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NOTĂ INFORMATIVĂ  

privind derularea proiectelor de asistenţă externă  

în domeniul agricol şi rural în anul 2014, semestrul I 

 

În semestrul I al anului 2014, donatorii şi organizaţiile internaţionale au continuat 

implementarea programelor şi proiectelor de asistenţă externă în sectorul agricol şi rural. 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a negociat următoarele 

proiecte/programe şi Acorduri de finanţare: 

1.Programul Rural de Rezilienţă Economico - Climatică Incluzivă (IFAD VI).  

Obiectivul: Mărirea veniturilor şi rezistenţei la schimbările climatice ale antreprenorilor 

săraci din mediul rural. 

Bugetul: 25,8 mln USD 

Perioada de implementare: 2014-2019  

Donatorul: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) 

 

2.Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind 

obţinerea unui credit de asistenţă. 

Obiectivul: Modernizarea şi restructurarea fermelor specializate în producţia de produse 

agricole tradiţionale (fructe şi legume, lapte, carne), precum şi alte produse agricole 

competitive. 

Bugetul: 100 mln EUR 

Perioada de implementare: 2014-2015  

Donatorul: Guvernul Republicii Polone 

 

3. Acordul de finanţare Grant nr. 2000000703 (GRANT DANEZ) a Programului Rural 

de Rezilienţă Economico - Climatică Incluzivă (IRECR) între Republica Moldova şi 

Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă. 

Obiectivul: Sporirea veniturilor şi rezistenţei la schimbările climatice ale antreprenorilor 

săraci din mediul rural. 

Bugetul: 5,27 mln USD  

Perioada de implementare: 2014-2017 

Donatorul: Guvernul Danemarcei  

 

4. Contract de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii în 

vederea implementării proiectului „Livada Moldovei”. 

Obiectivul: Dezvoltarea lanţului valoric horticol. 

Bugetul: 120 mln EUR  

Perioada de implementare: 2014-2017 

Donatorul: Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) 
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I. BANCA MONDIALĂ  

Proiectul Agricultura Competitivă – MAC P 
 

Finanţator: Banca Mondială, IDA, SIDA 

Perioada de implementare: 2012-2017 

Buget total: 28,4 mln USD 

Obiectivul: Sporirea competitivităţii sectorului agroalimentar prin acordarea suportului 

la  modernizarea sistemului de management în domeniul siguranţei alimentare, facilitarea 

accesului fermierilor la pieţe şi promovarea unor  practici durabile de management a 

terenurilor agricole. 

Rezultatele implementării 

Componenta I. Îmbunătăţirea Managementului Siguranţei Alimentelor 

- Au fost efectuate instruiri privind implementarea HACCP la întreprinderile avicole 

a cca 110 inspectori din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, 

proprietari de ferme de găini ouătoare, de pui broileri, de centre de ambalare ouă şi de 

abatoare, medici veterinari din unităţile respective. 

- Au fost efectuate lucrările de proiectare a sediului administrativ ANSA în proporţie  

de 100 %.  

- A fost organizată licitaţia privind lucrările de reconstrucţie. 

- Au fost elaboraţi Termenii de Referinţă pentru Managementul Măsurilor de 

Supraveghere Veterinară (MMSV), dezvoltarea şi implementarea Sistemului de 

Management al Informaţiilor de Laborator (LIMS). Urmează lansarea licitaţiilor 

respective. 

- Companiile de proiectare a reconstrucţiei laboratoarelor (Cahul, Bălţi) au efectuat 

lucrările de proiectare la nivel de 90%.  

- Au fost contractaţi 2 consultanţi pentru pregătirea către acreditare a laboratorului 

Sănătatea Animalelor, Centrul Republica de Diagnostică Veterinară. 

- Proiectarea Punctelor de Inspecţie la Frontieră (PIF) (Tudora, Leuşeni, Criva) a 

fost finalizată. A fost anunţată licitaţia privind executarea lucrărilor de construcţie la PIF 

Tudora. A fost efectuată licitaţia pentru selectarea companiei pentru  proiectarea PIF 

Giurgiuleşti. 

 

Componenta II. Îmbunătăţirea potenţialului de acces la pieţe 

- Au fost realizate 115 activităţi de outreach pentru producătorii şi actorii implicaţi 

în sectorul horticol. În cadrul sesiunilor de outreach au fost informate 1131 persoane.   

- Nouă grupuri de producători agricoli au depus dosarele la Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură (AIPA), pentru a participa la Programul de granturi 

investiţionale privind facilitarea accesului la pieţele de desfacere al proiectului 

Agricultura Competitivă (MAC-P). Grupurile de producători agricoli din domeniul 

horticol, ce participă în program, reprezintă 8 raioane ale ţării – Cahul, Cimişlia, Ialoveni, 

Rîşcani, Anenii Noi, Căuşeni, Călăraşi, Ştefan Vodă. Conform datelor oferite de către 

oficiile teritoriale AIPA şi consultanţii MAC-P, ce au asistat agricultorii în procesul de 

cooperare, majoritatea grupurilor de agricultori sunt în mare parte specializaţi  în 

plantarea și recoltarea strugurilor de masă dar și a altor fructe și legume, cum ar fi: mere, 
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prune, piersici, caise, nuci, pomușoare, ş.a. Pe parcursul anului curent, grupurile de 

producători agricoli, cooperîndu-se, au reuşit să consolideze de la 12 pînă la 115 hectare 

de pământ agricol în dependenţă de grup. În topul necesităţilor investiţionale sunt 

frigiderele industriale pentru păstrarea recoltei, liniile de sortare şi ambalare a fructelor, 

uscătoriile de fructe şi legume dar şi stivuitoare, echipamente de pre-procesare, ş.a.  În 

opinia agricultorilor investiţiile, efectuate vor reuși să soluţioneze una din cele mai acute 

probleme în domeniul horticol – păstrarea fructelor și legumelor și asigurarea 

standardelor europene în comercializarea acestora. Altfel zis, tehnologizarea 

producătorilor horticoli va asigura integritatea procesului - plantare, recoltare, păstrare, 

calibrare,  împachetare la standarde europene a fructelor și legumelor și plasarea acestora 

pe piaţă direct de la producători. 

Datorită implementării acestui Program de granturi şi a propriilor investiţii ale 

agricultorilor, în domeniul horticol al Republicii Moldova în anii 2014-2015, investiţiile 

estimative vor constitui peste 70 mln lei. 

Conform procedurii stabilite, AIPA va examina dosarele depuse şi va anunţa 

rezultatele concursului de selectare pentru participare la Programul de granturi 

investiţionale nerambursabile, la sfârşitul lunii iulie 2014. Reamintim, că aceasta este 

prima rundă de selectare a proiectelor pentru participare în Programul de granturi. Anual 

vor fi efectuate câte 2 runde de selectare pînă în anul 2017. 

 

Componenta III: Sporirea productivităţii prin intermediul managementului durabil 

al terenurilor 

- A fost elaborat un plan de acţiuni în vederea pregătirii şi desfăşurării instruirilor 

formatorilor din cadrul proiectului „ Agricultura Competitivă din Republica Moldovei”, 

Sub-componentul „Fortificarea capacităţilor de management durabil al terenurilor la 

nivel naţional şi raional”. 

- Au fost instruiţi 35 de formatori ai ACSA. Tematicele au fost următoarele: politicile 

Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în dezvoltarea agriculturii, 

managementul durabil al terenurilor, sănătatea şi fertilitatea solului, agrosilvicultura, 

managementul bolilor şi dăunătorilor. 

 

 

Proiectul Suport de Urgenţă pentru Agricultura Moldovei 
 

Finanţator: Banca Mondială, IDA 

Perioada de implementare: 2012-2014 

Buget total:  10 mln USD 

Obiectivul: Diminuarea efectelor negative ale secetei din anul 2012, prin acordarea 

suportului fermierilor pentru restabilirea producţiei de porumb şi grâu, precum şi 

prevenirea reducerii efectivului de animale în cele mai afectate regiuni. 

 Proiectul sprijină priorităţile Guvernului de a aborda situaţia de urgenţă, de a 

reduce riscul de escaladare şi a facilita recuperarea după secetă. Pentru a atinge 

obiectivul menţionat mai sus, proiectul oferă bani şi asistenţă tehnică (sensibilizare şi 

instruire) fermierilor din raioanele care au fost cele mai afectate de seceta din 2012, 

astfel încît să menţină investiţiile pentru a planta porumb şi grîu. Porumbul joacă un 
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rol esenţial ca nutreţ pentru animale şi deficitul acestuia poate duce la reducerea 

şeptelului de animale. Obiectivul pe termen scurt de urgenţă al proiectului propus 

completează obiectivele pe termen lung ale operaţiunilor existente, care susţin 

adaptarea la schimbările climatice în agricultură şi pregătirea pentru dezastre. 

Rezultatele implementării 

ACORDAREA SUBVENŢIILOR MONETARE FERMIERILOR AFECTAŢI 

În baza scrisorii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 13/1-7-86 din 

12 martie 2014 a fost anulată suma de 2 300 000 USD din cadrul categoriei (1) Granturi 

în numerar din cadrul părţii A al Proiectului. De asemenea, a fost aprobată realocarea 

sumei de 177 000 USD de pe categoria (1) Granturi în numerar din cadrul părţii A al 

Proiectului pe categoria (2) Bunuri, servicii non-consultanţă (inclusiv servicii de audit şi 

taxa de comision pentru ÎS Poşta Moldovei pentru servicii conform Acordului de 

deservire), cheltuielile pentru instruire şi cheltuielile operaţionale din cadrul Părţilor B şi 

C ale Proiectului.       

Manualul operaţional al Proiectului a fost modificat, prin care au fost incluse 3 

raioane (Taraclia, Hînceşti şi Rezina), care urmează să primească compensaţii pentru 

pierderile la grîu.    

Urmare a modificării Manualului Operaţional şi includerii a trei raioane 

suplimentare (Anenii-Noi, Rezina şi Taraclia), au fost compilate, examinate şi transferate 

spre plată compensaţii în valoare de 324 193 31 MDL, prin intermediul ÎS ”Poşta 

Moldovei” pentru persoanele fizice şi transferate mijloace financiare în valoare de 

2 302 236,92 MDL la conturile bancare pentru agenţi economici, pentru trei raioane 

Anenii-Noi, Rezina şi Taraclia - destinate însămînţării terenurilor agricole cu grîu în 

toamna anului 2012. 

La finele perioadei de raportare, au rămas nedistribuite cca 90037, 93 MDL prin 

intermediul ÎS ”Poşta Moldovei”, din suma de 316 720,86 MDL. 

În rezultatul repartizării compensaţiilor pentru persoanele fizice din raioanele 

Anenii-Noi, Rezina şi Taraclia, prin intermediul ÎS ”Poşta Moldovei”, au rămas 

nedistribuite 887,77 MDL. Pentru agenţii economici din aceste raioane a rămas 

nedistribuită suma de  339,52 MDL. Din suma de 2 626 430,23 MDL total a rămas 

nedistribuit 1 227,29 MDL. 

 

INSTRUIRE ŞI SENSIBILIZAREA OPINIEI PUBLICE 

Au fost organizate 783 seminare de sensibilizare a opiniei publice (1-nivel central, 

31-raionale, 751-locale). Modulul şi tematicile instruirilor au fost următoarele:  politicile 

Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în dezvoltarea sectorului zootehnic; 

ameliorarea, reproducţia şi întreţinerea taurinelor; alimentaţia animalelor.  

În scopul complementării aspectului teoretic cu cel practic, în cadrul programului 

de instruire la nivel naţional, a fost selectată o fermă pentru efectuarea vizitei în teren. În 

procesul de selectare a fermei s-a ţinut cont de specificul instruirii şi posibilităţii de 

familiarizare cu întrebările ce ţin de baza furajeră, prepararea furajelor şi furajarea 

animalelor, rasele şi activitatea de selecţie, condiţiile de întreţinere – construcţii, 

adăposturi. Ţinându-se cont de criteriile expuse, a fost selectată ferma familială „Tudor 

Baciu” din satul Mereni, raionul Anenii Noi. 
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Selectarea participanţilor la programul de instruire la nivel naţional, viitori 

formatori la nivel raional, s-a desfăşurat împreună cu Prestatorii de Servicii ai Serviciului 

de Extensiune Rurală (SER) şi cu specialiştii Direcţiilor raionale agricultură şi 

alimentaţie. Astfel, pentru participarea la programul de instruire la nivel naţional, s-a 

acordat preferinţă specialiştilor zootehnicieni din cadrul Prestatorilor de Servicii SER. În 

cazul în care Prestatorul de Servicii nu dispunea de un astfel de specialist în echipă, a fost 

selectat pentru participare coordonatorul de proiect sau un consultant familiarizat mai 

bine cu sectorul zootehnic. Astfel, în final au fost selectate 35 de persoane, informate în 

prealabil cu 1,5 luni despre perioada desfăşurării instruirii şi subiectele ce urmează a fi 

abordate, pentru a asigura disponibilitatea participării acestora.  

A fost elaborat proiectul studiului de fezabilitate privind producerea silozului din 

porumb. Urmare a datelor practice ce vor fi colectate de pe loturile demonstrative  în luna 

august 2014, studiul va fi finalizat şi prezentat spre aprobare Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare. 

 

II.FONDUL INTERNAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE AGRICOLĂ (IFAD) 

 

Portofoliul programelor IFAD în proces de implementare cuprinde următoarele 

proiecte: 

1. Programul de Servicii Financiare Rurale şi Marketing (IFAD-IV) 

  (2009-2014: 13,2 mln USD). 

2. Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Businessului Agricol 

(IFAD-V) 

 (2011-2015: 19,8 mln USD). 

Domeniile de intervenţie ale programelor IFAD 

1. Servicii financiare rurale 

2. Dezvoltarea infrastructurii economice rurale 

3. Dezvoltarea lanţului valoric 

4. Asistenţă tehnică, suport şi instruire 

5. Administrarea programelor 

6. Dezvoltarea agriculturii contractuale 

7. Promovarea tehnologiilor conservative de lucrare a solului 

8. Oferirea investiţiilor în capital ca alternativă serviciilor financiare clasice oferite în 

scopul dezvoltării întreprinderilor agricole 

9. Susţinerea tinerilor în crearea/dezvoltarea întreprinderilor agricole. 

 

Pe parcursul semestrului I al anului 2014, IFAD IV a fost activ doar în primele trei 

luni ale anului, data încheierii proiectului fiind 31 Martie 2014. A fost oferit doar un 

singur credit în valoare de 149,4 mii USD (2 mln MDL) pentru finanţarea unei afaceri 

din domeniul zootehnic şi anume procurarea utilajului frigorific pentru păstrarea cărnii la 

o fermă de bovine.  

Este important de menţionat că, în cadrul proiectului IFAD V, în perioada de 

raportare, deja nu erau disponibile surse pentru creditarea ÎMM, iar finanţarea tinerilor 

antreprenori a fost disponibilă pînă la 30 iunie 2014. 
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Pe parcursul implementării programelor IFAD în Republica Moldova au fost 

obţinute următoarele rezultate:  

 În plan numeric, cele 504 împrumuturi sunt constituite din 1 credit oferit pentru 

dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii, 410 credite de micro-finanţare acordate de 

către IFAD micro-întreprinzătorilor din mediul rural prin intermediul Asociaţiilor de 

Economii şi Împrumut, cît şi finanţarea a 93 tineri antreprenori. 

 Tinerii antreprenori finanţaţi în cadrul Proiectului PSFRDBA au beneficiat şi de 

porţiunea de grant în valoare de 40% de la suma totală a creditului. 

 Au fost iniţiate 59 afaceri noi de către întreprinderi (ÎMM+Tineri Antreprenori). 

 Vor fi create 590 locuri noi de muncă în cadrul acestor întreprinderi. 

 În funcţie de destinaţia creditului, beneficiarii au investit in următoarele domenii: 

pomicultură, viticultură, procurarea maşinilor agricole, apicultură, crearea fermelor 

zootehnice, procesarea produselor agricole, păstrarea şi condiţionarea producţiei 

agricole. 

 În cadrul componentei de dezvoltare a Infrastructurii Rurale cu caracter economic, în 

această perioadă, sunt în proces de construcţie două proiecte şi anume două porţiuni de 

drum în varianta albă, cu lungimea totală de 2,3 km şi un cost total de 3 mln MDL (0,2 

mln USD). Aceste proiecte sunt planificate a fi finalizate pînă la sfîrşitul anului 2014. 

În acelaşi timp, au fost semnate acorduri de grant cu alte 4 autorităţi locale pentru 

oferirea granturilor competitive pentru dezvoltarea infrastructurii şi acestea sunt în 

proces de organizare a licitaţiei pentru contractarea companiei de construcţie. 

 Cca 31 antreprenori rurali au beneficiat de asistenţă la elaborarea planurilor de afaceri 

finanţate în cadrul proiectelor. 

 Adiţional procesului de finanţare a tinerilor antreprenori cu împrumuturi, cu porţiune de 

grant, au fost desfăşurate şi activităţi intensive de instruire. Astfel, un număr de 175 

potenţiali tineri antreprenori au fost instruiţi în ”Iniţierea şi dezvoltarea afacerilor în 

agricultură”. Ca urmare a acestor instruiri, tinerii obţineau abilităţi de elaborare a unui 

plan de afaceri, primeau un set de cunoştinţe de bază privind întreprinderea agricolă şi 

urmau să se decidă a depune dosarul pentru finanţare ulterioară din cadrul liniilor de 

creditare IFAD. 

 Tinerii ce au beneficiat deja de creditare din partea IFAD, au beneficiat şi de instruiri 

specializate în dependenţă de tipul activităţii pe care îl desfăşoară. Astfel, un număr de 

103 persoane au fost instruite în ”Performanţe, utilizare şi menţinere a tractoarelor 

Belarus în condiţiile Republicii Moldova”. 

 Pentru a asigura ducerea evidenţei contabile de către tinerii antreprenori, evaluarea 

corectă a afacerii sale,  diminuarea costurilor întreprinderilor cît şi furnizarea datelor de 

monitorizare necesare IFAD pentru compilarea rapoartelor anuale, un număr de 194 

persoane au fost instruite în ”Managementul financiar şi evidenţa contabilă la 

întreprinderile mici agricole”. 

Dezvoltarea şi acordarea serviciilor financiare rurale, acordarea granturilor pentru 

îmbunătăţirea infrastructurii economice rurale, precum şi oferirea asistenţei tehnice şi 

informarea agricultorilor din Republica Moldova, constituie accentul de bază al 

Programelor IFAD, care sunt implementate în concordanţă cu priorităţile Guvernului 

avînd drept scop reducerea sărăciei în mediul rural prin dezvoltarea sectorului agricol  şi 

a afacerilor rurale. 



7 
 

 

III. GUVERNUL JAPONIEI 

Portofoliul proiectelor finanţate de Guvernul Japoniei constituie: 

1.Proiectul de Asistenţă pentru Fermierii Neprivilegiaţi 2KR, care derulează din 

2000. 

2.Programul dezvoltării sistemului de irigare la scară mică, care derulează din 2006. 

3.Proiectul „Utilizarea eficientă a combustibilului solid din biomasa”, care se 

implementează din 2013, în baza Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre 

Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Japoniei.   

 

Rezultate 

În perioada I semestru 2014, din contul mijloacelor financiare acumulate în  

Fondul de Partener 2KR şi Fondul Circulant al Proiectului de Asistenţă Fermierilor 

Neprivilegiaţi, au fost procurate 453 unităţii de tehnică şi utilaj agricol, în valoare de 

190,9 mln MDL.   

 De asemenea, în cadrul Proiectului „Utilizarea eficientă a combustibilului solid din 

biomasă”, au fost procurate 5 presuri de balotat, în valoare de 959 mii MDL.  

 

IV. ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI 

ALIMENTAŢIE (FAO) 

 

Asigură asistenţă tehnică în scopul susţinerii eforturilor Guvernului Republicii 

Moldova de a creşte productivitatea agricolă şi a îmbunătăţi nivelul de viaţă al populaţiei 

rurale. 

 

1. Asistenta pentru Recensământul General Agricol 

Bugetul total: 695 000 USD 

Donator: Guvernul României 

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2012 – 31 martie 2015  

Partenerii/beneficiarii proiectului: Biroul Naţional de Statistică 

Obiectivul general: oferirea Guvernului Moldovei date actualizate de referinţă din 

sectorul agricol, comparabile la nivel internaţional, în scopul planificării, elaborării şi 

evaluării politicilor agricole, de dezvoltare rurală şi securitate alimentară. 

Rezultate: Baza de date a Recensământului General Agricol a fost verificată şi curăţată; 

tabelele cheie cu date au fost elaborate şi validate; hărţi şi grafice tematice au fost 

elaborate; publicaţia „Recensămîntul General Agricol 2011 – Rezultate principale” a fost 

elaborată şi publicată; publicaţia în format A6 „Recensământul General Agricol 2011 – 

Rezultate principale” a fost elaborată; foaie pliantă pe dimensiunea de gen a fost 

elaborată şi tradusă în trei limbi (română, rusă, engleză); Raportul Naţional (I volum) a 

fost elaborat şi tradus în trei limbi (română, rusă, engleză). 
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2. Îmbunătăţirea capacitaţilor de a elimina şi preveni apariţia pesticidelor 

învechite ca un model de abordare a chimicalelor primejdioase în spaţiul fost 

sovietic 

Bugetul total: 8 mln EUR (bugetul total pentru 8 ţări) 

Donator: Comisia Europeană (şi contribuţia FAO) 

Perioada de implementare: 01 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2015 

Partenerii/beneficiarii proiectului: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, 

Ministerul Mediului, Ministerul Apărării 

Obiectivul general: Proiectul va contribui la reducerea riscurilor pesticidelor asupra 

sănătăţii publice şi mediului ambiant  

Obiectiv 1: Managementul pesticidelor învechite îmbunătăţit. 

Rezultate: Inventarul pesticidelor din depozitul Paşcani a fost realizat prin preluarea şi 

testarea pesticidelor şi solului contaminat; Planul de Management al Mediului a fost 

elaborat; a fost elaborat Planul de Siguranţă a Sănătăţii pentru depozitul Paşcani; a fost 

îmbunătăţit capacităţile personalului instituţiilor cheie în vederea elaborării şi 

implementării planului de management al mediului şi a planului de siguranţă a sănătăţii 

prin instruiri şi meditaţii la nivel local şi peste hotarele ţării; a fost organizată instruirea 

regională (Moldova) cu privire la Informarea şi Comunicarea cu privire la pesticidele 

învechite. 

Obiectiv 2: Managementul ciclului de viaţă a pesticidelor îmbunătăţit. 

Rezultate: Cadrul legislativ ce reglementează ciclul de viaţă a pesticidelor a fost revizuit; 

au fost depistate lacune şi propuse recomandări de îmbunătăţire; a fost organizată 

instruire regională (Georgia) cu privire la Reducerea Riscurilor Pesticidelor şi 

Conştientizarea Grupurilor Vulnerabile. 

3. Facilitatea TCP (TCP Facility) 

I. Codul Funciar al Republicii Moldova.  
 În cadrul activităţii proiectului, au fost finanţate activităţi privind revizuirea şi 

elaborarea proiectului de Cod Funciar. 

Bugetul total: 98 000 USD 

Donator: FAO (TCP) 

Perioada de implementare: 1 august 2013 – 30 iunie 2014 

Partenerii/beneficiarii proiectului: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 

Obiectivul general: Elaborarea proiectului noului Cod Funciar 

Obiectiv 1: Chestiunile din codul funciar ce necesită revizuite identificate. 

Rezultate: Întîlniri şi discuţii cu persoanele/instituţiile cointeresate realizate. 

Obiectiv 2: Chestiunile analizate în mod detaliat. 

Rezultate: Analiza chestiunilor identificate ce necesită a fi revizuite realizată. 

 

I. Suport la pregătirea pentru Conferinţa Investiţională din Moldova. 

Bugetul total: 44 000 USD 

Donator: FAO 

Perioada de implementare: mai-iunie 2014 
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Partenerii/beneficiarii proiectului: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 

Obiectivul general: Suport la pregătirea pentru Conferinţa Investiţională din 12 iunie 

2014. 

Rezultate: Au fost organizate întrevederi şi discuţii cu direcţiile MAIA, instituţii 

guvernamentale relevante, donatori. A fost analizată Strategia Naţională de Dezvoltare a 

Agriculturii şi Spaţiului Rural (2014-2020) şi alte documente/strategii relevante. A fost 

elaborat Cadrul de investiţii şi 7 concepte de investiţii în agricultură. 

 

 

VI. AGENŢIA STATELOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE 

INTERNAŢIONALĂ (USAID) 

 

Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) 

Finanţator: USAID, co-finanţator - MCA 

Perioada de implementare: 2011-2016  

Buget total: 15,9 mln USD 

Obiectivul general: Sporirea succeselor sectorului agricol moldovenesc în producerea şi 

comercializarea produselor cu valoare adăugată înaltă.  

Rezultatele implementării proiectului 

Proiectul ACED a organizat în luna ianuarie 11 seminare, zile în cîmp, ateliere de 

lucru şi alte evenimente de instruire, care au avut loc în 11 sate şi oraşe din Republica 

Moldova, inclusiv regiunea transnistreană şi autonomia găgăuză.   

În perioada 18-22 februarie 2014, a fost organizată o vizită de studiu în Polonia 

pentru producătorii de mere din Republica Moldova, tematica vizitei fiind ”Dezvoltarea 

cooperării în activităţile de marketing.” La începutul lunii martie curent, ACED a 

organizat o vizită de studiu în Italia pentru un grup din zece producători de struguri de 

masă şi un furnizor de servicii business din Moldova, cu scopul de a susţine dezvoltarea 

activităţilor de marketing în cooperative din sectorul strugurilor de masă.  

În februarie curent, peste 30 de întreprinderi agricole şi prelucrătoare din Moldova 

au participat la trei expoziţii internaţionale importante cu susţinerea Proiectului 

Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED. În cadrul expoziţiilor 

„Fruit Logistica” la Berlin, „ProdExpo” la Moscova şi „GulFood” la Dubai, companiile 

moldoveneşti au expus mere proaspete, nuci, fructe uscate, miere şi alte produse 

alimentare, inclusiv produse ale industriei de prelucrare, sub brandul ”Un gust deosebit”.  

De asemenea, a avut loc şedinţa grupului de lucru comun pentru agricultură, la 

iniţiativa Asociaţiei Businessului European (EBA – European Business Association), 

care s-a întrunit pentru a ajusta agenda de lobby în anul 2014 şi a trece în revistă cele mai 

presante probleme legate de exportul produselor agroalimentare moldoveneşti în Uniunea 

Europeană. EBA urma să înainteze propuneri Ministerului Agriculturii şi Industriei 

Alimentare pentru depăşirea acestor problemelor.   

În cadrul programelor de asistenţă tehnică şi marketing pentru fermierii din 

Moldova, Proiectul ACED a publicat o nouă ediţie a manualului ”Proiectarea şi 

Construcţia Serelor” şi, în premieră, ghidul ”Procedurile de export al produselor 

agroalimentare”, ambele în limbile română şi rusă. Cele două publicaţii completează 
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seria de ghiduri şi manuale editate şi imprimate de ACED în ajutor producătorilor şi 

exportatorilor de fructe şi legume autohtoni.  

La 27 martie 2014, Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea 

Întreprinderilor (ACED), finanţat de Guvernul SUA, a organizat la Chişinău Forumul 

Naţional al Producătorilor de Cireşe. Evenimentul, care a inclus o componentă practică 

după partea teoretică, a avut loc în contextul activităţilor ACED de a diversifica pieţele 

de desfacere a cireșelor şi altor fructe sîmburoase şi de a îmbunătăţi calitatea producţiei 

autohtone. La Forum au participat peste 120 de invitaţi din toată ţara, inclusiv 

producători şi exportatori de cireşe, furnizori de echipamente şi servicii, reprezentanţi ai 

asociaţiilor şi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.  

În aprilie curent, a fost organizat un seminar cu tematica ”Utilizarea Giberelinei în 

producerea strugurilor de masă”, la care au participat peste 20 de producători de struguri 

de masă. Participanţii la seminar au discutat experienţa acumulată la folosirea Giberelinei 

în Moldova şi au examinat rezultatele aplicării acesteia la diferite soiuri de struguri de 

masă. Specialiştii ACED au prezentat, de asemenea, un concept pentru proiectul-pilot cu 

privire la implementarea tehnologiilor gibereline în plantaţiile de viţă-de-vie.  

Au fost lansate două publicaţii noi destinate producătorilor şi exportatorilor de 

legume – manualul tehnologic ”Infrastructura post-recoltare a tomatelor în stare 

proaspătă” (în română) şi ghidul ”Tehnologiile moderne de producere a răsadului de 

legume” (în rusă). 

Proiectul Competitivitatea Agricolă Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) a 

organizat, pe 15-16 mai 2014, la Chișinău, un seminar privind ”Implementarea 

Sistemului de Siguranţă a Alimentului bazat pe principiile HACCP”, pentru un grup de 

25 de specialişti în domeniul calităţii şi siguranţei alimentelor, tehnologi şi microbiologi 

din cadrul companiilor implicate în procesarea şi manipularea fructelor şi legumelor.  

La Criuleni s-a desfăşurat, Forumul Producătorilor de Legume, în cadrul 

programului de instruire şi asistenţă tehnică pentru fermierii şi întreprinderile implicate în 

agricultura de valoare înaltă. Forumul, cu participarea a cca 70 de invitaţi, a avut loc pe 5 

iunie 2014 sub genericul ”Tehnologii avansate în producerea legumelor”.  

Recent, a fost lansată o nouă serie de buletine tehnice pentru producătorii 

moldoveni – Buletinul pentru Producătorii în Zonele cu Irigare. Noua publicaţie are 

misiunea de a informa fermierii despre proiectul de reabilitare a 11 sisteme de irigare 

centralizată (CIS), care este implementat în Republica Moldova de Corporaţia 

Provocările Mileniului, prin intermediul Programului Compact.  

 

 

VII. COMISIA EUROPEANĂ 

 

Proiectul Twining „Suport pentru Moldova în domeniul normelor şi standardelor 

privind siguranţa alimentară pentru produsele de origine vegetală” 

Finanţator: Comisia Europeană 

Perioada de implementare: 2012-2014  

Buget total: 1,2 mln EUR 

Beneficiar: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor 
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Obiectivul general: Acordarea suportului pentru dezvoltarea agriculturii şi industriei 

alimentare ale Republicii Moldova, în special, a produselor de origine vegetală, în 

conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, precum şi susţinerea abilităţii acestor 

sectoare de a participa în comerţul internaţional. 

 

Rezultate 

Activitatea 1.3. Definirea şi formularea obiectivelor pe termen mediu şi lung pentru 

ANSA  (Misiunea a 3-a) 

În perioada 11-12 februarie 2014, în incinta Ambasadei Marii Britanii în Republica 

Moldova a fost organizat un atelier de lucru cu o durată de 2 zile. Colaboratorii Agenţiei 

Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) au însuşit un volum mare de informaţii 

privind ISO 17020 şi au studiat modalităţi noi şi utile de analiză şi reflectare asupra 

eficacităţii proceselor de lucru. Discuţiile s-au axat pe Manualul de Calitate recent 

elaborat. Ca rezultat al activităţii comune, a fost formulată o descriere clară a elementelor 

ce lipsesc din Manualul de Calitate şi punctele care necesită a fi completate pentru a 

elimina lacunele.  

 

Activitatea 2.2. Analiza organizării funcţionale şi a resurselor disponibile (Misiunea a 

4-a) 

A fost elaborat un raport privind constatările şi recomandările pentru îmbunătăţirea 

procedurii propuse de înregistrare fitosanitară. ETS a prezentat comentarii asupra 

proiectului ordinului privind aprobarea procedurilor de înregistrare a operatorilor şi a 

oferit sugestii pentru modificări, care sunt  prezentate în raport. ETS a remarcat lipsa 

comunicării dintre instituţiile - cheie (MAIA, ANSA şi CIA) ca fiind un impediment 

pentru a realiza progrese în crearea registrului fitosanitar electronic.  

 

Activitatea 3.1. Elaborarea Programului naţional de monitorizare a pesticidelor 

(Misiunea a 7-a) 
 A fost oferită instruire şi îndrumare pentru personalul relevant privind evaluarea 

riscurilor (inclusiv CMR-uri), pentru planul de monitorizare a pesticidelor. A fost 

organizat un seminar pentru personalul relevant din cadrul ANSA, MAIA şi alte instituţii, 

privind Evaluarea Riscurilor pentru Consumatori. 

 

Activitatea 3.5. Sistemul de Reglementare & Procese de Autorizare (Misiunea a 2-a ) 

Au fost oferite recomandări privind structura şi legăturile de comunicare dintre diferite 

departamente responsabile de evaluarea ştiinţifică şi eliberarea autorizaţiilor. Aspectele 

practice ale acestora au fost discutate în cadrul reuniunilor comune cu toate instituţiile. 

ETS a propus ca documentul cu îndrumări detaliate (care stabileşte responsabilităţile 

fiecărei instituţii), să fie folosit drept bază pentru semnarea unui Acord între instituţiile în 

cauză.  

Au fost oferite explicaţii şi purtate discuţii referitor la o posibilă "foaie de parcurs" 

pentru un sistem de "recunoaştere" pentru autorizaţiile eliberate în Republica Moldova, 

pentru a include cerinţele potenţiale faţă de procedurile standard de operare interne 

(SOP) şi îndrumările pentru solicitanţi. Aspectele practice ale aplicării acestor 

recomandări au fost discutate pe parcursul întrevederilor comune cu toate instituţiile.  
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O mare parte a acestei misiuni s-a axat pe discuţii adiţionale privind aplicabilitatea 

sistemului de recunoaştere în Republica Moldova, şi s-a ajuns la un anumit nivel de 

acord, privind oferirea instruirii iniţiale şi proiectelor documentaţiei privind punerea în 

aplicare. În cadrul acestor sesiuni, s-a pus accentul pe diverse aspecte ştiinţifice relevante 

pentru aplicaţii non-recunoaştere, şi de asemenea posibilitatea organizării a 2 sesiuni de 

instruire specifică privind echivalenţa tehnică şi evaluarea riscurilor operatorului, 

specifice pentru aplicaţiile non-recunoaştere.  

 

Activitatea 4.1. Elaborarea Instrucţiunilor (pentru inspectori) şi codurilor de practică 

(pentru producători) privind utilizarea şi depozitarea sigură a pesticidelor  (Misiunea a 

3 –a ) 
Au fost revizuite procedura specifică de control a operatorilor de produse de uz 

fitosanitar şi fertilizanţi şi listele de verificare pentru inspecţiile la vînzare, depozitare şi 

utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, fiind oferite sugestii pentru 

revederea acestora. Au fost elaborate comentarii şi sugestii privind atribuţiile şi 

procedurile de lucru pentru inspectori, în ceea ce priveşte munca de consiliere, cu accent 

deosebit pe utilizarea şi depozitarea sigură a pesticidelor, devierea pulverizării şi 

siguranţa operatorilor. 

 

Activitatea 3.3. Metodele de prelevare a probelor pentru testarea reziduurilor de 

pesticide (Misiunea a 3-a) 
A fost organizată instruire şi oferită îndrumare privind procesul de planificare a 

prelevării probelor, evaluarea şi interpretarea rezultatelor testelor de laborator, precum şi 

înregistrarea rezultatelor, în contextul testării reziduurilor de pesticide. Au fost abordate 

următoarele domenii: planificarea prelevării probelor bazată pe riscuri; metodologia 

prelevării probelor pentru testarea reziduurilor de pesticide; schimbul de experienţă 

practică referitor la procesul de planificare a prelevării; evaluarea rezultatelor obţinute în 

contextul testării reziduurilor de pesticide şi înregistrarea rezultatelor. Au fost discutate 

principiile de prelevare a probelor în dependenţă de categoria operatorilor (catering, 

magazine, etc.); cerinţele faţă de rapoartele de testare de laborator, precum şi mecanismul 

de informare a agenţilor economici privind rezultatele testelor de laborator pentru probele 

colectate. De asemenea, au fost furnizate comentarii privind planul de prelevare a 

probelor ANSA. 

 

Activitatea 3.5. Sistemul de Reglementare & Procese de Autorizare (Misiunea a 3-a) 
A fost oferită instruire privind expunerea non – alimentară a operatorilor pentru 

colaboratorii relevanţi, care a acoperit următoarele domenii: introducere - expunerea non 

– alimentară, introducere în autorizarea zonală, expunerea operatorului, expunerea 

trecătorilor şi rezidenţilor, expunerea lucrătorilor, expunerea amatorilor, introducere în 

evaluarea expunerii la tratarea seminţelor, datele etapei superioare, exerciţii practice.   

Deşi a fost planificată instruirea cu o durată de trei zile, a fost oferită o  jumătate de 

zi de formare suplimentară, pentru a îndeplini necesităţile adiţionale ale participanţilor şi  

solicitările acestora de primi mai multă experienţă practică.  
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Activitatea 4.1. Elaborarea Instrucţiunilor (pentru inspectori) şi codurilor de practică 

(pentru producători) privind utilizarea şi depozitarea sigură a pesticidelor  (Misiunea a 

4–a ) 
Instruirea şi îndrumarea colaboratorilor ANSA, relevanţi în procesul implementării 

instrucţiunilor elaborate recent (pentru inspectori) şi distribuirii Codului de practică 

(pentru producători) privind depozitarea şi utilizarea sigură a pesticidelor. 

Pe parcursul instruirii şi îndrumării practice pe teren, au fost testate listele de 

verificare în contextul controlului şi progresele realizate, astfel încît acestea să poată fi 

utilizate de către inspectorii regionali ai ANSA atunci când efectuează controale în 

contextul verificării depozitării, comercializării şi utilizării sigure a pesticidelor. 

  

 

VIII. BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII 

Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol 

Finanţator: BEI 

Perioada de implementare: 2011-2014  

Buget total: 75 mln Euro 

Obiectivul general: Soluţionarea vulnerabilităţilor structurale din industria vinicolă a 

Republicii Moldova. 

Rezultate 

În primul semestru al anului 2014, activităţile UCIMPRSVV au fost orientate spre 

finanţarea beneficiarilor Programului pentru următoarele componente: 

 Linia de credit pentru sectorul vitivinicol şi industria conexă; 

 Laboratoare, instruire şi dezvoltarea siguranţei alimentelor. 

Astfel pentru aceste două componente, în semestru I 2014, a fost debursată suma 

de 90,5 mln lei (4,8 mln EUR) şi valorificată pentru următoarele domenii: dezvoltarea 

întreprinderilor vitivinicole, dezvoltarea întreprinderilor din industria conexă, dotarea 

laboratoarelor, instruiri şi dezvoltarea siguranţei alimentelor. 

În cadrul liniei de credit, au fost finanţate 5 proiecte investiţionale. Sumele alocate 

au fost orientate spre: 

 Modernizarea şi procurarea echipamentelor vinicole – 167,8 mii EUR; 

 Plantarea viţei de vie – 1 874,1 mii EUR; 

 Construirea sistemelor de irigare a plantaţiilor viticole – 125,9 mii EUR; 

 Modernizarea şi procurarea echipamentelor de producere pentru industria conexă – 

931,1 mii EUR. 

În cadrul componentei laboratoare, instruire şi dezvoltarea siguranţei alimentelor 

au fost finanţate 2 proiecte investiţionale prin dotarea laboratoarelor cu echipamente de 

studiu şi cercetare, reactive, mobilier de laborator, echipament IT în sumă de 1 783,60 

mii EUR. 

 

Indicatorii de progres: 

1. Plantaţii noi de viţă de vie – 108,14 ha; 

2. Construirea sistemelor de irigare – 1 unitate; 
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3. Fabrici de producere a vinului reutilate – 2 unităţi; 

4. Întreprinderi conexe reutilate – 2 unităţi; 

5. Laboratoare în curs de echipare şi modernizare – 24 laboratoare şi săli de studii din 

cadrul a 2 instituţii de învăţămînt şi cercetare. 

 

 

 

 

 
Ex: Alina Ciolan 

Tel: 0 22 201-063 


