului de granturi post - investiţionale destinate 

MDT. 

 

 



 

5.Asistenţă tehnică beneficiarilor sub-proiectelor de dezvoltare a practicilor de MDT finanţate prin 

intermediul programului de granturi 

Termen de realizare (01/10/2015 – 01/06/2017) 

2 consultanţi au fost recrutaţi şi contractaţi: 1 consultant evaluează aspectele tehnice privind aplicarea 

tehnologiilor de conservare a solului şi practicilor de MDT, al 2-lea consultant prestează servicii de 

consultanţă pentru potenţialii aplicanţi la programul de granturi post-investiţionale pentru implementarea a 

practicilor de management durabil al terenurilor, revizuirea dosarelor depuse şi verificarea corectitudinii 

practicii implementate de beneficiari.  

 

6.Aprobarea a cel puţin 40 dosare pentru finanţare pentru aplicarea practicilor de MDT  

Termen de realizare (01/04/2014 – 01/06/2017) 

Comisia de Evaluare şi Selecţie a evaluat un număr de 24 dosare, dintre care 20 au fost aprobate. Valoarea 

granturilor acceptate spre finanţare a constituit 5 593 825. 97 MDL (283 946 USD).  Beneficiarii au investit 

resurse financiare în 3 practici de MDT (iazuri de captare a apei pluviale şi înierbarea cu lucrarea solului 

numai în jurul pomilor în livezi, precum şi în 17 utilaje destinate MDT (semănători şi combine). 

NOTĂ: Cumulativ de la demararea programelor de granturi post-investiţionale au fost recepţionate 153 

dosare dintre care 111 au fost calificate finaliste pentru rambursarea a 50% din valoarea investiţiei în 

tehnologii de MDT. 

 

7.Reabilitarea a cca 900 ha de perdele forestiere de protecţie în sudul Republicii Moldova  

Termen de realizare (01/01/2014 – 01/05/2017) 

Au fost reabilitate 747,99 ha 

NOTĂ: Cumulativ-1 654, 9ha 

 

8.Monitorizarea a cca 50 de obiecte reabilitate în cadrul Programului de reabilitare a perdelelor 

forestiere de protecţie  

Termen de realizare (01/01/2014 – 01/05/2017) 

Au fost organizate 34 vizite de M&E a primăriilor implicate în procesul de reabilitare a perdelelor forestiere 

efectuate. Au fost recoltate 43 parcele de probă: 28 suprafeţe de probă şi 15 probe de sol. 

 

9.Consultanţă tehnică oferită pentru circa 20 primării, beneficiari ai programului de reabilitare a 

perdelelor forestiere de protecţie 

Termen de realizarea (01/01/2014 – 01/05/2017) 

Asistenţă tehnică acordată pentru 31 primării în vederea gestionării perdelelor de protecţie forestieră 

 

10.Evaluarea stocului de carbon 

Termen de realizare (01/01/2014 – 01/05/2017) 

A fost elaborat raportul privind estimarea stocului iniţial de carbon în perdelele forestiere de protecţie. 

 

 

Finanţare adiţională pentru acordarea compensaţiilor în vederea susţinerii vânzarilor (MAC-P) 

 

1.Elaborarea şi punerea în funcţiune a Mecanismului de grevanţă 

Termen de realizare (01/05/2015 – 01/12/2015) 

Mecanismul a fost elaborat, aprobat şi pus în funcţiune. 

 

2.Elaborarea şi publicarea raportului privind funcţionarea mecanismului de grevanţă, care va 

conţine rata de soluţionare a reclamaţiilor 

Termen de realizare (01/05/2015 – 01/12/2015) 

În procesul implementării mecanismului de soluţionare a reclamaţiilor, consultanţii ACSA, responsabili de 

MSR, au colectat un număr total de 1895 de reclamaţii parvenite din partea producătorilor de fructe şi 

struguri pentru recolta anului 2014, care deţin în proprietate şi/sau în folosinţă plantaţii şi care au livrat 

fructele şi struguri în anul 2014, dintre care 352 în formă scrisă şi 1543 în formă verbală. 

 



 

3.Achitarea granturilor compensatorii fermierilor care au avut de suferit de pe urma embargoului 

impus de Federaţia Rusă 

Termen de realizare (01/09/2015 – 01/12/2015) 

La data de 31 decembrie 2015, AIPA a efectuat plăţi compensatorii în valoare de peste 6 milioane dolari 

SUA către 4700 producători agricoli. 

 

2. PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE AL SECTORULUI VITIVINICOL  

„FILIERA VINULUI” 
 

Finanţator: BEI 

Perioada de implementare: 2011-2016 

Buget total: 75 mln EUR 

 

Componentele financiare ale Programului: 

1. Acordarea creditelor beneficiarilor finali prin băncile comerciale partenere; 

2. Oferirea echipamentului vitivinicol în leasing; 

3. Efectuarea investiţiilor financiare în infrastructură şi capital uman (laboratoare de verificare a calităţii 

vinurilor, programe de cercetare şi instruire) cu scopul modernizării sectorului vitivinicol al Republicii 

Moldova; 

4. Oferirea garanţiilor financiare întreprinderilor vitivinicole şi celor din sectoarele afiliate; 

5. Efectuarea investiţiilor în capitalul acţionar al beneficiarului final (injecţii de capital). 

 

Progresul implementării Programului 

 

         Oferirea creditelor, operaţiunilor de leasing pentru restructurarea şi modernizarea sectorului vitivinicol 

din Republica Moldova. De asemenea, au fost efectuate investiţii directe în instituţiilor educaţionale, 

cercetare şi laboratoare cu profil vitivinicol în valoare totală de 7,738,138 euro. 

        Au fost consultaţi 1128 agenţi economici, inclusiv: 

• prin seminarele informative în regiunea Valul Traian, Codru, Bălţi-540 beneficiari; 

• prin întîlniri cu beneficiarii potenţiali la sediul Unităţii-507 beneficiari; 

• prin scrisorile de promovare expediate prin Poşta Moldovei-81 beneficiari. 

       Au fost elaborate şi aprobate 25 planuri de afaceri. 

       Au fost aprobate de BEI  21 proiecte investiţionale. 

       Valoarea totală a investiţiilor 2015 -  16440.20 mii euro, dintre care: 

• valoarea finanţărilor debursate de BEI - 7738.2 mii euro 

• valoarea contribuţiei proprii a beneficiarilor - 8702.0 mii euro. 

 

         BEI a aprobat alocarea sumei maxime de 10 milioane euro pentru finanţarea mijloacelor 

circulante în scopul oferirii suportului vinificatorilor la procurarea strugurilor de la producătorii de 

struguri locali. 

La următoarele condiţii  de finanţare: 

1. Suma maximă pentru finanţarea mijloacelor circulante în scopul procurării strugurilor de la 

producătorii de struguri locali este de 600 000 (şase sute mii) euro pentru un beneficiar. 

2. Termenul maxim de creditare pentru mijloace circulante nu va depăşi 5 ani. 

3. Perioada de graţie nu va depăşi 2 ani. 

4. Dobînda 3.73% anual 

 

      Au fost alocate surse (2095.00 mii euro) destinate pentru reutilarea 4 instituţii: 

1. Universitatea Tehnica din Moldova  

2. Întreprinderea de Stat „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” (CNVCPA) 

3. Şcoala profesională Leova 

4. Şcoala profesională Nisporeni 

 



 

În scopul  lansării instrumentului financiar “Leasing” echipa Unităţii a realizat următoarele acţiuni: 

1. colaborarea cu reprezentanţii echipei Asistenţei Tehnice II contractată de BEI în scopul definitivării 

variantei finale a ataşamentului D ”Operaţiuni de leasing” la MO al Programului; 

2. elaborarea şi remiterea către BEI spre examinare şi aprobare varianta finală a ataşamentului D 

”Operaţiuni de leasing financiar” la Manualul Operaţional al Programului. La 05.03.2015 – conform 

notificării BEI  a fost aprobat ataşamentul D ”Operaţiuni de leasing” la MO al Programului; 

3. desfăşurarea şedinţelor de lucru cu partenerii Programului în vederea elucidării subiectelor legate de 

implementarea cu succes şi lansarea cît mai curîndă a componentei ”Operaţiuni de leasing”; 

4. înaintarea către Consiliul de Supraveghere al Unităţii spre examinare şi aprobare în calitate de partener 

financiar a Programului compania ”Raiffeisen Leasing” SRL. Ca urmare, aceasta a fost aprobată la 

31.03.2015 ca prima instituţie specializată parteneră la implementarea componentei ”Operaţiuni de leasing”; 

5. asistarea companiei ”Raiffeisen Leasing” SRL la pregătirea în adresa Ministerului Finanţelor a 

documentelor necesare pentru obţinerea împrumutului din sursele BEI şi semnării Contractului de 

Recreditare cu acesta. Pe moment, Contractul de Recreditare şi Contractul de gaj sunt definitivate şi 

urmează a fi semnate între Ministerul Finanţelor şi Raiffeisen Leasing în cel mai apropiat timp; 

6. înaintarea către Comitetul de Supraveghere al Unităţii şi BEI spre examinare şi aprobare în calitate de 

instituţie specializată parteneră la implementarea componentei de leasing BC ”Mobiasbanca” SA. Ca 

urmare, aceasta a fost aprobată la 01.06.2015 în calitate de partener financiar al Programului. 

 

3. PROGRAMUL RURAL DE REZILIENŢĂ ECONOMICO - CLIMATICĂ INCLUZIVĂ 

(IFAD VI) 

 

Finanţator: IFAD, Guvernul Danemarcei 

Perioada de implementare: 2014-2019  

                                               Buget total: 38,9 mln USD 

 

Componenta 1: Rezilienţă schimbărilor climatice. Sporirea capacităţii de adaptare a agriculturilor din 

mediul rural, prin introducerea de rezistenţe la schimbările climatice. Componenta va fi articulată în jurul a 

două subcomponente: (1.1.) Activarea mediului prin agricultura rezistentă la schimbările climatice. (1.2.) 

Producţia agricolă prin investiţii rezistentă la schimbările climatice. 

Componenta 2: Dezvoltarea incluzivă a întreprinderilor din mediul rural. Sporirea capacităţilor 

întreprinderilor prin introducerea practicilor şi a tehnologiilor agriculturii de rezilienţă climatică. 

Componenta va fi structurată în trei sub-componente: 1) Microfinanţare; 2) ÎMM-uri şi tineri antreprenori; 

3) Dezvoltarea lanţului valoric.  

Componenta 3: Infrastructură pentru creşterea şi rezilienţa rurală. Favorizarea creşterii economice rurale 

prin intermediul dezvoltării infrastructurii folosind o abordare dublă: în primul rînd, pentru a consolida 

capacitatea sectorului rural împotriva şocurilor economice şi climatice. În al doilea rînd, producătorii din 

mediul rural vor fi capabili de a spori producţia, de a micşora timpul necesar pentru transportarea producţiei 

de la fermă la piaţă, preţuri mai mici. Accentul va fi pus pe îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă în 

scopuri productive (de exemplu irigaţii), drumuri rurale şi pieţe agricole din mediul rural. 

 

Progresul implementării acţiunilor 

Termen de realizare (01/10/2014 – 31/12/2019) 

Crearea şcolilor de cîmp – 10 şcoli de cîmp 

Finanţarea IMM – 33 întreprinderi 

Finanţarea tinerilor antreprenori – 125 persoane 

Finanţarea membrilor AEI – 37 persoane 

Clienţi asistaţi cu planurile de afaceri – 23 persoane 

Beneficiari instruiţi cu traininguri – 366 persoane 

Proiecte de infrastructură finanţate – 4 proiecte 



 

 

 

4. PROIECTUL DE ASISTENŢĂ PENTRU FERMIERII NEPRIVILEGIAŢI 2KR 
Finanţator: Guvernul Japoniei 

Perioada de implementare: 2000-prezent  

                                               Buget total: 21 mln USD 

 

Obiectivul. Creşterea producţiei alimentare în Republica Moldova din contul diminuării pierderilor la 

recoltare şi creşterea calităţii pregătirii de bază a solului (arăturii) prin comercializarea în rate a tehnicii 

agricole. 

Progresul implementării Proiectului 

 

         În anul 2015, în Fondul Partener şi Fondul Circulant au fost acumulate mijloace băneşti în sumă de 

142.5 mln.lei. În perioada respectivă din mijloacele acumulate, conform solicitărilor înaintate de către 

producătorii agricoli a fost procurată tehnică  agricolă, importul şi livrarea cărora în Republica Moldova sînt 

scutite de TVA în conformitate cu subpunctul 27/1 al punctului (1) din articolul 103 al Codului Fiscal şi 

anume: combine-17 unitati, tractoare-52 unitati, utilaj şi echipament agricol-117 unitati, sisteme de irigare-6 

unitati. 

5. PROIECTUL UTILIZĂRII EFICIENTE A COMBUSTIBILULUI SOLID DIN BIOMASĂ 

 

Finanţator: Guvernul Japoniei 

                                               Buget total: 127,4 mln lei 
 

          Guvernul Japoniei a acordat un grant în suma de 127.4 mln lei, valorificarea carora a avut loc în anul 

2015. În cadrul acestui proiect, cu sustinerea financiara a Proiectului 2KR este construită Fabrica de 

Producere a Peletilor din Biomasa în satul Pascani, raionul Criuleni. Din contul Grantului, Fabrica de 

Producere a Peletilor a fost dotată cu utilaj tehnolojic confecţionat în Japonia, iar în 25 de licee, gimnazii şi 

gradinite din localităţile rurale sînt instalate cazane pentru încalzirea acestor instituţii în sezonul rece al 

anului, care functioneaza pe bază de peleţi din biomasă. 

 

6. PROGRAMUL DE VÎNZĂRI ÎN RATE 2KR ÎN AGRICULTURA 

PERFORMANTĂ IRIGATĂ 

 

Finanţator: Fondul Provocările Mileniului Moldova 

                                               Buget total: 86,5 mln lei 

 

         Fondul Provocările Mileniului Moldova a dezbursat 86.5 mln.lei, împrumut fără dobîndă pe un termen 

de 10 ani din contul cărora la solicitarea producătorilor agricoli au fost procurate: 21 maşini de irigare cu 

accesorii, 28 sisteme de irigare prin picurare, 16 sisteme anti-grindină, 8 module de sere tip-tunel, 43 maşini 

agricole. Scopul Programului este de a permite producătorilor agricoli procurarea în 3 rate anuale a 

echipamentului solicitat cu un avans de 25 la suta, fără gaj şi garanţii financiare. Procurările din resursele 

îmrumutului menţionat, sînt scutite de TVA, taxe vamale şi taxe pentru proceduri vamale în temeiul 

Hotaririi Guvernului nr. 949 din 12.10.2010. 

 

 

 

 
 


