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SERGIU IUNCU: AGRICULTORI I 
TREBUIE SĂ BENEFIC IEZE DE 

TOATE OPORTUNITĂȚILE 
PROGRAMULUI COMPACT

Care sunt cele mai relevante performanțe 
obținute în cadrul proiectului Dvs. pe 
parcursul anului 2013?

Pentru proiectul Tranziția la agricultura 
performantă anul 2013 a fost unul crucial. Au avut loc 
mai multe evenimente cheie în cadrul fiecărei activități 
a proiectului: reforma sectorului de irigare, reabilitarea 
sistemelor de irigare, facilitarea accesului la finanțe și 
creșterea vînzărilor produselor agricole de valoare înaltă.

Am să menționez pentru fiecare activitate cele 
mai relevante rezultate. Astfel, pentru reformarea 
sectorului de irigare evenimentul anului a fost transferul 
managementului sistemelor de irigare de la Agenția 

Apele Moldovei la Asociațiile Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigare. Datorită acestui pas, producătorii agricoli 
pot singuri să-și planifice irigarea terenurilor agricole 
în funcție de necesități, dar și să stabilească prețul la 
apa utilizată la irigare. Transferul managementului se 
încadrează în prevederile noului cadru legislativ, care 
reglementează activitatea Asociațiilor Utilizatorilor 
de Apă pentru Irigare. Eu consider acest proces extrem 
de important, mai ales că transferul efectuat în cadrul 
Programului Compact este prima experiență de acest 
fel pentru Republica Moldova, iar alte Asociații ale 
Utilizatorilor de Apă pentru Irigare din țară pot iniția 
acest proces ținînd cont de lecțiile învățate.
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La capitolul reabilitarea sistemelor de irigare, realizarea 
anului este practic încheierea concursurilor de selectare a 
companiilor de construcție.  Au demarat lucrările de reabilitare 
a sistemelor de irigare Criuleni și Lopatna (raionul Orhei). 

Recent, pentru reabilitarea sistemelor de irigare Jora de 
Jos, Puhăceni, Roşcani şi Coşniţa, situate pe râul Nistru,  au 
fost semnate contracte cu companiile SADE din Franța și 
consorţiul companiilor din România Hidroconstrucţia şi 
IAMSAT Muntenia, care reabilitează și sistemele Lopatna 
şi Criuleni. Companiile deja au început să-şi mobilizeze 
echipamentul şi specialiştii necesari, să facă cunoştinţă cu 
Asociaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, cu care vor 
coordona lucrările de construcţie. 

Tot compania SADE va reabilita și sistemele de irigare de 
pe râul Prut: Blindești (raionul Ungheni), Grozești (raionul 
Nisporeni) și Leova Sud (raionul Leova).

La moment, avem semnate contracte pentru reabilitarea 
sistemelor de irigare în valoare totală de 66 de mil USD. 
Reabilitarea celor șase sisteme de irigare de pe râul Nistru și 
trei sisteme de pe râul Prut va permite irigarea a peste 9300 de 
hectare, prelucrate de circa 8300 de producători agricoli. 

În contextul activității de facilitare a accesului la finanțe, 
Programul de credite pentru investiții în infrastructura post-
recoltare a suportat unele ajustări. În primul rând aria de 
eligibilitate a beneficiarilor a fost restrânsă la zonele unde 
Programul Compact reabilitează sistemele de irigare, iar suma 
minimă a împrumuturilor a fost redusă de la 50 de mii USD 
la 20 de mii USD pentru ca de aceste împrumuturi să poată 
beneficia şi antreprenorii mici, inclusiv femei-antreprenoare 
din domeniul agro-industrial. 

Din decembrie 2011, când a fost lansat programul de 
credite, şi până în prezent au fost debursate 26 de credite către 
24 de beneficiari în sumă totală ce depășește 4,7 mil. USD. 
Dintre acestea, 21 de credite în sumă totală de cca 3,7 mil. 
USD (77,6%) au fost acordate pentru construcția, reabilitarea, 
sau reutilarea depozitelor frigorifice pentru fructe/legume cu 
capacitate totală de cca 18,7 mii de tone. Alte 5 credite în sumă 
totală de cca 1,0 mil USD (22,4%) au fost acordate pentru 
alte scopuri (echipament de sortare, procesare sau uscare 
a fructelor și legumelor, de producere a lădițelor din lemn 
pentru fructe ș.a.). 

Activitatea de creștere a vânzărilor de produse agricole 
de valoare înaltă, implementată de proiectul ACED 
(Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor), 
are printre realizările importante organizarea participării 
antreprenorilor agricoli din Moldova la două expoziții 
internaționale agricole din Germania și din Rusia. Desigur, 

nu putem să trecem cu vederea asistența continuă oferită 
antreprenorilor în domeniul tehnologiilor moderne de 
cultivare sau de sporire a vânzărilor.

În ce măsură puteți afirma că ceea ce ați stabilit 
la început anului 2013 v-a reușit în mare parte să 
realizați către sfârșitul anului?

Întotdeauna există loc pentru mai bine. Ne-am fi dorit 
să fi demarat șantiere de construcție la toate sistemele de 
irigare, dar au intervenit mai multe probleme pe care a 
trebuit să le soluționăm operativ.

Totuși, apreciem foarte mult rapiditatea cu care s-au 
mobilizat companiile de construcție și au început lucrările, 
depășind chiar așteptările inițiale. Astfel, la Lopatna și 
Criuleni, până la reducerea temperaturilor, au fost executate 
mai multe lucrări. Au fost deja instalaţi cca 15 km de ţevi de 
polipropilenă din totalul de cca 48 de km care urmează să fie 
instalaţi. A fost demontat vechiul echipament şi au început 
lucrările de consolidare a clădirilor staţiilor de pompare. 

Care au fost provocările majore ale anului 2013?
Cele mai mare provocări țin de reabilitarea sistemelor 

de irigare. La etapa de proiectare a sistemelor de irigare 
s-a depistat că starea acestora este mult mai deteriorată 
decât acum 4-5 ani, când au fost efectuate studiile de 
fezabilitate. De asemenea, au fost operate schimbări și în 
cazul terenurilor agricole. Din acest considerent proiectarea 
tehnică a sistemelor de irigare s-a extins cu câteva luni. 

Aceasta provocare am depășit-o și urmează să muncim 
mult și organizat pentru a reuși reabilitarea sistemelor până 
la finele lunii august 2015, când expiră Programul Compact.

Care sunt prioritățile anului 2014 în contextul 
proiectului pe care îl coordonați?

Prioritatea majoră este să lansăm lucrările de reabilitare 
a tuturor sistemelor de irigare. Companiile SADE și 
Hidroconstrucţia şi IAMSAT Muntenia vor începe în 
primăvara anului 2014 lucrările în teren la sistemele de 
irigare Jora de Jos, Puhăceni, Roşcani şi Coşniţa, situate 
pe râul Nistru. La fel și compania SADE, care va reabilita 
sistemele de irigare Blindești, Grozești și Leova, va începe 
lucrările de construcție primăvara.  

Totodată, a fost demarat concursul de selectare a 
companiei de construcţie care va reabilita sistemul de 
irigare Chircani-Zîrneşti (raionul Cahul). Este un sistem de 
irigare foarte extins şi acoperă cca 4500 de hectare de teren 
agricol, care la moment este prelucrat de peste 1600 de 
producători agricoli. 

Sperăm ca în luna mai să avem deja selectată compania 
de construcție care va putea începe lucrările de reabilitare.
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La ce ar trebui să se aștepte locuitorii din comunitățile 
din aria sistemelor de irigare?

Programul Compact nu prevede doar reparaţii. 
Programul Compact prevede reabilitare totală și 
modernizare a sistemelor de irigare. Iar avantajele 
unui sistem de irigare modern îl conștientizează toți 
producătorii agricoli care știu că agricultura poate aduce 
profit doar dacă există apă pentru irigare. 

Dar reabilitarea sistemelor de irigare este aşteptată nu 
doar de agricultorii din zona sistemelor de irigare incluse 
în programul Compact, ci şi de agricultorii din alte regiuni 
care sunt interesaţi de experienţa noastră de reabilitare a 
sistemelor.

Dacă e să ne referim la reabilitarea sistemelor de 
irigare, aceasta presupune că va fi înlocuit echipamentul 
electromecanic din perioada sovietică cu echipament 
modern și eficient, vor fi instalate echipamente electronice 
de control al regimului de lucru al pompelor, va fi 
substituită  85% din rețeaua de distribuție a apei cu țevi 
din  polietilenă de  densitate înaltă (care este rezistentă 
la presiune înaltă şi are termen de utilizare aproape de 
100 de ani), vor fi înlocuiţi hidranţii în proporţie de 100%. 

Desigur vor fi reconstruite clădirile stațiilor de pompare, 
vor fi instalate contoare mobile pentru determinarea 
volumului de apă consumat etc.

Eu cred că agricultorii din această zonă trebuie să 
beneficieze din plin de instruirile organizate în domeniul 
tehnologiilor moderne de producere și de marketing, dar și 
de creditele avantajoase pentru investiții în infrastructura 
pot-recoltare. Deoarece cultivarea produselor agricole 
de valoare înaltă presupune și cantități mari și calitate 
înaltă, iar un depozit frigorific sporește șansele de vânzare 
în condiții avantajoase atât pe piața internă, cât și cea 
externă. Mai ales că spectrul investițiilor eligibile pentru 
Programul de credite Compact este larg: procurarea, 
construcția sau re-construcția depozitelor frigorifice 
și terenului aferent şi/sau procurarea echipamentului 
necesar depozitării frigorifice; procurarea echipamentului 
pentru sortarea, spălarea, procesarea, uscarea, congelarea 
ambalarea etc. a fructelor, legumelor și/sau strugurilor, 
producerea sucurilor, procurarea echipamentului de 
laborator pentru controlul calităţii; achiziţionarea 
camioanelor care corespund standardelor EURO 5 sau 6 
cu semiremorci termo/frigo. 
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Care sunt cele mai relevante performanțe 
obținute în cadrul proiectului Dvs. pe 
parcursul anului 2013?

Pentru proiectul Reabilitarea drumului 
anul 2013 a fost unul extrem de intens. De fapt, a fost 
perioada care a inclus demararea lucrărilor de construcție și 
efectuarea celor mai importante lucrări. În acest an au fost 
deschise mai multe șantiere de construcție de-a lungul celor 
93 de km de drum Sărăteni-Soroca.

Călătorii au putut urmări cum au evoluat lucrările de la 
început de an și până în noiembrie, când deja nu mai puteau 
fi efectuate lucrări din cauza temperaturilor scăzute.

Dacă e să punctez câteva lucrări esențiale efectuate, atunci 
acestea sunt: construcția intersecției denivelate Sărăteni, o 
construcție impresionantă pentru drumurile din Republica 
Moldova, construcția unui nou pod cu cale ferată în apropierea 
orașului Ghindești, care va avea mai multe benzi și va exclude 
pericolele de accidente, au început lucrările de reconstrucție și 
de consolidare a celor 14 poduri de pe traseu. 

Tot aici voi menționa și lucrările care au demarat pe drumul 
de centură a orașului Soroca pentru înlăturarea alunecărilor 
de teren, care au deteriorat grav drumul și  puneau în pericol 
securitatea rutieră. Lucrările prevăd  construcţia a 212 piloţi 
cu diametrul de 80 de centimetri, foraţi la o adâncime de 
17 metri, ce vor stabiliza alunecările de teren, precum și 
construcţia a 500 de metri de sistem de drenaj închis cu 
cămine de vizitare pentru a reduce nivelul apei subterane etc.

În ce măsură puteți afirma că ceea ce ați stabilit la 
început anului 2013 v-a reușit în mare parte să realizați 
către sfârșitul anului?

Cu certitudine, da. Deși la început de an agenda care 
ne-am stabilit-o părea ambițioasă, acum constat că am 
reușit să realizăm tot ce ne-am propus. Au fost efectuate 
majoritatea lucrărilor de terasament în cazul reamplasării 
axei drumului la curbe periculoase, sau construcția unor noi 
benzi de circulație. A fost deja așternut stratul de asfalt pe 
unele porțiuni de drum cu o lungime totală de circa 60 km, 
ceea ce constituie 2/3 din lungimea totală.

ANATOL USATÎ I: LANSAREA 
DRUMULUI SĂRĂTENI-SOROCA VA 

F I EVENIMENTUL ANULUI 2014 
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Și toate aceste lucrări au fot efectuate transparent și 
calitativ, în conformitate cu standardele internaționale și cu 
procedurile Corporației Provocările Mileniului.

Care au fost provocările majore ale anului 2013?
În orice proiect de infrastructură există foarte multe 

provocări. Iar timpul limitat acordat Programului Compact 
este o provocare majoră.  

Când companiile de construcție au demarat lucrările 
pe șantier, au fost depistate mai multe neconcordanțe cu 
proiectul tehnic, fapt ce a generat lucrări adiționale. De 
exemplu, dacă inițial se preconiza doar reparația podurilor 
și podețelor, după ce au fost demontate acestea, s-a văzut 
starea deplorabilă și s-a decis reconstrucția din temelie a 
podurilor. O situație similară a fost și în cazul lucrărilor de 
excavare. S-a excavat un volum mult mai mare de sol, decât 
a fost estimat inițial. Toate aceste lucrări adiționale au dus 
la înregistrarea unor întârzieri de executare a contractelor, 
care vor fi recuperate în anul 2014. 

O altă provocare au fost condițiile climaterice, deoarece 
temperaturile scăzute, ploile dau peste cap toate activitățile 
planificate. Ploile de la începutul verii 2013 au stopat 
lucrările de terasament. 

Am urmărit cu atenție și interacțiunea companiilor de 
construcție cu comunitățile, care a fost posibilă grație 
Comitetelor de monitorizare a impactului social create 
în fiecare localitate. Datorită acestui mecanism orice 
neînțelegere se soluționează pozitiv și operativ.

Care sunt prioritățile anului 2014 în contextul 
proiectului pe care îl coordonați?

Obiectivul major al anului 2014 este să finalizăm cu succes 
lucrările de reabilitare. Conform contractelor semnate cu 
companiile de construcție, lucrările se vor încheia în luna 
iulie 2014, iar de atunci începe perioada de notificare a 
defecțiunilor. Sper ca acest obiectiv să-l realizăm fără devieri. 

Sunt sigur că în domeniul infrastructurii drumurilor 
lansarea drumului Sărăteni-Soroca va fi evenimentul 
anului 2014. 

La ce ar trebui să se aștepte locuitorii din comunitățile 
amplasate de-a lungul drumului reabilitat?

Încheierea lucrărilor e așteptată cu nerăbdare nu doar 
de șoferi și pasageri, dar și de locuitorii satelor de-a lungul 
drumului. După cum, am promis acum doi ani, la semnarea 
contractelor de reabilitare, traseul care traversează satele va 
fi iluminat, vor fi construite trotuare și canale de scurgere 
a apelor pluviale, care vor exclude inundarea gospodăriilor 
din apropierea drumului. Vor fi instalate stații de așteptare, 
semne de circulație și marcaje pentru sporirea securității 
pietonilor. Și nu în ultimul, rând comunitățile se vor bucura 
de drumuri locale care vor facilita accesul de la traseul 
reabilitat la diverse instituții de menire socială cum ar fi 
școlile, centre medicale, primării etc. 

De aceea, urmează să muncim din greu ca să putem da în 
exploatare un drum modern, care va bucura la sigur nu doar 
șoferii, ci și pasagerii. 
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Dle ministru vă rugăm să caracterizați un  
  sistem de irigare funcțional?

Un sistem de irigare funcțional este bazat 
pe echipamente moderne, care sunt ușor 

de gestionat și au un consum redus de energie electrică. 
Sistemele de irigare moderne reprezintă obiectivul de bază al 
unei agriculturi competitive. Marea problemă a țării noastre 
este că în ultimul timp, seceta nu este o dată la 4-5, ci deja 
odată la 2-3 ani. Și avem secete foarte  dure, fără precedent. 
Această realitate este un imbold tuturor să înţeleagă ca fără 
irigare Republica Moldova nu are viitor.  Cu atât mai mult, 
cu cât țara noastră  are sursele necesare de apă. Noi avem 2 
râuri, Nistru și Prut, care au cea mai bună apă, și potabilă, și 
pentru irigare. Deci, apa trebuie adusă în interiorul țării. Ar 
trebui să ne gândim și la tehnologii de acumulare a apelor 
de ploaie, după modelul statelor cu o agricultură dezvoltată.

Noi privim necesitatea irigării  ţării din perspectiva plasării 
Republicii Moldova în pieţele unde produsele noastre ar 
putea fi competitive, pentru că noi suntem competitivi la 
fructe, legume, nu la cereale. Cultivarea  cerealelor trebuie 
să fie făcută exclusiv pentru securitatea alimentară a ţării 
şi sectorul zootehnic.  În rest, trebuie să  producem ceea ce 
putem vinde. 

În ce stare se află sistemele de irigare din țara noastră?
Conform datelor statistice, în total in Republica Moldova 

exista peste 144 mii de hectare de terenuri agricole irigabile. 
Actualmente însă, din această cifră impunătoare, sunt 
supuse irigării doar 10 la sută. De regulă, aceste servicii 
sunt oferite fermierilor de către Agenția de stat „Apele 
Moldovei”.  Conducerea acesteia recunoaşte că starea 
tehnică a sistemelor de irigare, rămase de pe timpul URSS, 
este deplorabilă.  Realitatea pieței moderne impune rigori și 
față de sistemele de irigare, atât ca și echipamente, precum 
și din punct de vedere al respectării normelor de salinizare 
a solului, consumului de energie, respectarea normelor 
ecologice pe durata exploatării resurselor de apă etc.

Odată reabilitate sistemele de irigare, vor reprezenta 
oare acestea o atracție pentru investitorii străini sau locali?

Atunci când o autoritate publică are de promovat o 
inițiativă în domeniul agricol, o va face mult mai ușor 
invocând exemple reale și nu business planuri teoretice 
pe calculator. Altfel spus, una e să vinzi o poveste și cu 
tot altceva e să vezi apa pompată pe terenurile agricole și 
fermieri capabili să livreze cantități de produse calitative. 

În mod sigur, modelul promovat de Programul Compact 
va încuraja statul și alți parteneri străini și investitori. 
Progresul în Republica Moldova se face în felul următor – 
până vecinul nu reuşeşte, nimeni nu se interesează. Atunci 
când la vecin lucrurile merg bine, a făcut ceva, este de succes, 
să vedeţi că toţi vecinii doresc să facă acelaşi lucru. Vreau să 
menționez că datorită oportunităților oferite de donatorii 
străini, putem identifica cea mai mare bogăţie a tării – 
gospodarii. Din această perspectivă, progresul reformei 
sectorului de irigare prin crearea și consolidarea Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI) este meritul 
Programului Compact. Elaborarea și adoptarea cadrului 
normativ pentru funcționarea asociațiilor, instruirea 
persoanelor și alte activități destinate funcționării normale 
a AUAI  avea să dureze mult mai mult timp fără suportul 
Compact. Acest exemplu este o dovadă în plus că irigarea nu 
poate fi făcută individual, ci doar împreună. 
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VASILE BUMACOV: FĂRĂ IRIGARE, 
AGRICULTURA DIN MOLDOVA NU ARE VIITOR
  În anul 2013, cu suportul Programului Compact  a demarat reabilitarea mai multor sisteme de irigare din țară.  Acest proces responsabil 
este asigurat de mai multe entități implicate: FPM Moldova, companiile de construcție și supraveghere, Asociațiile Utilizatorilor de Apă 

pentru Irigare, Agenția Apele Moldovei și în mod evident, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în calitate de organ superior de profil.
Ministrul Vasile Bumacov a acceptat să împărtășească viziunea autorității pe care o conduce  vizavi de provocările  

și realizările sectorului de irigare din țară. 
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Recent, Corporația Provocările Mileniului 
(CPM) a venit cu inițiativa de a extinde 
tipurile de investiții eligibile pentru finanțare  
 din sursele Programului de credite Compact. 

CPM propune ca împrumuturile să fie acordate inclusiv 
pentru procurarea echipamentului pentru irigare, pentru 
construcția serelor sau înființarea plantațiilor multianuale: 
livezi și vii de soiuri de masă. 

Actualmente creditele Compact sunt acordate pentru 
infrastructura post-recoltare și anume: procurarea, 
construcția și utilarea depozitelor frigorifice si procurarea 
terenului aferent, procurarea echipamentului pentru 
prelucrarea, sortarea, ambalarea fructelor, legumelor si 
strugurilor, procurarea echipamentului de laborator pentru 
controlul calităţii, procurarea camioanelor si/sau remorcilor 
pentru transportarea produselor agro-alimentare pe piețele 
locale sau externe etc.

Totodată, Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM 
Moldova) și CPM discută privind oportunitatea reducerii 
sumei minime pentru creditele Compact de la 20 de mii 
la 10 mii USD. În opinia FPM Moldova, odată cu reducerea 
valorii împrumuturilor minime, mai mulți antreprenori mici 
vor putea să contracteze credite Compact. De asemenea, 
femeile antreprenoare, având în vedere precauția lor de a 

contracta credite, vor fi mai încurajate să împrumute pentru 
a investi în infrastructura post-recoltare și în alte domenii 
ale agriculturii de valoare înaltă.

În prezent, FPM Moldova a inițiat modificarea 
procedurilor de acordare a creditelor Compact, astfel încât 
la începutul noului an antreprenorii să poată accesa sumele 
necesare pentru noi investiții. 

Creditele Compact sunt destinate gospodăriilor ţărăneşti, 
micilor operatori agricoli,  întreprinderilor micro, mici și 
medii, agenţilor economici din domeniul agro-alimentar, 
cooperativelor sau altor forme de asociere a producătorilor 
agricoli, create și gestionate atât de femei, cât și de bărbați, 
amplasate în municipiul Chişinău (cu excepţia oraşului), 
UTA Găgăuzia şi raioanele Ungheni, Nisporeni, Leova, Cahul, 
Orhei, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, Teleneşti, Călăraşi, 
Străşeni, Hînceşti şi Cantemir. Creditele sunt acordate prin 
intermediul băncilor Moldova Agroindbank,  Moldindconbank, 
Mobiasbanca-Groupe Societe Generale, Victoriabank, 
Energbank, Banca Socială și Comerțbank.

La contractarea creditelor Compact antreprenorii pot 
beneficia de scutiri de TVA şi taxe vamale la procurarea 
bunurilor/lucrărilor/serviciilor din mijloacele creditelor 
acordate, iar rata dobânzii la credite poate fi subvenționată 
de către stat prin programul de subvenționare.

COMPACT MOLDOVA | TRIMESTRUL  IV, 2013
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COMPACT VA OFERI NOI POSIB IL ITĂȚI 
PENTRU ANTREPRENORI I AGRICOLI
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Peste 120 de producători de mere și furnizori 
de echipamente agricole din raioanele de 
nord ale Republicii Moldova - Edineț, Briceni, 
Dondușeni, Rîșcani, Ocnița, Soroca - au 

participat la Forumul Regional al Producătorilor de Mere, 
care a fost organizat de Proiectul Competitivitatea Agricolă 
și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) pe 28 noiembrie 
2013 în orașul Edineț. 

Proiectul ACED a prezentat un sumar al programului de 
instruire și asistenței tehnice oferite pentru producătorii 
de mere din nordul Moldovei, precum și rezultatele 
vizitelor internaționale de studii, pe care le-a organizat 
în anul curent în Polonia și Italia pentru producătorii 
de mere. Doctorul în științe agricole Oleg Stiopca, 
specialistul ACED pe instruire și moderatorul Forumului, 
a menționat că, până în prezent, Proiectul a desfășurat 32 

de seminare de instruire cu privire la producerea merelor, 
la care au participat 817 fermieri. Participanții la Forum 
au luat cunoștință cu activitățile de demonstrare privind 
tehnicile moderne de producere a merelor, desfășurate de 
ACED, inclusiv prezentarea echipamentului de protecție 
împotriva înghețurilor Frost Buster, a stațiilor meteo 
iMetos pentru livezi, și de confecționare a ambalajelor 
pentru mere. 

ACED a amenajat o expoziție pentru circa 20 de soiuri de 
mere care sunt în prezent produse în Moldova; participanții 
au putut gusta mostre din fiecare fruct și compara diferite 
soiuri. Peste 70 de producători de mere din zona de nord 
au adoptat inovațiile promovate de ACED în producerea 
merelor, suprafața pe care au fost aplicate constituind 2030 
de hectare. Suma investițiilor noi facilitate de Proiectul 
ACED a atins circa 2.3 milioane USD. 
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ACED A DESFĂȘURAT FORUMUL 
PRODUCĂTORILOR DE MERE DIN 

NORDUL MOLDOVEI
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În cadrul Forumului, au fost trecute în revistă subiectele 
seminarelor ACED, tehnologiile noi de tăiere a pomilor, 
protecția și sisteme de fertilizare în livezi, rărirea chimică 
și mecanică a florilor și fructelor, testarea și adoptarea 
soiurilor noi, utilizarea platformelor la recoltare, 
managementul post-recoltare și păstrarea fructelor, 
pregătirea livezilor pentru perioada rece și protecția lor 
împotriva grindinei și înghețurilor, utilizarea stațiilor 
meteo, precum și înființarea plantațiilor noi. Mulți 
producătorii și-au împărtășit experiența implementării 
noilor tehnologii în rezultatul colaborării cu ACED, 
menționând importanța contribuției din partea Proiectului 
la atingerea obiectivelor propuse – fie că este vorba de 
obținerea fructelor de calitate înaltă, a roadei mai mari, 
sau identificarea unor noi parteneri ori clienți. 

De asemenea, au fost prezentate informații cu privire 
la cerințele cumpărătorilor din Uniunea Europeană și 
Federația Rusă față de merele importate. Alexandru 
Belschi, specialistul ACED în materie de marketing, 
a evaluat perspectivele exporturilor moldovenești de 
mere ca urmare a elaborării de către ACED a unor studii 
de piață privind Germania, Polonia, România, Rusia, 
Țările Baltice și Republica Moldova. El a familiarizat 
participanții cu rezultatele participării producătorilor 
moldoveni de mere la expoziții internaționale notorii – 
inclusiv Fruit Logistica (Germania) și World Food Moscow 

(Rusia) – și a anunțat că ACED va organiza, în premieră, 
participarea producătorilor de mere din Moldova la 
expoziția internațională de produse alimentare Gulfood, 
care va avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în 
februarie 2014. 

Fiecare participant la Forum a primit din partea 
ACED un set de publicații ce țin de producerea merelor, 
principalele fiind ghidurile ”Producerea merelor” și 
”Producerea materialului săditor de măr”, precum 
și colecțiile complete de buletinele tehnice pentru 
producerea merelor. Producătorii au avut posibilitatea 
să interacționeze cu reprezentanții ai 12 companii 
furnizoare de echipamente și servicii agricole, bănci și 
camere de comerț străine, care și-au prezentat ofertele și 
produsele în cadrul Forumului. 

La finalul evenimentului, directorul ACED Jim Herne a 
înmânat certificate de excelență pentru cea mai inovativă 
gospodărie producătoare de mere, cea mai bună gazdă a 
cursurilor de instruire organizate de ACED, cel mai bun 
prestator de servicii regional, cel mai bun consultant, și 
celor mai activi participanți la seminarele ACED. 

Proiectul ACED va organiza forumuri similare și în 
viitor, în special în regiunile centru și sud ale țării. Aceste 
forumuri vor implica nu doar producătorii de mere, dar și 
fermierii care produc struguri de masă, piersici, prune și 
alte fructe. 
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L a finele anului 2013 FPM Moldova împreună cu 
companiile de construcție a drumului Sărăteni- 
  Soroca și cele implicate în reabilitarea sistemelor  
 de irigare au realizat un șir de activități sub 

egida campaniei internaționale „16 Zile de acțiuni împotriva 
violenței în bază de gen”. Campania a inclus realizarea 
sesiunilor informative cu participarea mai multor categorii 
de locuitori din localitățile situate de-a lungul drumului 
Sărăteni-Soroca, realizarea concursurilor de desen pentru 
elevii din școlile din localitățile din aria proiectului de 
reabilitare a drumului și cele situate în aria sistemelor de 
irigare a râului Nistru.

Sesiunile informative au cuprins peste 550 de  adulți, 
care nu au fost doar informați despre fenomenul violenței 
domestice, ci au avut oportunitatea de a realiza un schimb de 
opinii cu experții companiilor contractoare privind prevenirea 
violenței și creșterea încrederii de sine a femeilor pentru a 
nu tolera violența. Un accent separat în cadrul instruirilor 

realizate a fost pus pe prestația asistenților sociali din aceste 
localități pentru a discuta rolul acestora și al autorităților 
locale în asigurarea protecției victimelor violenței în familie.  

Campania de asemenea a cuprins activități de informare 
a populației din aria proiectelor, dar și a angajaților 
companiilor contractate în Programul Compact referitor 
la fenomenul traficului de ființe umane, HIV/SIDA și non-
discriminare. 

Parte a campaniei, concursul de desene a însemnat o 
șansă oportună pentru peste 5000 de elevi din 19 școli 
de a prezenta într-o manieră originală  opinia lor despre 
violență și formele acesteia, pledînd pentru o lume mai 
bună și tolerantă. Copii din aceste școli au fost apreciați 
pentru creativitate și expresivitatea mesajului promovat 
cu ajutorul desenului prin premii simbolice - seturi de 
dicționare și echipament sportiv, oferite de companiile 
contractoare și FPM Moldova pentru clasele învingătoare și 
premii nominale pentru circa 200 de copii. 

PROGRAMUL COMPACT - 
PROIECTELE DE INFRASTRUCTURĂ 

REPREZINTĂ ÎN PRIMUL R ÎND 
INVESTIȚ I I ÎN OAMENI 
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Prezentă la unul din evenimentele de decernare a premiilor 
în orașul Soroca, directorul executiv al FPM Moldova 
dna Valentina Badrajan a salutat elevii și a evidențiat că 
premierea a coincis simbolic cu Ziua Internațională a 
Drepturilor Omului.  În acest context, investițiile donatorilor 
străini nu ar avea nici o valoare dacă noi nu vom construi o 
societate, fondată pe valori tolerante și cu respect față de 
drepturile omului, a menționat Valentina Badrajan. 

Reiff Veit, managerul STRABAG în Republica Moldova, 
a ținut să accentueze că implicarea companiilor de 
construcție în viața socială a comunităților este o practică 
rar întâlnită în programele de reabilitare a infrastructurii. 
Reprezentantul STRABAG a apreciat posibilitatea oferită de 
Programul Compact de a contribui la dezvoltarea societății 
și s-a arătat emoționat de desenele copiilor și felul cum ei au 
exprimat prin desen atitudinea față de fenomenul violenței. 

La rândul său, directorul liceului din comuna Rublenița, 
raionul Soroca, dna Alina Catan a mărturisit că din păcate, 
fenomenul violenței este prezent și în mediul școlar. Iată 
de ce, concursul organizat are și un conținut educativ, 
promovând toleranța și valorile egalității în drepturi, 
diversitatea şi respectul. Copiii au fost încurajați și de 
președintele raionului Soroca Victor Său, care a menționat 
că este important că elevii și-au demonstrat nu doar 
talentul, dar și atitudinea față de fenomenul violenței. 

Pe lângă activitățile sus-menționate,  FPM Moldova în 
colaborare cu companiile de construcție au realizat în perioada 
noiembrie-decembrie curent o serie de ateliere de instruire 

privind combaterea traficului de persoane pentru muncitorii 
care activează pe șantierele din cadrul drumului reabilitat și 
a sistemelor de irigare Lopatna și Criuleni. În total, la aceste 
instruiri au participat circa 200 de muncitori locali și străini.

Importanța activităților cu caracter social realizate 
în cadrul Programului Compact derivă din obiectivele 
programului care își propune să realizeze  atât investiții  de 
infrastructură, cât și investiții în oamenii,  care ulterior vor 
beneficia de rezultatele proiectelor. La baza acestor acțiuni 
stă premiza că nu poți construi o economie modernă dacă 
valorile sociale nu sunt respectate și oamenii reprezintă 
simpli consumatori ai bunurilor. Practica demonstrează 
că aceste investiții vor fi durabile și vor asigura un nivel 
de bunăstare socială atunci când profitabilitatea lor este 
măsurată și prin progresul social care rezultă din investițiile 
făcute. Reieșind din aceste principii FPM Moldova se 
aliniază, deja al treilea an consecutiv, eforturilor mai multor 
organizații internaționale care împărtășesc abordarea din 
perspectiva drepturilor omului în proiectele menite să 
dezvolte infrastructura drumurilor și cea agricolă. 

Valentina Buliga, ministrul muncii și protecției sociale, a 
menționat în cadrul unui eveniment de premiere a elevilor, 
organizat de FPM Moldova, că acțiunile întreprinse în cadrul 
Programului Compact contribuie valoros la realizarea 
Planului de acţiuni pentru implementarea Programului 
naţional de asigurare a egalităţii de gen, la implementarea 
politicilor sociale și cel mai important – crearea păcii sociale 
și în familie. 
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În cadrul ședinței Grupului consultativ  (GC) din 
20 decembrie curent, cu o majoritate a voturilor 
membrilor prezenți, a fost ales președintele Grupului 
consultativ -  dl Sergiu Harea. Acesta a deținut funcția 

de președinte al forului dat timp de 2 ani în componența 
precedentă a Grupului. Dl Harea activează în prezent  în 
calitate de șef al Departamentului Dezvoltare economică 
al Camerei de Industrie și Comerț. Este un profesionist cu 
o experiență de muncă de circa 20 de ani în domeniul agro-
economic, cu înalte calități morale și cu un spirit de inițiativă. 
Candidatura acestuia a fost susținută fără ezitări de către toți 
membrii din actuala componență a GC.

În cadrul ședinței date, membrii GC au discutat 
aranjamentele ce țin de programul ședințelor pentru 
anul viitor, precum și modalitățile de implementare 
a recomandărilor Grupului, formulate către actorii 
responsabili de realizarea Programului Compact.

Conform propunerilor membrilor GC, pentru anul viitor 
este  binevenită organizarea ședințelor tematice, inclusiv în 
cadrul șantierelor de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca, 
precum și în localitățile unde au loc lucrări de reabilitare 
a sistemelor de irigare, cu invitarea experților din cadrul 
companiilor contractoare, a autorităților sau a experților. 
De asemenea membrii Grupului au solicitat organizarea 
ședințelor comune cu participarea reprezentanților 
Consiliului de Observatori ai FPM Moldova.

Conform prevederilor actelor normative ce reglementează 
activitatea FPM Moldova și nemijlocit activitatea GC, 
președintele  acestei entități conduce ședințele și poate 
convoca organizarea acestora. Reamintim, că membrii 
Grupului consultativ nu sînt remuneraţi pentru executarea 
obligaţiilor.  

În adresarea sa către membrii Grupului, președintele nou-
ales a menționat că asigurarea transparenței în activitatea 
FPM Moldova este o precondiție a reușitei de implementare a 
acestui Program. Din această perspectivă, misiunea Grupului 
consultativ este de a contribui la un dialog echidistant și 
transparent cu societatea civilă, a spus S.Harea. 

Grupul consultativ al FPM Moldova întruneşte 7 membri 
aleşi pentru un mandat de 2 ani, dintre care 3 membri 
reprezintă societatea civilă, 2 membri – sectorul privat şi 
2 membri – autorităţi publice locale. Misiunea Grupului 
consultativ este de a asigura un dialog continuu între FPM 
Moldova și beneficiarii, reprezentanți de societatea civilă și 
autoritățile publice pe parcursul implementării programului 
Compact.  Responsabilităţile Grupului consultativ ţin 
de formularea unor recomandării şi propuneri privind 
implementarea proiectelor administrate de FPM Moldova, 
informarea persoanelor interesate (sectorul privat, 
societatea civilă, autorităţile administraţiei publice locale) 
privind mersul implementării proiectelor, precum și 
consultarea FPM Moldova în activităţile proiectelor. 

A FOST ALES PREȘEDINTELE GRUPULUI 
CONSULTATIV AL FPM MOLDOVA 
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Pe parcursul anului 2013 FPM Moldova a realizat 
mai multe activități de comunicare și informare 
menite să asigure accesul publicului larg, a 
reprezentanților autorităților publice centrale 

și locale, a partenerilor locali și internaționali la informația 
privind progresele înregistrate de Programul Compact. 

În mod evident, la evenimentele publice organizate de 
FPM Moldova sunt prezenți reprezentanții mass-media, 
care au devenit în timp, partenerii fideli ai programului prin 
intermediul cărora societatea noastră află despre realizarea 
activităților proiectelor, fie că este vorba de reconstrucția 
drumului Sărăteni-Soroca, de reabilitarea sistemelor de 
irigare, de acordarea creditelor sau alte activități  realizate 
în cadrul Compact.

În anul 2013, FPM Moldova a fost prezent în mass-media 
locală și națională atât prin intermediul evenimentelor 
publice, prin expedierea comunicatelor de presă, precum 
și prin organizarea unor vizite în teren a colegilor de presă 
pentru ca aceștia să se documenteze din prima sursă. 
Conform rapoartelor de monitorizare a presei realizate, 
numărul total al aparițiilor în presă a Programului Compact 
cifrează în 2013 circa 600 de apariții la tv, radio, în presa 
scrisă și pe portalurile web. Lista mediilor monitorizate 
cuprinde 71 de mijloace de informare naționale și locale. 

O realizare importantă, care apropie și mai mult publicul 
larg de șantierele Compact a fost delegarea persoanelor 
responsabile de comunicare în cadrul companiilor 
contractoare. 

TRANSPARENȚA PROGRAMULUI COMPACT 
ÎNSEAMNĂ PARTICIPAREA PUBLICULUI LA 
IMPLEMENTAREA EFICIENTĂ ȘI LA TIMP A 

ACTIVITĂȚILOR PLANIFICATE
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Pentru o mai bună transparență și înțelegere a 
obiectivelor Programului Compact, FPM Moldova a 
organizat la finele anului 2013 un atelier cu participarea 
a 14 jurnaliști în cadrul cărora au fost discutate cele mai 
eficiente mecanisme de colaborare cu media, așteptările 
publicului și pașii care ar trebui să realizeze echipa FPM 
Moldova pentru a întruni aceste așteptări.

”Programul Compact este cea mai generoasă investiție a 
Guvernului SUA în Moldova atât ca și investiții de anvergură 
în sectorul economic al țării, cât și ca sursă de informații 
pentru subiecte de interes pentru o bună parte a populației 
țării noastre”, a menționat moderatorul evenimentului, 
dl Alexandru Canțîr, jurnalist, președintele Comitetului 
pentru Libertatea Presei.În urma dezbaterilor dintre echipa 
FPM Moldova, ziariștii și reprezentanții Ambasadei SUA și 

ai Corporației Provocării Mileniului au fost formulate o serie 
de recomandări menite să sporească gradul de transparență 
și să faciliteze accesul la informație.  În opinia majorității 
participanților la eveniment, organizarea vizitelor presei 
în teren oferă un grad mai mare de transparență și 
obiectivitate a calității lucrărilor realizate pe șantierele de 
reabilitare a drumului și a sistemelor de irigare și sporește 
”concurența” sănătoasă în rândurile ziariștilor. 

Cu referire la subiectele de interes pentru presă, ce derivă 
din necesitățile informaționale ale publicului, jurnaliștii 
au menționat că acestea rămân a fi calitatea lucrărilor și 
materialelor utilizate, riscurile și consecințele negative 
pentru populație care pot fi înregistrate în cadrul lucrărilor 
de  construcție, impactul de mediu, dar și investițiile în 
post-recoltare. 
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53 900 000

43 673 916

Valoarea tuturor contracte-
lor semnate pentru 
investiții în reconstrucția 
sistemelor centralizate de 
irigare. Dolari SUA

EXECUTAREA INDICATORILOR ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI COMPACT

11

11

Numărul Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă create 
conform noului cadru legal

9

11

Numărul Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă în care 
cel puțin 20% din membrii 
Consiliului de Administrare 
sunt femei

11

7

Numărul Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă care 
au semnat acord de transfer 
în gestiune al sistemelor 
centralizate de irigare

Planificat Actual
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Valoarea împrumuturilor 
acordate în cadrul 
Activității acces la finanțe 
în agricultură pentru 
investiții agricole și non-
agricole. Dolari SUA

9 500 000

4 822 782

122 000 000

93 000 000

92 741 648

36 918 144

Valoarea tuturor contracte-
lor de construcție semnate 
pentru reconstrucția și 
modernizarea drumului 
Sărăteni-Soroca. Dolari 
SUA

Valoarea debursărilor în cadrul 
contractelor de construcție 
semnate pentru reconstrucția 
și modernizarea drumului 
Sărăteni-Soroca. Dolari SUA

2 000

3 076

Numărul participanților la 
instruiri privind siguranța 
rutieră.

Planificat Actual

10500

15510

Capacitatea de depozitare a 
construcțiilor frigorifice 
finanțate în cadrul 
Activității acces la finanțe 
în agricultură. Tone.
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CONTRACTE ADJUDECATE ÎN

Nr. procurării: NPP/PA&A/G/S/133/252
Denumirea proiectului: Administrarea și 
auditul programului
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: Arscom SRL (Moldova)
Prețul contractului: 25,081.60 MDL
Termenul contractului: Termen scurt
Scopul contractului: Sistem audio-inter-
fon și de control al accesului 
Data adjudecării: 10 octombrie 2013

Nr. procurării: PP7/THVAP/G/S/36-1/251
Denumirea proiectului: Tranziția la agri-
cultura performantă
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: AQUATIC INFORMATICS Inc., 
Canada
Prețul contractului: 70,000.00 USD
Termenul contractului: 19 zile calenda-
ristice
Scopul contractului: Procurarea soft-ului 
de modelare pentru bazinele hidrografic
Data adjudecării: 17 octombrie 2013

Nr. procurării: PP7/PA&A/CS/LCS/03/257
Denumirea proiectului: Administrarea și 
auditul programului
Metoda procurării: Selectarea în baza ce-
lui mai mic cost
Adjudecat: ICS KPMG Moldova SRL  
(Moldova)
Prețul contractului: 109,800.00  USD
Termenul contractului: 30 decembrie 2015
Scopul contractului: Serviciile de audit al 
programului
Data adjudecării: 19 octombrie 2013

Nr. procurării: PP6/PA&A/CS/CQS/16/255
Denumirea proiectului: Administrarea și 
auditul programului
Metoda procurării: Selectarea în baza cali-
ficărilor consultanților 
Adjudecat: AEGIS GRUP SRL
Prețul contractului: 3,560.00 USD
Termenul contractului: Termen scurt
Scopul contractului: Instruire în manage-
mentul timpului
Data adjudecării: 22 octombrie 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/G/S/135/263
Denumirea proiectului: Administrarea și 
auditul programului
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: SC Echim Art SRL
Prețul contractului: 4,080.00 USD
Termenul contractului: Termen scurt
Scopul contractului: Furnizarea echipa-
mentului de protecție și siguranță rutieră 
Data adjudecării: 01 noiembrie 2013

Nr. procurării: PP6/PA&A/CS/IC/28/269
Denumirea proiectului: Administrarea și 
auditul programului
Metoda procurării: Consultant individual
Adjudecat: Laura Casey
Prețul contractului: 17,254.00 USD
Termenul contractului: 6 săptămîni
Scopul contractului: Organizarea instrui-
rii în domeniul sănătății și siguranței ocu-
paționale în infrastructura de construcții
Data adjudecării: 08 noiembrie 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/S/106/264
Denumirea proiectului: Administrarea și 
auditul programului
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: SIA Moldasig S.A. (Moldova)
Prețul contractului: 1,039.50 MDL
Termenul contractului: 1 an
Scopul contractului: Asigurarea auto 
AORCA 2014 (Ford S-Max)
Data adjudecării: 11 noiembrie 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/S/106/265
Denumirea proiectului: Administrarea și 
auditul programului
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: SIA Moldasig S.A. (Moldova)
Prețul contractului: 1,039.50 MDL
Termenul  contractului: 1 an
Scopul contractului: Asigurarea auto 
AORCA 2014 (Ford Mondeo 1) 
Data adjudecării: 11 noiembrie 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/S/106/266
Denumirea proiectului: Administrarea și 
auditul programului
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: SIA Moldasig S.A. (Moldova)
Prețul contractului: 1,039.50 MDL
Termenul contractului: 1 an
Scopul contractului: Asigurarea auto 
AORCA 2014 (Ford Mondeo 2) 
Data adjudecării: 11 noiembrie 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/S/106/267
Denumirea proiectului: Administrarea și 
auditul programului
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: SIA Moldasig S.A. (Moldova)
Prețul contractului: 1,039.50 MDL
Termenul contractului: 1 an
Scopul contractului: Asigurarea auto 
AORCA 2014 (Ford Mondeo 3) 
Data adjudecării: 11 noiembrie 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/S/106/268
Denumirea proiectului: Administrarea și 
auditul programului
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: SIA Moldasig S.A. (Moldova) 
Prețul contractului: 1,039.50 MDL
Termenul contractului: 1 an
Scopul contractului: Asigurare auto AOR-
CA 2014 (Nissan Pathfinder)
Data adjudecării: 11 noiembrie 2013

Nr. procurării: PP5/THVAP/CS/QCBS/14/270
Denumirea proiectului: Tranziția la agri-
cultura performantă
Metoda procurării: Selectarea în baza ca-
lității și costului
Adjudecat: EGIS EAU, France
Prețul contractului: 
USD 1,293,651.00 perioada de bază
USD 668,426.00 perioada opțională
Termenul  contractului: 
Perioada de bază - 12 luni
Perioada opțională - 21 luni
Scopul contractului: Supravegherea lucră-
rilor de construcție la sistemele centralizate 
de irigare pe Nistru (‘Jora de Jos’, ‘Coșnița’, 
‘Puhăceni’ & ‘Roșcani’)
Data adjudecării: 14 noiembrie 2013
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Nr. procurării: PP7/THVAP/CS/IC/27/273
Denumirea proiectului: Tranziția la agri-
cultura performantă
Metoda procurării: Consultant individual
Adjudecat: Titu Criveti (România)
Prețul contractului: 87,600.00 USD
Termenul contractului: 12 luni
Scopul contractului: Servicii de manage-
ment al contractului pentru CISRA
Data adjudecării: 18 noiembrie 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/G/S/138/271-272
Denumirea proiectului: Administrarea și 
auditul programului
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: “Editura Cartier” SRL
Prețul contractului: 
6,616.00 lei MD
9,097.00 lei MD
Termenul contractului: Termen scurt
Scopul contractului: Procurarea dicționa-
relor
Data adjudecării: 25 noiembrie 2013

Nr. procurării: PP7/PA&A/CS/CQS/17/274
Denumirea proiectului: Administrarea și 
auditul programului
Metoda procurării: Selectare în baza cali-
ficărilor consultanților
Adjudecat: SC Echim Art SRL
Prețul contractului: 22,574.00 USD
Termenul contractului: 31 decembrie 2013
Scopul contractului: Servicii de design, 
machetare și tipărire 
Data adjudecării: 29 noiembrie 2013

Nr. procurării: PP8/THVAP/G/S/38/279
Denumirea proiectului: Tranziția la agri-
cultura performantă
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: AV MACROCOM SRL, Moldova
Prețul contractului: 180,178.00 USD
Termenul contractului: În termen de 62 
zile calendaristice
Scopul contractului: Procurarea echipa-
mentului pentru Platforma de management 
al bazinelor hidrografice CP 1
Data adjudecării: 5 decembrie 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/S/136/278
Denumirea proiectului: Administrarea și 
auditul programului
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: IM TRANSELIT SA
Prețul contractului: 70,371.00 MDL
Termenul contractului: 1 an
Scopul contractului: Servicii de asigurare 
auto CASCO
Data adjudecării: 11 decembrie 2013
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