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 „SOLUȚII INTELIGENTE PENTRU PERFORMANȚĂ” 

Buletin informativ nr.11 

Proiectul MAC-P  anunță totalurile Apelului #6 în cadrul programului de granturi post - 
investiționale destinate managementului durabil al terenurilor  

 
Peste 6,5 milioane de lei vor fi acordate celor 20 de producători agricoli din 

Republica Moldova, selectați spre finanțare, ca urmare a celui de-al șaselea apel pentru 
depunerea cererilor de granturi post-investiționale destinate Managementului Durabil al 
Terenurilor (MDT).  

Astfel, producătorilor agricoli din Nordul țării (8 beneficiari), Sudul țării (6 beneficiari) 
și Centru (6 beneficiari) li se va compensa 50%, dar nu mai mult de 20 mii dolari SUA, din 
investițiile efectuate în procurarea de semănători No-Till, stropitori  și tocătoare, necesare 
pentru implementarea sistemului conservativ de agricultură și respectiv aplicarea unui 
management durabil al terenurilor. 

Cumulativ, prin intermediul Programului de granturi post-investiționale destinate 
MDT, desfășurat în perioada 2014-2017, în cadrul celor 6 apeluri lansate de Proiectul MAC-
P, au  primit suport financiar 165 de producători agricoli din cei 213 care au depus dosare. 
De remarcat, că 15,7% din beneficiari sunt femei.  

Astfel, au fost compensate cheltuielile pentru investiții efectuate în procurarea a 201 
de utilaje (semănători – 76, tocătoare (cositori) – 37, stropitori – 42, combinatoare – 16 
etc.), cât și pentru aplicarea practicilor MDT (construcția a 3 iazuri antierozionale, 1 bazin de 
captare a apei pluviale și înierbarea cu lucrarea solului numai în jurul pomilor în livezi).  

Până în prezent, proiectul a oferit producătorilor agricoli din Republica Moldova 
sprijin financiar în valoare de circa 38 milioane de lei, echivalent al 1,9 milioane dolari SUA.  
Valoarea medie a unui grant obținut de agricultori reprezintă 232,8 mii lei. 

Beneficiarii programului provin în mare parte din Nordul țării. În această regiune sunt 
amplasați 94 de producători care au beneficiat de compensarea investițiilor efectuate în 
tehnologii și practici MDT. Aici, cei mai mulți beneficiari, 16 agenți economici, sunt din 
raionul Glodeni. În Sudul țării, proiectul MAC-P a oferit sprijin financiar pentru 46 de 
producători, cei mai mulți fiind din Cimișlia -  10 beneficiari. În regiunea Centru, prin 
intermediul programului de granturi au fost susținuți  25 de agricultori, din care cel mai 
mare număr de beneficiari, 6 agenți economici, sunt din raionul Orhei. 

Programul de granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor” 
(MDT) a fost lansat în 2014 şi este parte componentă a proiectului MAC-P (Proiectul 
Agricultura Competitivă în Moldova), finanţat din fondurile Băncii Mondiale, Guvernului 
Suediei, Facilităţii Globale de Mediu și Guvernului Republicii Moldova. Mai multe detalii pe 
paginile www.aipa.gov.md, www.capmu.md. 
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Masa rotundă: „Impactul de mediu, economic și social al practicilor de management 
durabil al terenurilor (MDT) în exploatațiile agricole" 

 

 

Pe data de 3 august 2017, proiectul MAC-P, a desfășurat la Chișinău o masă rotundă cu 
genericul „Impactul de mediu, economic și social al practicilor de management durabil al 
terenurilor (MDT) în exploatațiile agricole". Evenimentul a reunit circa 50 de participanți, 
inclusiv producători agricoli, cercetători, reprezentați ai autorităților publice locale și 
centrale, mass media.  

 
În cadrul mesei rotunde au fost comunicate rezultatele studiului privind monitorizarea 

și evaluarea avantajelor practicilor de management durabil al terenurilor - cercetare 
efectuată de consultanții proiectului având la bază exemplele beneficiarilor Programului de 
granturi post-investiționale destinate Managementului Durabil al Terenurilor al proiectului 
MAC-P. Scopul acestui studiu a fost de a efectua compararea indicatorilor tehnologici, 
economici și investiționali, până și după implementarea practicilor MDT în diferite sectoare 
de producere agricolă – fructe, legume, cereale, porumb, floarea soarelui, etc. 

„Implementarea practicilor de conservare a solului asigură un management mai eficient 
al operaţiunilor de recoltare şi post-recoltare și conduce la micşorarea cheltuielilor variabile 
în majoritatea sectoarelor de producţie, fapt care se datorează scăderii cheltuielilor ce ţin de 
administrarea îngrăşămintelor, a produselor fitosanitare, a numărului de operaţiuni 
tehnologice, a lucrărilor manuale, a altor cheltuieli şi a operaţiunilor de post-recoltare, 
datorită investiţiilor efectuate cu suportul proiectului şi aplicării unor echipamente mai 
performante care au consumuri mai mici la prelucrarea unei şi aceleiaşi suprafeţe a culturii 

de bază.” Acestea sunt doar câteva 
dintre concluziile cercetării efectuate.  

 În plus, potrivit domnului Anatol 
Fala, unul dintre coordonatorii studiului 
de evaluare, „Putem constata cu 
certitudine că beneficiarii de proiect au 
trecut la sistemele de agricultură cu 
lucrări minimale ale solului, preferând 
alegerea unei structuri optime a 
culturilor, care porneşte de la condiţiile 
de sol şi climă specifice pentru 
asigurarea unui nivel stabil al producţiei 
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obţinute. Beneficiarii de proiect conștientizează deja faptul că producţiile stabile şi cu 
cheltuieli minime se pot obţine doar prin respectarea asolamentului şi alternarea culturilor 
care permit de a asigura un înveliş de resturi vegetale necesar păstrării structurii solului şi 
restabilirii fertilităţii lui.” 

Evenimentul a fost o bună posibilitate pentru beneficiarii proiectului MAC-P de a 
împărtăși experiența practică de aplicare a noilor practici, vorbind atât despre beneficiile, 
cât și despre posibilele probleme în implementarea acestora.    

Participanții la eveniment au subliniat importanța aplicării agriculturii conservative 
pentru asigurarea unei dezvoltări rurale sustenabile, accentuând în același timp necesitatea 
adaptării practicilor la condiţiile specifice ale solului şi cerinţele culturilor agricole, 
respectând recomandările experților în domeniu.  

În acest context, Iurie Ușurelu, 
Viceministrul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, prezent la eveniment, a 
subliniat că ”Un specific al agriculturii 
conservative este faptul că în capul 
afacerii este știința, iar datorită 
proiectului MAC-P producătorii 
agricoli, cu suportul unor experți de 
valoare, au posibilitatea să facă 
schimb de experiență, acest lucru 
fiind cel mai important”. 

Raportul studiului de monitorizare și 
evaluare poate fi descărcat accesând 
următorul link: http://www.capmu.md/wp-content/uploads/2017/08/Raport-Final-ME-practici-
MDT.pdf 

 

 

Seminar științifico-practic „Sistemul Conservativ de Agricultură – o soluție pentru un 
management durabil al terenurilor₺ 

 

La data de 28 septembrie 2017, proiectul Agricultura Competitivă în Moldova a    
desfășurat cea de-a 4-a ediție a seminarelor științifico-practice dedicate promovării 
practicilor de management durabil al terenurilor și tehnologiilor folosite în sistemul de 
agricultură conservativă. De această dată, gazdă a evenimentului a fost Gospodăria 
Țărănească „Moroz Alla” din Sărata Galbenă, raionul Hîncești, unde participanții au avut 
posibilitatea de a vedea rezultatele 
semănatului direct în baza culturilor 
cerealiere, precum și de a afla mai 
multe informații despre practicile de 
agricultură conservativă și utilajele 
agricole moderne, în ansamblu. 

La eveniment au participat circa 
50 de persoane, producători agricoli din 
sud-vestul țării, furnizori de tehnică 
agricolă și reprezentanți ai autorităților 
publice locale și centrale. 
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Pe parcursul seminarului, desfășurat în câmp deschis, dl Sergiu Gavrilaș, profesor 
universitar, consultant al proiectului MAC-P, a oferit informații privind specificul  tehnologiei 
de cultivare a grâului de toamnă în cadrul sistemului conservativ de agricultură (semănat 
direct), oferind modele și soluții pentru problemele cu care se confruntă producătorii în 
procesele de recoltare, asolament, fertilizare și semănat în acest tip de agricultură.  

La fel, în cadrul seminarului, 
specialiști în domeniul tehnicii agricole 
au făcut o prezentare a modului de 
folosire a utilajelor necesare pentru 
practicarea agriculturii conservative. Au 
fost prezentate și testate în câmp 
tocatorul de tip MaxiCut Dalbo și un 
model de semănătoare performantă 
NO-TILL.  

Până în prezent, Proiectul MAC-P 
a mai desfășurat alte 3 seminare 
științifico-practice dedicate promovării 
practicilor și tehnologiilor moderne în 

sistemul conservativ de agricultură. Acestea s-au desfășurat în luna iunie curent, și au avut 
loc pe câmpurile din s.Plop, r.Dondușeni, la gospodăria dlui Ion Panfil, în raionul Fălești, la 
gospodăria dlui Nikolai Kiktenko, precum și pe câmpurile din raionul Anenii Noi, la 
gospodăria dlui Cerguță Mihai. 

În luna octombrie este planificată cea de-a 5-a ediție a seminarelor științifico-
practice organizate de MAC-P. Detalii cu privire la data și locația unde se va desfășura 
evenimentul vor fi distribuite prin intermediul direcțiilor agricole raionale precum și prin 
intermediul mass-media. Detalii cu privire la evenimente puteți afla la nr. de contact 022 
237149/0696 500 51. 

 
Acest buletin informativ este realizat de Mișcarea Ecologistă din Moldova în cadrul proiectului MAC-P,  Sub-

componenta3.1: Fortificarea capacităţilor în practici de management durabil a terenurilor CONTRACT No. MACP/CS/CQ-3.2 
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