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Iulie-Septembrie 2016

„SOLUȚII INTELIGENTE PENTRU PERFORMANȚĂ”
Buletin informativ nr.9
Anunț!Este lansat cel de-al cincilea apel al Programului de granturi post - investiționale
”Managementul durabil al terenurilor” în cadrul proiectului MAC-P
Proiectul Băncii Mondiale ”Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P) de comun cu
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Mediului lansează cel de-al 5-lea
apel al Programului de granturi post – investiționale ”MANAGEMENTUL DURABIL AL
TERENURILOR”.
Granturile MAC-P ≠ Subvenții!
Sunt invitați să participe la Programul de granturi: producătorii agricoli din întreaga
republică, cu excepția celor din orașele Chișinău și Bălți, care aplică practici și tehnologii de
management durabil al terenurilor, asigurând menţinerea sănătăţii şi productivităţii solului.
Grantul post – investițional va rambursa 50% din valoare investiției eligibile, cu un plafon
de 20 000 dolari SUA per producător agricol.
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.
Programul de granturi post – investiționale destinate MDT presupune consultanță gratuită
oferită tuturor producătorilor agricoli interesați !
Dosarele de aplicare pot fi depuse la oficiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți
pentru Agricultură (AIPA) până pe 15 decembrie 2016. Pentru informații suplimentare
accesați www.aipa.gov.md sau www.capmu.md.

Campanie de informare
În perioada septembrie-noiembrie 2016, echipa proiectului Agricultura Competitivă
în Moldova, componenta Managementul Durabil al Terenurilor, desfășoară sesiuni de
informare cu participarea producătorilor agricoli din diverse raioane ale țării. Soluții
inteligente pentru performanță-managementul durabil al terenurilor, acesta este genericul
evenimentelor și mesajul cu care au venit consultanții Unității Consolidate pentru
Implementarea Proiectelor în Agricultură finanțate de Banca Mondială - Igor Bujor și Nicolae
Cazmalî, precum și reprezentanți ai Mișcării Ecologiste din Moldova - la Râșcani, Telenești,
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Sângerei, Fălești, Dondușeni. Urmează a fi
desfășurate sesiuni de informare la Cahul,
Leova, Drochia, Anenii Noi precum și alte
raioane din țară. În cadrul evenimentelor sunt
oferite date privind cel de-al cincilea apel de
granturi post-investiționale ”Managementul
durabil al terenurilor” în cadrul proiectului
MAC-P, practicile de management durabil al
terenurilor, modalități de accesare a
granturilor precum și istorii de succes ale
acelor producători care deja au beneficiat de
susținerea proiectului Agricultura Competitivă în Moldova prin intermediul liniei de granturi
post-investiționale.
Reamintim că proiectul MAC-P oferă posibilitate producătorilor agricoli de a
beneficia gratuit de consultanţă specializată pe următoarele subiecte: evaluarea de mediu,
sisteme conservative de lucrare a solului şi practici de management durabil al terenurilor.
Astfel, în rezultatul sesiunilor de
informare, consultanții Proiectului au fost
invitați să vină în vizite de documentare în teren
la producătorii agricoli. Vizitele s-au realizat la
solicitarea mai multor producători agricoli locali
de a primi consultanţă gratuită din partea
proiectului
MAC-P
privind
eligibilitatea
investiţiei lor în cadrul liniei de granturi postinvestiţionale Managementul Durabil al
Terenurilor.
Istorii de succes ale producătorilor care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul
Programului de granturi post - investiționale ”Managementul durabil al terenurilor”,
proiectul MAC-P
Iazurile de captare a apelor pluviale și fâșiile vegetative sunt doar câteva din practicile
pentru care vă puteți rambursa 50% (dar nu mai mult de 20 000,00 USD) din costurile
investiției conform Programului de granturi post-investiționale ”Managementul durabil al
terenurilor” în cadrul proiectului MAC-P . În continuare, vă prezentăm câteva exemple ale
producătorilor agricoli care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul acestei linii de
granturi.
Exemplu de managementul durabil al terenurilor la Telenești
Timofei Căldare din satul Mândreşti, raionul Teleneşti, este un agricultor cu multă
vechime în muncă. Administrator al S.R.L.-ului Dorvalandro, domnul Căldare s-a dedicat de
ani buni creşterii fructelor. Mai exact, dumnealui s-a specializat în cultura legumelor,
pomicultura, creşterea producţiei de pepinieră, cultura fructelor, comerţul cu ridicata al
legumelor şi fructelor şi comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru
animale. Pornind de la plantații de 40 ha cu cireși și pruni, Timofei Căldare a ajuns azi să se
ocupe cu creșterea fructelor pe suprafețe extinse, de peste 160 ha, îngrijind și alte plantații
aflate în afara raionului Telenești. Pentru a spori randamentul terenurilor, dar și pentru a-și
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asigura succesul agricol și peste ani, domnul Căldare a aplicat diverse practici de
management durabil al terenurilor: construcția a trei bazine de captare a apei de ploaie,
aplicarea înierbării în fâșii în livada de prun, iar recent a sădit circa un km de fâșii forestiere
din nuc și aronie în livezile sale.
Potrivit agricultorului, aceste bazine de captare a apei de ploaie s-au dovedit a fi
importante pentru implementarea unui sistem de irigare prin picurare pe o suprafață de
peste 40 de hectare de plantații. Sădirea fâșiilor vegetative au fost esențiale pentru a opri
eroziunea solului în livezile cultivate pe
dealuri, deci situate pe pante cu diferite
grade de înclinație. Ideea de livadă de nuci,
pe care o avea în minte de ceva timp, a luat
forma unor perdele forestiere, care, pe
lângă faptul că asigură roada de nuci
așteptată, și-au demonstrat utilitatea ca
paravan în fața vântului, apărând culturile
de grâu, și menținând umiditatea în sol.
Cultura de aronie a fost plantată la fel, în
fâșii, iar domnul Căldare și-a setat niște
planuri menite să continue munca începută
în 2015: plantarea a 20 de hectare de
perdele forestiere pe terenurile cultivate
până acum.
Fâşiile vegetative şi multiplele lor beneficii
În satul Hristoforovca, raionul Ungheni, familia Cernei arendează un lot de pământ cu
o suprafaţă de 6 ha, pe care cultivă căpşună şi zmeură. Terenul se află lângă sat şi întrucât
întreaga regiune este deluroasă, înclinaţia pantei terenului este inevitabilă. Acest lucru
favorizează eroziunea solului, atât gravitaţională, cât şi cea eoliană. După îndelungi căutări,
familia Cernei a decis să recurgă la practici ecologice pentru a opri acest fenomen.
Așadar, au plantat în
primăvara anului trecut o fâșie de
măceș în jurul întregii suprafeţe
cultivate, dublând-o cu o fâșie de
ierburi lată de 1 m. Dat fiind faptul
că pe timpul verii unii arbuști s-au
uscat ca efect al secetei, iar alţii nau rezistat pe timp de iarnă, au
apărut goluri în această fâșie
vegetativă.
De
aceea,
primăvara
aceasta administratorii terenului
au completat golurile și au întregit
banda, care acţionează și ca un
gard natural în jurul terenului.
Astfel, această investiţie a familiei Cernei s-a dovedit a fi dublu folositoare: ţine pe loc
pământul în pantă în ciuda ploilor uneori puternice, dar și protejează cultura de căpșun și
zmeură de intruși (de obicei animale domestice care caută să mai pască ceva).
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Durabilitatea acestei practici este accentuată și de beneficiile arbuștilor de măceș,
ale căror fructe pot fi, de asemenea, valorificate pe piaţa locală, la fel ca și roada de căpșună
și zmeură obţinută de familia Cernei în urma prelucrării pământului.
Potrivit Carolinei Cernei, administratoarea acestei gospodării ţărănești, această
metodă de prevenire a eroziunii solului este binevenită în special pentru oamenii care deţin
terenuri în pante mai accentuate. Deși gradul de eroziune depinde foarte mult de
intensitatea și frecvenţa ploilor într-o zonă, ea este de părere că nu strică să împrejmuiești
propriul teren cu fâșii vegetative, indiferent de faptul că se așteaptă sau nu ploi. Vântul are
și el o contribuţie considerabilă în accentuarea eroziunii și a deșertificării, pentru că ridică
particulele de sol și le transportă pe suprafeţe extinse, însă o fâșie de măceș sau porumbar
(sau alt arbust) lungă și deasă oprește vântul și reţine particulele de sol în teritoriul
împrejmuit. Doamna Cernei a mai subliniat și faptul că fiecare cultură/plantaţie are propriile
ei cerinţe și că fermierii care s-au decis să aplice aceste practici trebuie să consulte experții
din cadrul programului MDT care le vor oferi gratis sprijin informațional privind componenţa
fâșiei antierozionale, lăţimea benzii înierbate dintre rândurile plantaţiei, pentru a valorifica
la maxim beneficiile acestui procedeu de gospodărire a pământului. Întrebată dacă în cazul
ei, fâșia antierozională și-a demonstrat eficienţa, doamna Cernei a spus că plantarea recentă
a acesteia nu permite încă verificarea rezultatului, însă cu siguranţă recomandă această
practică și altor fermieri care doresc să-și protejeze terenurile cultivate. „La noi agricultorii
stau slab cu finanţarea și de aceea aceste componente inovative de gospodărire a
pământului sunt binevenite pentru oricine. Trebuie de abordat o atitudine particularizată,
de la caz la caz, pentru că agricultorii au situaţii diferite și nevoi diferite, pornind de la
specificul terenului sau a culturii și terminând cu situaţia financiară”, a încheiat doamna
Cernei.Datorită aplicării la Programul de granturi post-investiţionale „Managementul
Durabil al Terenurilor”, Cornelia Cernei a obţinut rambursarea investiţiei în proporţie de
50%.
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
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