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Concurs: 

Selectarea beneficiarilor pentru obținerea granturilor de reabilitare/înființare a 
plantațiilor agrosilvice,  fâșiilor forestiere de protecție în jurul terenurilor agricole și 

bazinelor de apă 

 

Abrevieri și acronime 

 

PRR Proiectul de Reziliență Rurală 

FIDA/IFAD Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă 

UCIP-IFAD 

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor 
Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă 

PAMP/ASAP Programul de Adaptare pentru Micii Producători 

ICAS Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice 

ONG Organizaţii non-guvernamentale 

OCT Organul cadastral teritorial  

APL Autoritate Publică Locală 

PE Proiect de execuţie 

 

1. Introducere 

Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea 
Agriculturii (IFAD), prin intermediul Programul de adaptare pentru micii producători 
(PAMF) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor 
(UCIP) 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. 

Una din componentele proiectului este de a oferi suport investiţional întreprinderilor 
publice şi private în activităţile de reabilitare ecologică, care au menirea de a reduce riscurile 
asociate schimbărilor climatice, cât şi de a îmbunătăţi serviciile ecosistemice pentru 
agricultură. Restaurarea învelişului natural de vegetaţie şi restabilirea productivității 
terenurilor degradate, asigurarea protecţiei zonelor de captare a apei pot contribui la 
sporirea gradului de rezistenţă a comunităţilor rurale, a terenurilor agricole, cât şi a 
ecosistemelor la schimbările climatice.  

În cadrul proiectului de rezilienţă rurală va fi oferit suport investiţional pentru susţinerea 
activităţilor de restaurare sau înființare a perdelelor de protecție a terenurilor agricole, 
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apelor curgătoare și stătătoare. Aceste măsuri vor contribui la îmbunătățirea producţiei 
agricole, dar şi a factorilor de mediu la nivelul fermei/întreprinderii, aducând avantaje 
economice, sociale şi de mediu. Reabilitarea vegetaţiei naturale, prin intermediul creării sau 
reabilitării perdelelor de protecţie, oferă un şir de avantaje pentru terenurile agricole, cum 
ar fi:  

a) asigurarea condițiilor de habitat şi hrană pentru păsări și entomofagi - duşmanii naturali, 
care combat dăunătorii culturilor agricole, ceea ce reduce din necesitatea de utilizare a 
pesticidelor; 

b)asigurarea captării, infiltrării şi păstrării apei în sol, reducând din pericolul de erodare a 
solului şi de inundaţii; 

c) îmbunătățirea structurii şi fertilității solului; 

d) crearea unui microclimat favorabil pentru protecția culturilor agricole de acțiunea 
dăunătoare a unor fenomene climatice nefavorabile (evaporație intensă, vânt puternic, 
viscol, inundații etc). 

2. Valoarea granturilor 

În cadrul proiectului, UCIP-IFAD va acorda următoarele granturi de finanțare: 

a) Pentru lucrări de reabilitare a perdelelor existente de protecţie, suma grantului va fi 
de până la 1 300 USD/ha, unde suprafaţa propusă spre reabilitare nu va depăşi 10 
ha pentru un beneficiar.  

b) Pentru înfiinţarea noilor perdele de protecție, suma grantului va fi de până la 3000 
USD/ha. Suprafața maximă plantată pentru un beneficiar nu va depăşi 10 ha.   

Notă: Granturile menționate la literele a) și b) vor fi acordate în baza proiectelor de execuție 
privind reabilitarea sau înfiinţarea fâşiilor forestiere de protecţie, elaborate de o instituţie 
abilitată, selectată de UCIP-IFAD. Costul proiectelor de execuție a lucrărilor de reabilitarea sau 
înființarea fâșiilor forestiere de protecție va fi achitat de UCIP-IFAD. 

 

3. Beneficiarii  şi criteriile de eligibilitate 

3.1. Beneficiarii eligibili 

Granturile sunt disponibile atât pentru reabilitarea, cât și pentru înființarea perdelelor de 
protecție. 

Beneficiari ai granturilor mici pentru reabilitarea și înființarea perdelelor de protecție pot fi 
Autorităţile Publice Locale (APL) sau entităţile/întreprinderile private din zonele controlate 
de autorităţile din Republicii Moldova, care dețin în proprietate perdele de protecție ce 
necesită măsuri de reabilitare sau care intenționează înființarea noilor plantații de perdele 
de protecție. 

În cazul în care localitatea solicitantă este parte a unei Primării (comune), fiecare localitate 
în parte din cadrul acestei primării are dreptul să aplice individual la concursul privind 
solicitarea de grant, cu solicitare aparte. 

Întreprinderile agricole înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care deţin terenuri 
agricole şi desfăşoară activităţi în zona rurală, la fel sunt eligibile pentru finanţare la această 
categorie de grant.  

Sunt eligibile pentru finanţare şi instituţiile publice sau de stat, inclusiv cele amplasate în 
Chișinău sau Bălţi, cum ar fi institutele de cercetări, universităţile şi colegiile agrare, 
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stațiunile tehnice și didactice de cercetări, care aparţin totalmente statului, dar care deţin 
terenuri agricole şi desfăşoară activităţi în zona rurală. 

 

3.2. Criteriile de eligibilitate pentru beneficiari 

a) Pentru primării (APL): 

1. Să fie amplasate şi să desfăşoare activitate în zona rurală, cu excepția orașelor 
Chișinău și Bălți; 

2. Să dețină în proprietate perdele de protecție, care necesită măsuri de reabilitare sau 
să dețină terenuri pe care se intenționează să se înființeze altele noi. Reabilitarea 
perdelelor de protecție nu înseamnă lucrări de îngrijire curentă a plantațiilor 
abandonate. 

3. Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 10% din costul total al 
lucrărilor de reabilitare/ înființare a perdelelor de protecție; 

4. Să prezinte o declaraţie privind luarea la balanţă a investițiilor efectuate și 
angajamentul de îngrijire a perdelelor de protecţie reabilitate sau înfiinţate, pentru o 
perioadă de cel puţin 3, cu şi alocarea resurselor financiare necesare în acest scop.  

5. În cazul, când localitatea solicitantă este parte a unei Primării (comune), fiecare 
localitate în parte din cadrul acestei primării are dreptul să aplice individual la 
concursul privind solicitarea de grant, cu solicitare aparte. 

6. Să dețină Proiect de execuție (PE), elaborat de o instituție abilitată în acest sens, 
selectată de UCIP-IFAD, cu includerea costurilor pentru lucrările de 
reabilitare/înființare a perdelelor de protecţie (PE se elaborează după depunerea 
cererii de finanțare la oficiul UCIP-IFAD). 

b) Pentru întreprinderile agricole: 

1. Să fie unităţi economice, sau persoane fizice (gospodării ţărăneşti sau întreprinderi 
individuale), care posedă certificat de înregistrare,  dețin o activitate agricolă în zona 
rurală a Republicii Moldova. Sunt eligibile pentru finanţare şi entităţile înregistrate în 
orașele Chișinău și Bălți, dar care au teren agricol şi desfăşoară activitate în zonele 
rurale. 

2. Institutele de cercetări, universităţile şi colegiile agricole, instituţiile tehnico-didactice 
de cercetare care aparţin totalmente statului, sunt entităţi legale, deţin certificate de 
înregistrare a instituţiei, inclusiv cele amplasate în Chișinău și Bălți, dar care deţin 
terenuri agricole şi desfăşoară activităţi în zona rurală. 

3. Să dețină în proprietate perdele de protecție, care necesită măsuri de reabilitare sau 
să intenționeze să înființeze altele noi; 

4. Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 10% din costul total al 
serviciilor de reabilitare/ înființare a perdelelor de protecție; 

5. Să prezinte o declaraţie privind luarea la balanţă a investițiilor efectuate și 
angajamentul de îngrijire a perdelelor de protecţie reabilitate sau înfiinţate, pentru o 
perioadă de cel puţin 3, cu şi alocarea resurselor financiare necesare în acest scop 

6. Să posede documente, care atestă că întreprinderea deține în proprietate sau 
arendează (contracte de arendă înregistrate la oficiul cadastral teritorial pe un 
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termen de cel puțin 25 ani) perdelele de protecție, care necesită măsuri de reabilitare 
sau terenuri pe care intenționează să înființeze perdele de protecție noi; 

7. Să dețină Proiect de execuție (RE) avizat de o instituţie abilitată în acest sens, 
selectată de UCIP-IFAD cu includerea costurilor pentru lucrările de 
reabilitare/înființare (PE se elaborează după depunerea cererii de finanțare la oficiul 
UCIP-IFAD). 

Notă: Crearea plantaţiilor forestiere pe terenuri agricole cu fertilitate naturală care 
depăşeşte 60 de puncte, este interzisă de prevederile Codului funciar (art. 83).  

4. Tipul de investiţii eligibile 

Perdelele de protecţie reprezintă o plantaţie, care de regulă este alcătuită din unul sau mai 
multe rânduri de specii de arbori și arbuști plantaţi în aşa fel încât să ofere adăpost 
împotriva vântului şi să protejeze solul de eroziune. Fâşiile de protecţie pot îmbunătăţi 
microclima în zona protejată prin diminuarea evaporării umidităţii din sol şi plante şi pot 
oferi un şir de alte produse utile cum ar fi lemne de foc, fructe, furaje, fibre și mulci vegetali.   

UCIP-IFAD va acorda asistenţă financiară sub formă de grant pentru următoarele tipuri de 
activităţi:  

a. Perdele de protecţie – sunt alcătuite din unul sau mai multe rânduri de specii de 
arbori şi arbuşti, inclusiv specii de fructe și pomușoare sălbatice sau de cultură, plantaţi în 
apropiere, care au scop de a proteja culturile agricole, solurile, animalele şi clădirile. 
Perdelele de protecţie, de regulă, sunt plantate în mai multe rânduri, perpendiculare 
direcției vântului care prevalează şi afectează culturile de câmp. Perdelele de protecţie din 
jurul lacurilor și iazurilor, reprezintă o plantaţie, care este alcătuită din unul sau mai multe 
rânduri de specii de arbori și arbuști hidrofili, plantaţi în aşa fel încât să ofere condiții 
naturale  pentru a preveni eroziunea solului și poluare apelor. 

b. Fâșii riverane de protecție a apelor - reprezintă rânduri de copaci, arbuşti şi 
vegetaţie ierboasă plantată de-a lungul malului râului sau râulețului pentru a preveni 
eroziunea solului și poluarea fluviului de apă. 

c. Plantații agrosilvice – plantații specii silvice lemnoase, arbori şi arbuşti fructiferi, 
inclusiv specii sălbatice, pentru reîmpădurirea şi reabilitarea habitatelor,  restabilirea 
luncilor inundabile şi a zonelor umede, precum şi pentru implementarea practicilor 
agrosilvice cum ar fi pășinele împădurite şi intercalarea culturilor agricole cu rânduri de 
arbori. Cultivarea arborilor forestieri include creşterea pomilor de Crăciun şi altor plantaţii 
de culturi forestiere. Un interes special îl prezintă plantele energetice lemnoase arborii cu o 
creştere rapidă cum ar fi plopul hibrid sau cel piramidal, care poate fi recoltat cu interval de 
10-15 ani sau chiar şi mai des şi comercializat pentru celuloză, biomasă, precum și alte specii 
de acest gen. 

Notă: În conformitate cu prevederile Codului funciar (art. 36, alin. 2 lit. c)) terenurile 
ocupate de culturi de plante energetice lemnoase (plop, salcie, salcâm) au gradul de evaluare 
a fertilităţii naturale mai mic de 40 sau se află în luncile râurilor ori în alte zone cu risc de 
inundații. 

5. Metodele de plată/rambursarea cheltuielilor 

În cadrul activităţilor de reabilitare/înfiinţare a fâșiilor de protecţie, UCIP-IFAD oferă două 
tipuri de finanţare: 

1) rambursarea cheltuielilor post-investiţie – această metodă se aplică în cazul când 
lucrările de reabilitare/înfiinţare a plantaţiilor de protecţie au fost deja efectuate, sau 



5 

 

în cazul, în care beneficiarul planifică să întreprindă lucrări de reabilitare/înfiinţare a 
perdelelor de protecţie, utilizând propriile resurse sau prin contractarea unei 
companii care execută lucrările planificate, iar beneficiarul acoperă cheltuielile din 
resursele proprii. În baza proiectului de execuţie pentru reabilitare/înfiinţare a 
perdelelor de protecţie, aprobat de către UCIP-IFAD, beneficiarul îşi asumă 
responsabilitatea de a investi sursele proprii în realizarea lucrărilor, cât şi pentru 
menţinerea plantaţiei de protecţie reabilitată sau înfiinţată. 

Suma maximă a grantului spre plată va alcătui 90% din costul total al lucrărilor de 
reabilitare/înfiinţare a perdelelor de protecţie. 

Schema de plată va fi următoarea: 

a) 40% din suma totală a investiţiei va fi achitată după finisarea lucrărilor de 
reabilitare sau de înfiinţare a perdelelor de protecţie; 

b) 40% din suma totală a investiţiei va fi achitată după primele 6 luni ale 
perioadei de garanţie a lucrărilor de înfiinţare a perdelelor de protecţie; 

c) 10 % din suma totală a investiţiei va fi achitată după 12 luni ale perioadei de 
garanţie şi de recepţionare finală a lucrărilor. 

2) Pre-investiţii la efectuarea lucrărilor contractate de UCIP-IFAD – după 
aprobarea solicitării beneficiarului pentru oferirea grantului, UCIP-IFAD va 
contracta un prestator de servicii în domeniul silviculturii şi amenajării 
teritoriului, care va executa lucrări de reabilitare/înfiinţare şi menţinere a 
plantaţiilor de protecţie. Beneficiarul trebuie să transfere în contul UCIP-IFAD 
contribuţia sa în mărime de 10% din costul total al lucrărilor. Apoi, UCIP-IFAD va 
semna un contract cu compania, care va executa toate lucrările indicate în 
Proiectul de execuție. Plata către compania prestatoare de servicii va fi efectuată 
direct, în baza termenilor aprobaţi în contract şi în baza raportului de 
supraveghere privind conformitatea lucrărilor prestate. 

6. Procedura de aplicare la concurs  

Proiectul de Rezilienţă Rurală va fi implementat în perioada anilor 2018-2023. Cererile de 
finanțare vor fi primite pe întreg parcursul anului în baza  principiului „primul venit –primul 
servit” . 

7. Documentele de participare la concurs 

Pentru participare la concursul privind obţinerea granturilor pentru reabilitarea/înfiinţarea 
perdelelor de protecţie în etapa iniţială cât şi în etapa finală a procedurii de participare la 
concurs, solicitanții vor prezenta următoarele documente în original și copii: 

 

7.1 Setul de documente pentru etapa de pre-calificare 

a) Cererea de finanțare(în original) semnată și ștampilată de către conducătorul 
întreprinderii agricole sau APL  (Anexa 1); 

b) Copia autentificată de pe certificatului de înregistrare a întreprinderii/instituției 
agricole (dacă există) și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice cu informație despre administratorul și asociații întreprinderii, eliberată cu 
cel mult 1 lună înainte de data depunerii cererii (doar pentru întreprinderile 
agricole); 
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c) Copia autentificată  a declaraţiei de constituire în cazul gospodăriilor ţărăneşti, şi 
copia fişei de înfiinţare a GŢ; 

d) Certificat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat, eliberat de organul fiscal de 
resort (excepţie sunt APL);  

e) Copia titlului de proprietate asupra terenului cu perdele de protecţie, pe numele 
întreprinderii/instituţiei, contractul de vânzare-cumpărare pe numele 
întreprinderii/instituţiei sau contractul de arendă pe o perioadă de minim 25 de ani 
(pentru antreprenori), înregistrate la organul cadastral teritorial (OCT) sau 
coordonatele geografice ale terenurilor (pentru APL);  

f) Declaraţia pe propria răspundere de asigurare a co-finanţării de cel puţin 10% din 
costul total al lucrărilor, în numerar,  declaraţia privind acurateţea datelor şi 
documentelor prezentate, declaraţie privind menţinerea perdelelor de protecţie 
reabilitate sau înfiinţate, pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, cu luarea la balanţă şi 
alocarea resurselor financiare necesare în acest scop.  (Anexa 2 );  

g) Copia bilanțului contabil (sau declaraţiile de venit în cazul evidenţei contabile 
simplificate) pentru anul precedent (doar pentru agenţii economici).  

h) Copia autentificată a extrasului din registrul bunurilor imobile pentru 
terenuri/parcele/loturi de pământ cu perdele de protecție sau pe care se planifică 
înființarea perdelelor de protecție. 

7.2 Setul de documente pentru etapa de calificare 

Solicitanții de grant aprobați la etapa de pre-evaluare, vor prezenta suplimentar 
următoarele documente: 

a) Proiectul de execuţie pentru lucrările de reabilitare/înființare a perdelelor și 
plantațiilor agrosilvice de protecție. Proiectul de execuție va fi elaborat de un  
prestator de servicii,  contractat și achitat de UCIP-IFAD; 

b) Declaraţie privind luarea la balanţă a investițiilor efectuate și angajamentul de 
îngrijire a perdelelor de protecţie reabilitate sau înfiinţate, pentru o perioadă de cel 
puţin 3, cu şi alocarea resurselor financiare necesare în acest scop; 

c) Copia autentificată a Contractului întocmit între beneficiar şi o companie specializată 
privind executarea lucrărilor de reabilitare/înfiinţare a plantațiilor și perdelelor de 
protecție. 

d) Certificat eliberat de o bancă comercială, în care va fi indicat numărul contului bancar 
în lei moldoveneşti; 

UCIP-IFAD își rezerva dreptul de a solicita și alte documente /informații suplimentare 
pentru clarificări, care ar putea facilita procesul de aplicare la finanţare. 

Notă: În cazul, când beneficiarul are deja un Proiect de reabilitare a perdelelor de protecţie 
sau a întreprins deja aceste lucrări, solicitantul va trebui să parcurgă etapa de pre-calificare 
şi calificare în scopul primirii acceptului pentru rambursarea cheltuielilor. 

 

8. Procedura de evaluare a cererilor de finanțare 

8.1. Beneficiarul va fi selectat în concordanță cu prevederile Manualului de implementare 
PRR (IFAD VII). UCIP-IFAD va angaja un prestator de servicii cu competenţe în domeniul 
silviculturii, pentru oferirea suportului în procesul de elaborare a proiectului de execuţie 
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pentru lucrările de reabilitare/înfiinţare a fâşiilor de protecţie pentru solicitanţii interesaţi 
în accesarea granturilor pentru reabilitarea/înfiinţarea perdelelor de protecţie. Cererea de 
finanțare și setul de documente vor fi evaluate de Comisia de evaluare a cererilor de 
solicitare a granturilor, apoi de Comitetul pentru aprobarea granturilor. Comitetul va avea 
ședințe de cel puțin o dată pe trimestru, în cadrul căruia se va decide aprobarea cererilor de 
finanțare. Solicitanții vor fi anunțați despre decizia Comitetului pentru aprobarea granturilor 
în cel mult 10 zile din data ședinței şi aprobării grantului. După aprobarea Cererii de 
finanțare, UCIP-IFAD va semna cu beneficiarul un Acord de Grant în care vor fi stipulate 
condițiile de executare a lucrărilor și acordare a grantului. 

8.2. La realizarea lucrărilor de reabilitare/înființare a perdelelor de protecție este necesar să 
fie respectat cadrul legal al Republicii Moldova în domeniul pădurilor și perdelelor de 
protecție. În acest context, vă rugăm să consultați: 

- Codul silvic (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311740); 

- Codul funciar (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313324 ),  

- Legea nr. 440 din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fâșiile de protecție a apelor râurilor şi 
bazinelor de apă 
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311668 ); 

- Hotărârea nr.1008 din 30.10.1997 cu privire la clasificarea pădurilor pe grupe și categorii 
funcționale (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=297074 ); 

- Hotărârea nr. 1186 din 28.10.2016 privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor 
degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a terenurilor degradate 
proprietate privată. 

9. Condiţiile de prezentare a pachetului de documente 

9.1. Dosarul de aplicare cu setul 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 1308. 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. 

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

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311740
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313324
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311668
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=297074
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