
CONCURS  

Selectarea beneficiarilor pentru obținerea granturilor la finanțarea măsurilor  

adaptare a sitemelor de producere agricolă  la schimbările climatice  

Abrevieri și acronime 

PRR Proiectul de Rezilienţă Rurală 
FIDA/IFAD Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă 
UCIP-IFAD 
 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor 
Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă 

TCLS Tehnologii conservative de lucrare a solului 
AE Agricultură ecologică 
AT Agricultură tradițională 
AC Agricultura conservativă 
PAMP/ASAP Programul de Adaptare pentru Micii Producători 
 

1. Introducere 

Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea 
Agriculturii (IFAD), prin intermediul Programului de adaptare pentru micii Producători 
(PAMF) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor 
IFAD este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a 
reduce sărăcia prin consolidarea rezistenţei la schimbările climatice şi a îmbunătăţi 
oportunităţile economice. 

Pentru atingerea acestor obiective în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (PRR) va fi 
acordat suport financiar  producătorilor agricoli sub formă de granturi, pentru 
implementarea iniţiativelor de adaptare la schimbările climatice în activităţile agricole.  

2. Valoarea granturilor  
In cadrul proiectului vor fi acordate două tipuri de granturi întreprinderilor private sau de 
stat de orice formă juridică: 

a) Granturi pentru agenți economici individuali - suma maximă a grantului până la 
5.000 dol. SUA pe beneficiar, acordat intreprinderilor agricole și de procesare a 
producției agricole, gospodăriilor de fermieri, întreprinderi individuale, care 
activează în calitate de  agent economic individual; 

b) Granturi pentru cooperative - suma maximă grantului până la 15.000 dol. SUA pe 
benficiar,  care activeză ca grup de agenți economici sau grup de persoane fizice,  cu 
condiția că suma medie a grantului pe mebru al cooperativei nu depășește suma pe 
beneficiar stabilită în pct. 2, litera a). 

3. Beneficiarii și criteriile de eligibilitate 

Pentru a beneficia de granturi pentru măsuri de adaptare a sistemelor de producere 
agricolă  la schimbările climatice solicitanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe de 
eligibilitate: 

3.1. a fi  entitate/unitate economică sau persoană fizică (fermieri sau întreprinderi 
individuale) înregistrate, care practică  activități agricole sau de procesare a 
producției agricole în zona rurală din Republica Moldova, cu excepţia unităţilor 
care au activitate în oraşele Chişinău şi Bălţi. Companiile care sunt înregistrate în 



oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care au filiale sau întreprind activităţi în zona rurală 
vor fi considerate eligibile; 

3.2. menţine evidenţa contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în 
conformitate cu procedurile şi standardele de contabilitate acceptate; 

3.3. are cel puţin un an de activitate în domeniul producerii primare sau procesării 
producției agricole; 

3.4. deține teren agricol în proprietate sau arendează teren pe un termen de cel puțin 5 
ani, din momentul depunerii cererii. 1 

3.5. gospodăriile agricole de orice formă juridică, care activează în calitate de  agent 
economic individual poate beneficia de grant dacă: 

a) W1- întreprinderile mici și mijlocii, care au suprafața totală a terenului 
prelucrat in gospodărie ce nu depășește 50 ha (teren propriu sau arendat), 
iar suprafața culturilor horticole nu depășește 10 ha și numărul scriptic de 
angajați în anul precedent depunerii Cererii de finanțare nu depășește 9 
persoane,  pot beneficia de grant in mărime de 70% din costul investiției; 

b) W2- întreprinderile, care au suprafața totală a terenului prelucrat în 
gospodărie, până la 500 ha (teren propriu sau arendat), iar suprafața 
culturilor horticole este până la 50 ha, pot beneficia de grant in mărime de 
50% din costul investiției; 

3.6 cooperativele, care au suprafața totală a terenului prelucrat in gospodărie până la 
500 ha (teren propriu sau arendat), iar suprafața culturilor horticole este până la 
50 ha, pot beneficia de grant in mărime de 50% din costul investiției, cu condiția că 
cel puțin 70% din membrii cooperativei corespund criteriul de suprafață eligibilă 
stabilit in pct.3.5); 

3.7 posedă certificate eliberate de un organul național sau internațional de certificare, 
care confirmă activitatea de producere ecologică(organică, biologică) sau că 
gospodăria este in perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică 
(organică, biologică). Aceasta se referă doar la  solicitanții cu activitate în 
agricultura ecologică; 

3.8  nu au datorii la bugetul de stat; 

3.9 dispune de surse suficiente pentru contribuția proprie (când solicită plata în 
avans). 

4. Beneficiarii neeligibili 

4.1. Solicitanții care sunt în proces de insolvabilitate, faliment, reorganizare sau orice 
alte proceduri judiciare; 

4.2. Solicitanții (întreprinderi, fondatori) care au beneficiat deja de același fel de 
investiții în cadrul altor proiecte IFAD în derulare sau finisate; 

4.3. Solicitanții, care cer grant pentru bunuri, care sunt aprobate spre finanţare sau care 
au fost deja finanţate/au primit subsidii din alte surse de grant (AIPA, alte instituţii 
de sprijin de stat, de ex. ODIMM, alţi donatori, cum ar fi  Banca Mondială, MAC P), 
etc.); 

                                                           
1 Cerința dată se referă doar la echipamentul din rubrica: Investițiile eligibile, categoria 5.2 Echipament 

pentru agricultura conservativă 



4.4.  Solicitanții de grant pentru procurarea bunurilor de mâna a doua; 

4.5. Solicitanții de grant pentru bunurile, care au fost procurate fără documente 
confirmative; 

4.6. Solicitanții care reprezintă Întreprinderi mixte cu capital străin.    

5. Investițiile eligibile 

UCIP-IFAD va acorda asistenţă financiară sub formă de grant pentru finanţarea activităţilor, 
care ar asigura o mai bună adaptare a sitemelor de producere agricolă primară și post-
recoltare, la schimările climaterice, și vor include următoarele tipuri de investiții eligibile:   

5.1. Echipamente la implementarea tehnologii eficiente de irigare micro-presurizată: 

a) sistem de irigare prin picurare pe sol sau subsol, care va include cel puțin 3 
componente de sistem (pompe, filtre de nisip sau cu discuri, dozatoare pentru 
îngrășăminte, injectoare pentru soluțiile lichide, conductă principală, linii de 
picurare, accesorii, etc); 

b) rețea de irigare prin asperisune in set cu țeavă și aspersoare, manual 
permutabile pe cîmp; 

c) injectoare pentru soluții lichide de fertilizanți; 

d) aparate, utilaje, senzori de sistem la măsurarea umidităţii din aer şi sol; 

e) folie de plastic, materiale agro-textile (geo-membrană, geo-textil) pentru 
mulcirea spațiilor în rînd la culturile de fructe și  struguri de masă. 

5.2. Echipament pentru agricultura conservativă;  

a) Semănătoare No-till, Mini-till, Strip-till; 

b) Cultivator cizel (scarificator); 

c) Decompactor/subsolier pentru afînarea spațiului dintre rânduri pentru culturile 
perene (fructe și struguri de masă); 

d) Maşini de cosit iarba printre rânduri din plantaţiile de livezi, vii și fâneţe; 

e) Tocătoare pentru fărâmițarea  deșeurilor agricole; 

Notă: 

1) Tehnica agricolă indicată în  pct.5.2., litera a) și b) destinată Agriculturii 
conservative este eligibilă spre rambursare numai dacă corespunde cerințelor și 
parametrilor tehnici ale mașinilor și utilajelor agricole necesare pentru cultivarea 
plantelor de câmp în cadrul sistemul de Agricultură conservativă indicate în anexa 
ordinului Nr. 79 din 05.04.2016 pentru aprobarea Cerințelor privind aplicarea 
Sistemului de agricultură conservativă și modificările ulterioare: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&amp;view=doc&amp;lang=1&amp;id
=364272. Corespunderea tehnicii va fi confirmată prin avizul expertului tehnic. 

5.3. Sisteme anti-grindină și plasă  pentru umbrire; 

5.4. Folii reflectorizante pentru îmbunătăţirea calităţii fructelor în livezi; 

5.5. Echipament anti-îngheţ; 

5.6. Set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie de pe construciile  
din zona de producție; 

5.7. Sistem de ventilație activă pentru zonele  de producere agricolă; 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&amp;view=doc&amp;lang=1&amp;id=364272
http://lex.justice.md/index.php?action=view&amp;view=doc&amp;lang=1&amp;id=364272


5.8.  Facilități post-recoltare și de  valoare adăugată produselor 

a) Echipamente staționare sau mobile de pre-răcire a producției agricole 
perisabile (care se alterează repede) înainte de livrare din cîmp: fructe, legume, 
pomușoare şi a struguri de masă (cu excepția autorefrigiratoarelor pentru 
transportarea producției);  

b) Echipament de uscare şi deshidratare pe bază de energie solară sau altă energie 
regenerabilă. 

5.9. Echipament de producere a energiei regenerabile (energia solară, bio, hidro şi a 
vîntului)  în zona de producere și pentru utilizarea în procesul de producere 
agricolă sau procesare; 

5.10. Staţii agrometeorologice; 

5.11. Construcţii și amenajări pentru  protejarea  animalelor în câmp de temeperaturi 
extreme(șoproane acoperite cu plase, pînză de cort  pentru  umbrire pe pășunile 
deschise; plantații de arbori in grup pentru umbră pe pășunile deschise, etc); 

5.12.  Mașini și utilaje folosite în  sistemului de producere a culturilor organice: 

a) maşini pentru distribuirea îngrăşămintelor organice; 

b) echipament de producere a compostului; 

c) cultivatoare cu arzătoare pentru combaterea  buruienilor.  

5.13. Alt echipament care nu este specificat, dar care are legătură directă cu rezilienţa 
la schimbările climatice în faza de producere primară şi de procesare a produselor 
agricole la nivelul întreprinderii (se va solicita  aprobarea prealabilă a oficului  
IFAD).  

 

6. Investiții neeligibile: 

6.1. Piese de schimb, piese sau accesorii ale sistemului de irigare prin picurare; 

6.2. Echipament pentru producerea tutunului; 

6.3. Echipament de mâna a doua; 

6.4. Materiale şi dispozitive anti-îngheț de unică de folosință.  

 

7. Mărimea granturilor și limita per beneficiar 

UCIP-IFAD va acorda granturi sub formă de rambursare parțială a investițiilor  după cum 
urmează: 

7.1. Pentru gospodăriile care activează in calitate de agenți economici individuali: 

a) 70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 5 000 USD per 
beneficiar, care întrunesc criteriile de eligibilitate și satisfac cerința stipulată 
în pct.3.5., litera a); 

b) 50% din costul investiţiei/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 5 000 USD per 
beneficiar, care întrunesc criteriile de eligibilitate și satisfac cerința stipulată 
în pct.3.5., litera b) .  

 

 



7.2. Pentru cooperative: 

a) 50% din costul investiției, tehnicii agricole, dar nu mai mult de 15 000 USD 
per solicitant de grant, care întrunesc criteriile de eligibilitate și satisfac 
cerința stipulată în pct.3.6; 

 

Notă: 

Valoarea eligibilă a bunurilor procurate va fi calculată în baza documentelor justificative 
prezentate.  
Solicitantul poate beneficia de suma grantului doar o singura dată pe durata 

proiectului. 

8. Procedura de aplicare la concurs 
Proiectul va fi implementat in perioada anilor 2018-2023. Cererile de finanțare vor fi 
primite pe parcursul anului după principiul „primul venit –primul servit”. 

Cererile de finanțare pot fi depuse pînă sau după ce tehnica agricolă a fost procurată. 
Pentru rambursare este eligibilă tehnica procurată după data de 11 ianuarie  2018. 
 

9. Documentele de participare la concurs 

Pentru participare la concurs solicitanții vor prezenta următoarele documente: 

a. Cererea de finanțare (in original) semnată și ștampilată de către 
conducătorul întreprinderii agricole (anexa 1); 

b. Copia autentificată de pe certificatului de înregistrare a 
întreprinderii/instituției agricole și copia de pe extrasul din Registrul de Stat 
al persoanelor juridice cu informație despre administratorul și acționarii 
întreprinderii, eliberat cu cel mult 1 lună înainte de data de depunere a 
cererii; 

c. Copia autentificată a declarației de constituire/fondare (în cazul 
gospodăriilor ţărăneşti); 

d. Copia autentificată a documentelor de achiziție și de proprietate (contract, 
ordin de plată, factura), atunci când Cererea de acordare a grantului este 
depusă  post-investiție;  

e. Copia autentificată a contractului de procurare, atunci când Cererea de 
acordare a grantului este depusă prior investiției;  

f. Confirmarea faptului că solicitantul posedă teren în proprietate sau 
arendează teren pentru o perioadă de cel puțin 5 ani2, in conformitate cu 
prevederile pct. 3.5. și 3.6; 

g.  Pentru cooperative, confirmarea că 70 % din membrii cooperativei 
întrunesc criteriul de suprafață eligibilă stabilit in pct. 3.5, litera a) pentru 
agenții economici individuali; 

h. Dovada capacității financiare pentru contribuție, doar în cazul solicitării plăţii 
în avans (certificatul bancar sau alt document similar); 

                                                           
2 Cerința dată se referă doar la echipamentul din rubrica: Investițiile eligibile, categoria 5.2 Echipament pentru 

agricultura conservativă 



i. Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul central/de stat eliberat de 
organele regionale fiscale; 

j. Copia autentificată de pe Certificatul de producere ecologică sau de 
conversie, eliberat de organele naționale sau internaționale acreditate pentru 
certificarea organică (ecologică, biodinamică, biologică); 

k. Raportul financiar (sau a declarațiilor de venit, în cazul evidenței contabile 
simplificate la Gospodăriile Țărănești) pentru anul precedent depunerii 
Cererii de grant. 

l. Copia autentificată a Certificatului de înmatriculare sau pașaportul tehnic la 
tehnica procurată post-investiţie, stipulată în pct. 5.2; 

m. Certificat eliberat de o bancă comercială în care va fi indicat numărul contului 
bancar în lei moldovenești; 

n. Certificat de confirmare de la furnizor privind faptul că semănătoarea și/sau 
plug cizel (scarificator) se utilizează la aplicarea tehnologiilor conservative 
de lucrare minimă a solului No-till, Mini-till, Strip-till; 

o. UCIP-IFAD își rezerva dreptul de a solicita și alte documente și informații 
suplimentare pentru clarificări.  

p. Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor și 
datelor prezentate, privind hectarele pe care le gestionează, cât şi experienţa 
de cel puţin 1 an în practicarea activităţilor agricole (anexa 2). 

Notă: Cererile pentru tehnica destinată agriculturii conservative, care nu vor conține toate 
documentele solicitate nu vor fi admise spre înregistrare. 

 

10. Procedura de evaluare a cererilor de finanțare 

10.1. Beneficiarul va fi selectat în concordanță cu prevederile Manualului de 
implementare PRR (IFAD VII). Cererea de finanțare și setul de documente vor fi 
evaluate de Comitetul pentru aprobarea granturilor care va avea ședințe de cel 
putin odată per trimestru pentru aprobarea cererilor de finanțare. După aprobarea 
Cererii de finanțare de către Comitetul pentru aprobarea granturilor, UCIP-IFAD va 
semna cu beneficiarul un Acord de Grant în care vor fi stipulate condițiile de 
procurare a tehnicii și acordare a grantului prin rambursare. 

11. Condițiile de prezentare a pachetului de documente  

11.1. Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea 
grantului, se depune pe parcursul anului la adresa UCIP-IFAD, MD-2004, or. 
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1312. La etapa de 
recepționare dosarele de aplicare complete vor fi înregistrate în registrul 
scrisorilor de intrare, fiind notate: data depunerii, denumirea grantului, denumirea 
solicitantului și semnătura persoanei care a recepționat dosarul. 

11.2. Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: 
marcela.vatamaniuc@ucipifad.md sau office@ucipifad.md 
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