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Atenție! Este lansat cel de-al patrulea apel de granturi al Programului de
granturi post - investiționale ” Managementul durabil al terenurilor” al
proiectului MAC-P
Proiectul

Băncii

Mondiale

”Agricultura

Competitivă în Moldova” (MAC-P) de comun
cu Ministerul Mediului lansează cel de-al 4-lea
apel de granturi al Programului de granturi
post – investiționale

”MANAGEMENTUL

DURABIL AL TERENURILOR”.
Apelul de granturi este deschis pentru producătorii agricoli din întreaga republică, cu
excepția celor din municipiile Chișinău și Bălți, care aplică practici de management durabil al
terenurilor, asigurând menţinerea sănătăţii şi productivităţii solului. Finanţarea măsurilor de
management agricol sustenabil, se referă şi la compensarea cheltuielilor pentru procurarea
de echipamente și utilaje agricole performante menite să asigure exploatarea raţională a
terenurilor.
Conform prevederilor Programului, îşi vor putea rambursa investiţia fermierii care, începând
cu 1 noiembrie 2015, au procurat utilaje/mașini agricole noi, anul producerii cărora începe
cu 2014 şi au aplicat, după data de 1 noiembrie 2015, practici de management durabil al
terenurilor, precum tehnologii No-till și Strip-till, fâșii vegetative de filtrare, cultivare pe
contur, management integrat al dăunătorilor, perdele forestiere de protecție, măsuri agroforestiere, măsuri hidrotehnice, sisteme de captare a apei de ploaie, ș.a. Granturile oferite
prin intermediul programului vor constitui 50% din investiția totală, dar nu mai mult de 20
000 dolari SUA per aplicant.
Dosarele de aplicare pot fi depuse la oficiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți
pentru Agricultură (AIPA) până pe 30 iunie 2016. Pentru informații suplimentare accesați
www.aipa.gov.md sau www.capmu.md .
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Granturi post-investiționale pentru agricultori – un program ce dă roade
Granturile post-investiționale"Managementul durabil al terenurilor" sunt destinate
producătorilor care aplică practici agricole prietenoase mediului. Linia de granturi este
deschisă în cadrul proiectului MAC-P(Agricultura Competitivă în Moldova), finanțat din
fondurile Băncii Mondiale, Guvernului Suediei, Facilităţii Globale de Mediu și Guvernului
Republicii Moldova. Bugetul total al programului de granturi este de 3 milioane de dolari
SUA.
Până în prezent au fost lansate 3 runde ale Programului de granturi postinvestiționale. Cea de-a treia rundă a programului a fost lansată la 21 iulie 2015,
producătorii agricoli fiind invitați să depună, până la data de 31 decembrie 2015, dosarele
prin care confirmă investiția în practici de management durabil al terenurilor.
În rezultatul apelului, Comisia de Evaluare și Selecție a evaluat un număr de 24 de dosare
dintre care 20 au fost aprobate. Valoarea granturilor acceptate spre finanțare este de 5 593
825. 97 MDL (283 946 USD).
Astfel, beneficiari ai granturilor post-investiționale au fost producătorii agricoli care
au investit resurse financiare în 3 practici de MDT (iazuri de captare a apei pluviale și
înierbarea cu lucrarea solului numai în jurul pomilor în livezi, precum și în 17 utilaje
destinate MDT (semănători și combine).
Cumulativ de la începutul demarării programelor de granturi post-investiționale au
fost recepționate 153 dosare dintre care 111 au fost calificate finaliste pentru rambursarea
a 50% din valoarea investiției în tehnologii de MDT.
Beneficiarii programului au investit în 147 de utilaje destinate MDT, dintre care cea
mai mare parte a acestora au procurat semănători – 37 utilaje, tocătoare (cositori) – 32
utilaje, stropitori – 30 utilaje, combinatoare – 8 utilaje. De asemenea, beneficiarii au investit
în practici de MDT și anume în construcția a 2 iazuri de captare a apei pluviale și înierbarea
cu lucrarea solului numai în jurul pomilor în livezi.
Valoarea cumulativă a granturilor constituie 19 519 656,08 lei (1 029 181 dolari SUA).
Valoarea medie a unui grant reprezintă – 175 853 MDL. Din totalul beneficiarilor, 28 au
primit granturi în valoare de peste 300 000, iar un beneficiar a luat grant minim de 20 947
lei.
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Ca urmare a dezagregării pe gen s-a constatat că din 111 de beneficiari, doar 17 sunt
femei sau (bărbați – 81, 13%; femei – 18, 87%). Suprafața terenurilor agricole prelucrate de
finaliștii programului reprezintă 34 841, 4455 ha.
Granturile acordate acoperă, cele mai diverse localități din Moldova, răspândindu-se pe
întreg teritoriu al țării, preponderent din Glodeni- 13 beneficiari, Fălești- 11, Râșcani,
Sângerei, Briceni- 10.
De menționat că cei mai mulți beneficari sunt în zona de Nord a țării. Din cei 111 de
beneficiari, 75 de beneficiari provin din Nordul țării. Din zona de Sud sunt 24 beneficiari, iar
din zona centrală - 12 persoane.
Campanie de informare
Din luna aprile 2016, proiectul MAC-P dă start unei ample campanii de informare a
producătorilor agricoli cu privire la programul de granturi post-investiţionale Managementul
Durabil al Terenurilor.
Astfel,

în

anul

2016,

echipa

proiectului va merge în 20 de raioane ale
țării

pentru

detaliată

a

cu

Agricultura

prezenta
privire

Competitivă

informaţie

la

Proiectul

în

Moldova,

componenta Management Durabil al
Terenurilor;

Linia

de

granturi

post

investiționale destinate managementului
durabil

al

terenurilor;

Condiții

de

finanțare ale Programului; Noțiunea de management durabil al terenurilor, practici agricole
durabile finanțate în cadrul programului de granturi; Istorii de succes privind aplicarea
practicilor agricole de management durabil al terenurilor.
De asemenea producătorii agricoli sunt invitați să urmărească noutățile proiectului la
posturile de radio Vocea Basarabiei și Radioul Național unde vor fi organizate emisiuni
tematice cu privire la linia de granturi și practicile de management durabil al terenurilor. O
altă sursă de informare este revista NATURA, unde în ediția din luna Aprilie 2016 vor fi
prezentate cele mai importante date cu privire la proiect. Informații cu privire la proiect veți
putea găsi și la posturile de televiziune Moldova 1 și Agro TV.
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Să aplicăm practici agricole prietenoase mediului!
Fâşiile de centură
Amenajarea lor în jurul limitelor câmpului ajută la
reţinerea şuvoiului de apă şi captarea
sedimentelor, substanţelor nutritive şi chimicalelor.

Cum funcţionează practica?
Fâşiile de ierburi perene se creează la marginile
câmpului, unde se produce o eroziune excesivă de
suprafaţă şi prin rigole.
Fâşiile de centură înlocuiesc ultimele rânduri ale
culturii şi se aplică în cazul fâşiilor tampon, cultivării
culturilor pe contur şi în fâşii.
Ierburile graminee şi leguminoase din fâşie protejează marginile câmpului de eroziune şi
oferă loc pentru întoarcerea şi circulaţia tehnicii agricole prin câmp.
Avantajele implementării practicii la nivel de exploataţie agricolă:
1. Învelişul vegetativ reduce eroziunea de suprafaţă şi prin rigole prin încetinirea şuvoiului
de apă.
2. Vegetaţia filtrează apa şi îmbunătăţeşte calitatea ei.
3. Fâşiile de iarbă pot fi recoltate în unele cazuri, pe ele se efectuează mai uşor manevrele
de întoarcere a combinelor şi tractoarelor.

IMPORTANT
Producătorii agricoli pot beneficia gratuit de consultanţă specializată pe următoarele
subiecte: evaluarea de mediu, sisteme conservative de lucrare a solului, şi practici de
management durabil al terenurilor.
Informaţii detaliate pot fi accesate pe site-ul www.aipa.gov.md - Linia de granturi
post-investiţionale destinate managementului durabil al terenurilor.
Participanții la programele de granturi sunt invitați să acceseze www.aipa.gov.md și
www.capmu.md pentru a afla toată informația necesară.
Agenţia de Intervenţieşi Plăţi pentru
Agricultură (AIPA)

Unitatea Consolidată pentru
Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor
în domeniul Agriculturii, finanţate de Banca
Mondială (UCIMPA)
Str. Constantin Tănase, nr. 9, oficiul
512,
Chişinău, MD-2005
Tel: (022) 222465; (022) 244479
Fax: (022) 244469
www.capmu.md

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162,
Chişinău, MD-2004
www.aipa.gov.md

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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