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Consiliul de observatori al 
Fpm moldova a aprobat planul 

activităţilor Programului 
CompaCt pentru anul 2015

Consiliul de Observatori al Fondului 
Provocările Mileniului Moldova (FPM 
Moldova) s-a întrunit pe 22 decembrie 2014 
în şedinţă pentru a aproba Planul activităţilor 

ce urmează să fie puse în aplicare în anul 2015, în vederea 
realizării Programului Compact, dar şi bugetul necesar 
pentru onorarea angajamentelor stabilite. În același 
timp, membrii Consiliului de Observatori au constatat 
lipsa întîrzierilor în desfășurarea activităților Compact 
și în executarea lucrărilor de construcție la sistemele de 
irigare. Ei au apreciat angajamentul FPM Moldova de a 
lansa în anul viitor înainte de termen sistemele de irigare 
Jora de Jos, Puhăceni și Roșcani. 

Astfel, activităţile principale vizează finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a opt sisteme de irigare, 
supravegherea exploatării celor 127,7 de kilometri 
de drumuri naţionale, acordarea asistenţei pentru 

îmbunătăţirea managementului resurselor de apă şi 
accesul la finanţare pentru antreprenorii agricoli. În acest 
context, a fost aprobat bugetul de circa 68 de milioane de 
dolari, ce urmează să fie valorificat până la 1 septembrie 
2015.

În cadrul şedinţei, Consiliul de Observatori al FPM 
a acceptat să ofere micilor agricultori, aflați în zona 
sistemelor de irigare reabilitate în cadrul Programului 
Compact, posibilitatea de procurare a echipamentului de 
irigare în leasing, prin intermediul mecanismului 2KR. În 
acest scop, din fondurile Programului vor fi alocate circa 
două milioane de dolari.

Membrii Consiliului de Observatori au discutat și 
problema vandalizării indicatoarelor rutiere instalate 
pe traseul Sărăteni-Soroca, furturile a 17 lămpi instalate 
pentru iluminarea drumului, blocarea trotuarelor etc. S-a 
convenit să se organizeze un șir de activități informative 
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MeMbri i AUAi CoșnițA îș i 
MAjoreAză ConstAnt 
sUprAfețele ir igAte 

și educative în comunități pentru a responsabiliza 
locuitorii, dar și discuții cu autoritățile publice locale 
și reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne de a 
intensifica activitățile de identificare a persoanelor 
vinovate de huliganism și furt. 

Directorul rezident de ţară al Corporaţiei Provocările 
Mileniului (CPM), Leslie McCuaig, a felicitat Guvernul 
de la Chişinău şi echipa FPM Moldova pentru realizarea 
cu succes a obiectivelor Programului Compact, în anul 
2014,  apreciindu-l drept unul dintre cele mai reuşite 
programe ale CPM, care se desfăşoară în peste 20 de ţări. 
„Ne dorim ca investiţiile SUA să fie durabile, să aducă 
beneficii oamenilor din Republica Moldova şi să genereze 
noi investiţii în economia ţării. De asemenea, sperăm 
ca mecanismul Asociațiilor utilizatorilor de Apă pentru 

Irigare să devină unul de succes pentru gestionarea 
sistemelor de irigare renovate, iar fermierii să adopte 
tehnologii moderne de cultivare a produselor agricole de 
valoare înaltă”, a spus reprezentantul oficial al CPM în R. 
Moldova. 

Consiliul de Observatori al FPM Moldova, constituit din 
reprezentanţi ai Guvernului, societăţii civile şi ai mediului 
de afaceri, coordonează punerea în aplicare a Programului 
Compact, finanţat de Executivul SUA, în valoare totală 
de 262 milioane de dolari. Programul, desfășurat în 
perioada 2010-2015, prevede reabilitarea celor 93 de km 
Sărăteni-Soroca şi a mai multor trasee locale (în total 
127,7 km), precum şi suport pentru tranziţia la agricultura 
performantă, inclusiv reabilitarea a zece sisteme de 
irigare. 

Asociația Utilizatorilor de Apă pentru 
Irigare (AUAI) Coșnița a fost creată în 
anul 2011 la inițiativa producătorilor 
agricoli din localitățile Pîrîta și Coșnița, 

raionul Dubăsari, cu suportul Programului Compact. 
”Am format asociația cu scopul de a obține un cost 

mai mic la apa pentru irigare, comparativ cu cel de la 
Stațiunea Tehnologică de Irigare Dubăsari. La moment 
avem 1620 de membri, dintre ei au posibilitate de a 
iriga 28. După lansarea sistemului de irigare numărul 
producătorilor care vor iriga terenurile va crește. În anul 
2012 am participat la o vizită de studiu în Portugalia, 
am avut atunci ocazia să văd cum lucrează AUAI la 
ei. Consider că este mai bine să fim asociați pentru că 
sinecostul apei se micșorează semnificativ”, consideră 
președintele AUAI Coșnița, Vladimir Ciubuc. 

El afirmă că pînă la fondarea asociației agricultorii 
achitau 3,5 lei pentru un metru cub de apă, acum prețul 
a scăzut pînă la 2,27 lei. 

”Sistemul de irigare reabilitat urmează a fi dat în 
exploatare în vara anului 2015. Vom avea pompe noi 
flexibile și econome la consumul de energie electrică 

CoMpACt MoldovA | triMestrUl  iv, 2014
Spre o creștere economică durabilă



4

și cred că vom lucra și noi mai eficient. În anul 
curent, chiar dacă se făceau lucrări la sistemele de 
irigare, producătorii au irigat terenurile pînă în luna 
septembrie. Sunt producător agricol. Anul acesta am 
plantat un hectar de cartofi, nu am avut posibilitate să 
irig și am obinut rezultate incomparabile cu cele ale 
colegilor care au avut acces la apă. Dacă eu am obținut 
27 tone de cartofi, ei au recoltat 37 tone la hectar”, 
spune Vladimir Ciubuc.

Rebeja Leonid este producător agricol din satul 
Coșnița și gestionează 10 hectare de teren agricol pe 
care cultivă tradițional: varză, cartofi, porumb zaharat, 
ceapă. În ultimii zece anii agricultorul nu a avut 
posibilitate să-și irige terenurile. ”În anii precedenți 
nu am irigat pentru că stația de pompare din zona 
terenurilor pe care le prelucrez nu funcționează. Acum 
ea este în proces de reconstrucție. Lăsăm culturile la 
mila Domnului, dacă ploua- aveam roade, dacă era 
secetă – înregistram pierderi. Fără irigare nu facem 
noi agricultură, iar asocierea ne permite să obținem 
un preț mai mic pentru apă”, explică Leonid Rebeja. El 
consideră că în momentul în care sistemul de irigare 
reabilitat va fi dat în exploatare, vor crește recoltele, 
dar și numărul membrilor activi ai AUAI. ”Avem multe 
terenuri neprelucrate în sat, dacă vom avea posibilitatea 
să irigăm, oamenii vor începe să le prelucreze”, afirmă 
optimist agricultorul.

În anul 2014 AUAI Coșnița a înregistrat primele 
succese, deși sistemul de irigare este încă în proces de 
reabilitare. Dacă în 2013 a fost irigată o suprafață de 
433 ha, în anul curent au fost irigate 665,3 ha. 

”În regiunea noastă să produci legume fără irigare 
este imposibil. Activitatea de reabilitare a sistemelor de 
irigare este dificilă, dar suntem mîndri că proiectul este 
implementat și în regiunea noastră, chiar dacă suntem 
în partea stîngă a Nistrului. Interesul producătorilor 
agricoli pentru irigare este în creștere. În anul precedent 
au fost pompați circa 256 mii metri cubi de apă, iar 
în anul 2014 – 405 mii metri cubi,” spune directorul 
executiv al asociației de la Coșnița, Nicolae Rusu. 

Directorul menționează că diferența între stațiune 
tehnologică și asociație este foarte mare. În perioada 
cînd producătorii lucrau cu STI-urile apăreau probleme 
cu pornirea stațiunilor de pompare. ”Pe lîngă prețul mai 
mic la apă, membrii asociației mai au un avantaj - cei 
care au utilizat servicii de irigare, primesc subvenții de 
la stat pentru energia electrică folosită – la stațiunile 

cu 1 nivel - 50% din energia folosită și la cele de 2 nivele 
– 80%. În anul 2014 membrii asociației vor primi pentru 
energia electrică consumată la irigarea terenurilor 
circa  267 917 lei. Banii vor fi repartizați fiecărul agent 
economic”, spune Nicolae Rusu. 

Producătorii care nu sunt membri ai AUAI trebuie să 
achite, conform statutului asociației, un preț pentru 
apă  de trei ori mai mare decît achită membrii.

Reabilitarea sistemului va permite irigarea a peste 
2400 de hectare de teren agricol, prelucrate de circa 2300 
de producători agricoli. Lucrările de reabilitare prevăd 
construcția unor stații noi de pompare și reparația celor 
existente, dotarea sistemului cu 10 pompe performante 
cu costuri reduse în exploatare, instalarea a peste 85 de 
km de țevi din oțel și polipropilenă  cu o durată de viață 
de peste 50 de ani, realizarea sistemelor de aspirație a 
apei cu protecția populației piscicole a rîului Nistru etc.

Sistemul de irigare Coșnița este cel mai mare sistem 
de pe rîul Nistru reconstruit în cadrul Programului 
Compact. În prezent sistemul, construit în perioada 
anilor 1968-1975, este uzat fizic și moral și funcționează 
la capacități reduse, iar conductele din azbociment nu 
asigură funcționarea în siguranță a acestuia și sunt 
considerate poluante.
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rePrezentanţii asociaţiilor de 
irigare s-au doCumentat despre 
noul sistem de irigare loPatna  

Directorii executivi și președinții a zece Asociații 
ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI) 
au participat la o vizită de studiu în cadrul 
sistemului de irigare Lopatna,  pentru a se fa-

miliariza despre noul sistem de irigare Lopatna, reabilitat în 
cadrul Programului Compact și transmis pentru utilizare.

Reprezentanții asociațiilor au fost informați despre lucrările 
de reconstrucție și modernizate efectuate la sistemul de iri-
gare Lopatna. Agricultorilor le-au fost prezentați hidranți 
universali noi care au fost instalați ce permit conectarea uti-
lajului pentru irigare, noua stație de pompare renovată din 
temelie, unde au fost instalate trei pompe noi care au o ca-
pacitate de pompare de 450 litri pe secundă. Grupul de fermi-
eri a mai vizitat și bazinul de acumulare de circa 1000 metri 
cubi care a fost restabilit calitativ și va reduce la zero scurger-
ile de apă, în același timp va permite exploatarea cu costuri 
minime de menținere pe un termen îndelungat. Președintele 
AUAI Lopatna, Tudor Cebotari a informat că noul sistem le 
permite agricultorilor să extindă cu 300 de hectare suprafața 

irigată, adițional celor 500 de ha, incluse în proiect.
Producătorii agricoli din cadrul AUAI prezenți la Lopatna, 

au menționat că sunt impresionați de lucrările care au 
fost realizate la sistemul de irigare Lopatna și așteaptă ca 
activitățile de reabilitare să fie finalizate în termen și la 
celelalte 8 sisteme. 

Lidia Cara, președinte al AUAI Leova
Sunt impresionată de lucrările realizate la sistemul de 

irigare Lopatna. Stația de pompare este dotată cu utilaj 
nou și performant. Lucrările de finalizare nu sunt stopate 
pentru perioada rece a anului. Sistemul de la Leova este 
mai mare comparativ cu acesta, lucrări se fac și la noi. 
Membrii asociației noastre sunt cointeresați de reabilitarea 
sistemului. În prezent avem în AUAI în jur de 800 membri 
care prelucrează peste o mie de hectare de terenuri agricole. 
Ei mai țin minte perioada de acum 20 de ani cînd aveau 
posibilitate să irige terenurile și să obțină recolte bogate. 
Acum, că vor avea din nou acces la apă, producătorii 
planifică să crească și alte culturi. 
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Ion Plămădeală, președinte al AUAI Puhăceni
La Lopatna am văzut pompele și stația de pompare, și 

mi-au făcut o impresie foarte bună. Sunt instalate pompe 
moderne cu capacitate de reglare. Utilajul este nou, curat și 
modern, cred că și la noi va fi la fel. Sistemul de la Puhăceni 
este acum în proces de reabilitare. La noi este un sistem 
mai mare prevăzut pentru irigarea a 920 ha și capacitate de 
extindere cu încă 292 ha, avem 2 stații într-un singur nivel. 
La fiecare stație vor fi instalate cîte două pompe. 

Oamenii care au cunoștințe așteaptă ca în lunile mai-
iunie ale anului viitor să fie posibilitate de a iriga. Avem circa 
2800 de utilizatori de apă din 3 sate învecinate: Puhăceni, 
Delacău și Șerpeni. Noi am lucrat foarte mult și am informat 
oamenii despre oportunitățile sistemului de irigare. Cei 
bătrini sigur că sunt mai pasivi, dar tinerii sunt interesați 
ca să fie irigare. Zona noastră este renumită prin cultivarea 
legumelor, iar la creșterea lor este necesară o cantitate mare 
de apă. Avem producători care sunt interesați să procure 
instalații pentru irigare. 

Ion Bușneac, directorul AUAI Lopatna
Asociația a fost constituită în 2012. Avem în prezent 

528 membri. Lucrările de reabilitare sunt pe ultima sută 
de metri. Am făcut prima testare a stației de pompare. 
Totul funcționează bine. Urmează să facem calcule și să 
stabilim care va fi prețul pentru apă pe care îl vom prezenta 
membrilor și aproba în cadrul adunării generale. După 
destrămarea sovhozurilor oamenii nu au mai irigat în 

regiunea noastră. Au irigat doar 3 producători care dețin 
o pepinieră, dar pierderile și costurile erau foarte mari. 
Sistemul reabilitat va fi foarte util pentru oameni, mai ales 
pentru membrii asociației care dețin terenuri. Avem încă 
probleme în asociație la capitolul colectare a cotizațiilor, dar 
credem că imediat ce oamenii vor putea să irige și să achite 
un preț convenabil pentru apă - își vor schimba abordarea, 
vor prelucra terenurile și vom avea mai puține cîmpuri lăsate 
în paragină. Ne considerăm norocoși pentru faptul că a fost 
selectat pentru reabilitare sistemul de irigare de la Lopatna. 

Sergiu Iuncu, director al Proiectului Tranziția la 
Agricultura Performantă a menționat că toate sistemele 
de irigare vor fi date în exploatare pînă la mijlocul lunii 
iunie 2015. Primul sistem de irigare, reabilitat cu suportul 
Programului Compact a fost lansat în octombrie  curent 
la Criuleni. După reabilitare și darea oficială în exploatare, 
sistemele de irigare devin proprietate a statului, dar vor 
rămîne în gestiunea AUAI.  

Reabilitarea sistemelor centralizate de irigare este unul 
din obiectivele Programului Compact, semnat la începutul 
anului 2010 între Guvernul Republicii Moldova și Corporația 
Provocările Mileniului, în numele Guvernul SUA. Sitemele 
de irigare Criuleni și Lopatna au fost date în exploatare. 
În proces de reabilitare rămîn alte 4 sisteme de irigare pe 
Nistru (Jora de Jos, Puhăceni, Roșcani și Coșnița) și alte 4 
sisteme de irigare pe rîul Prut (Blindești, Grozești, Leova și 
Chircani-Zîrnești). 
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un tînăr de la ungheni vinde legume 
în toate reţelele de suPermarket 

din ţară, dar și în românia

”Am ales să activez în agricultură. Nu am vrut 
să plec peste hotare, nici să activez într-un alt 
domeniu”, spune tînărul antreprenor de 33 de 
ani Ștefan Popa de la Cornești, Ungheni. 

După absolvirea Facultății de Economie de la București 
a decis să revină în țară și să preia afacerea de familie în 
domeniul producerii legumelor, dezvoltată pe parcursul 
a zeci de ani de tatăl său. A creat întreprinderea SC ”Prut 
Umpex” și a cultivat tradițional primele terenuri cu 
legume, dar rezultatele obținute nu erau cele pe care și 
le-a dorit. 

”În anul curent am schimbat abordarea și am început să 
producem legume conform noilor tehnologii. Am obținut 
rezultate foarte bune – circa 95 tone de ceapă la hectar. 
Am fost nevoiți să arendăm terenuri în satul Cucuruzeni, 
Orhei, pentru că zona noastră este problematică în ceea ce 
ține de accesul la apă pentru irigare. Am decis să investim 

într-o regiune cu riscuri mai mici și am instalat la cîmpul cu 
legume un sistem de irigare prin picurare”, relatează tînărul. 

Activitatea de ambalare și distribuire a legumelor 
întreprinderea a început-o cu doi ani în urmă. Inițial, 
sortarea legumelor se făcea manual, iar ambalarea cu 
ajutorul unui utilaj foarte simplu, achiziționat cu 6 mii 
de euro. Totuși, aceasta presupunea implicarea unui 
număr de 30 de muncitori care reușeau să sorteze zilnic 
o cantitate de 7 tone de legume – prea mică pentru a face 
față cererii de pe piață. 

”În momentul în care am încheiat primele contracte cu 
rețelele de supermerket din Chișinău a apărut ideea că 
trebuie să ne extindem, să progresăm la capitolul ambalaj. 
Am decis că trebuie să depunem eforturi, să facem 
investiții și să mergem în pas cu standardele pe care le-
am văzut în țările europene, dar nu dispuneam încă de 
resursele necesare”, a relatat Ștefan Popa. 
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În anul 2014, întreprinderea a început să lucreze cu 
rețelele de supermarchet din România, a încheiat un 
contract cu Metro România pentru livrarea cepei. La 
etapa inițială, a întîmăpinat dificultăți mari la capitolul 
ambalaj și asigurărea calității. A fost un imbold pentru 
”Prut Umpex”. Conducătorul întreprinderii a decis să 
achiziționeze o linie de sortare și ambalare care să le ofere 
condiții mai bune de activitate.

Ștefan Popa a accesat un credit de 123 mii euro prin 
intermediul Programului Compact. A fost suma de 
care mai avea nevoie pentru a procura și a instala linia 
automatizată de sortare și ambalare a legumelor care a 
costat 431 mii euro.

”Creditul Compact mi s-a părut cel mai avantajos 
pentru că acorda și o serie de facilități referitor la scutirea 
de taxe, dar și rata dobînzii foarte atractivă. Recunosc că 
a trebuit să muncim pentru a  a obține aceste facilități. 
Din păcate, în prezent, fără ajutor din partea proiectelor, 
dar și a statului producătorii agricoli nu reușesc să facă 
investițiile necesare. Cu ajutorul Programului Compact 
am reușit să cumpărăm cea mai performantă linie de 
sortare a legumelor din Moldova”, afirmă antreprenorul. 

Legumele comercializate de SC ”Prut Umpex” sunt 
de producție proprie, dar și colectate de la producătorii 
mari de legume din Moldova care, în urma instituirii 
embargoului la producția de origine vegetală de către 
Rusia, întîmpină mari probleme la comercializare 
producție. Calitatea legumelor livrate este strict verificată 
în primul rînd de SC ”Prut Umpex”, iar apoi de rețelele de 
magazine. 

”Ambalăm și comercializăm ceapă, morcov, cartof și 
sfeclă roșie. Suntem foarte solicitați, dar nu ne putem 
asuma riscul de a vinde produse necalitative. Investim și 
sperăm să obținem succese. Acum traversăm o perioadă 
mai dificilă, investițiile sunt mari, dar cred că vom depăși 
toate greutățile”, spune tînărul antreprenor. 

Linia de sortare și ambalare instalară recent, asigură un 
aspect comercial atractiv al mărfii, dar oferă și condiții 
de lucru mai bune pentru cei 9 angajați ai SC ”Prut 
Umpex”. Fiecare sac cu legume este cîntărit și ambalat 
automat. Marjă de eroare nu există. Capacitatea maximă 
de împachetare este de 100 tone/zi, ceea ce le-ar permite, 
în viziunea tînărului, să livreze legume către toate 
magazinele Metro din Europa. SC ”Prut Umpex” nu a avut 
relații comerciale cu piața rusă, deci nu a fost afectată de 
embargoul impus de această țară. La îndemnul părinților, 
dezamăgiți de comportamentul pe care l-au avut mereu 

din partea partenerilor ruși, Ștefan Popa s-a orientat din 
start către piața europeană – cu cerințe foarte mari, dar 
stabilă.

”În anul curent am exportat și mere în rețeaua Metro 
România, dar am întîmpinat greutăți din cauza că nu am 
avut capacități de sortare a merelor după culoare. Este 
destul de greu ca producătorii din Moldova să poată oferi 
în prezent calitatea I sau Premium. Manual este ireal să 
sortăm. În acest caz, putem vinde în supermarkete marfa 
necalibrată, dar la prețuri foarte reduse. Am văzut diferența 
de preț atunci cînd am livrat la Metro România calitatea 
I, dar recepția s-a făcut după calitatea a III-a, doar pentru 
că merele nu au fost sortate după culoare. Planificăm să 
facem investiții adiționale pentru ca să instalăm o linie 
de sortare și ambalare a fasolelor, să achiziționăm și o 
combină de colectat fasole. Dorim să construim un frigider 
cu o capacitate de 6 mii tone, unde vom amenaja și spațiu 
potrivit pentru ambalarea legumelor și fructelor”, spune 
antreprenorul.

Ștefan Popa afirmă cu mîndrie că vrea să contribuie la 
dezvoltarea agriculturii Republicii Moldova. Consideră că 
agricultura este domeniul cu cele mai multe riscuri, dar 
poate fi și profitabilă, dacă respecți tehnologia și te asiguri 
de calamități. 
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Fpm moldova a partiCipat aCtiv 
în camPania ”16 zile îmPotriva 

violenţei în bază de gen”

Fondul Provocările Mileniului Moldova a 
participat pentru al treilea an consecutiv 
în Campania „16 Zile de acţiuni împotriva 
violenţei în bază de gen”. În anul curent, 

activitățile din cadrul campaniei au avut drept scop 
sensibilizarea populaţiei din aria Programului Compact 
privind fenomenul violenţei, care este unul ascuns şi, de 
multe ori, tolerat de comunitate. Activităţile organizate 
în această campanie de FPM Moldova şi partenerii de 
implementare au susținut eforturile de dezvoltare a 
coeziunii sociale, de cultivare a intoleranţei faţă de 
violenţă, de promovare a egalităţii de gen şi de construire a 
unei societăţi bazate pe respect şi susţinere reciprocă, așa 
încît despre aceste lucruri să se cunoască în localitățile din 
aria Programului Compact. 

Activitățile campaniei organizate de FPM Moldova au 
inclus sesiuni informative pentru bărbați, femei, elevi, 

reprezentanți ai echipelor multidisciplinare cu genericul 
„Cum oprim transmiterea violenței prin generații? 
Capitalul uman îl creștem într-o familie normală”. De 
asemenea, muncitorii companiilor de construcție au fost 
informați despre riscul și posibilitățile de combatere 
a traficului de persoane, HIV/Sida și bolile sexual-
transmisibile. 

Nadejda Dobîndă, director al liceului ”Ion Creangă” din 
Zîrnești, raionul Cahul, consideră că în societatea noastră 
fenomenul de violență nu este doar o noțiune teoretică, dar 
este un fenomen întîlnit zi de zi. ”Avem cazuri de violență 
în rîndul copiilor, în familii, mass media ne transmite 
multă violență. Nu toată lumea este protejată și nici nu 
cunoaște cum să se protejeze în situații de manifestare a 
violenței. Sesiunile organizate de Programul Compact ne 
încurajează să ajutăm prin efort conjugat femeile și copiii 
care sunt victime ale violenței”, a afirmat Nadejda Dobîndă. 
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”Programul Compact dorește să prevină violența în 
familie și comportamentul antisocial. Este important 
ca întreaga comunitate să se implice atunci cînd 
observă cazurile de violență. Acesta este mesajul pe 
care îl transmitem în cadrul instruirilor. Trebuie să 
recunoaștem că în ultimii ani lucrurile s-au schimbat, 
oamenii au acces la informație și tot mai des comunică 
despre problema cu care se confruntă. Aceasta însă 
nu înseamnă că nu avem violență în societate”, spune 
Valentina Bodrug-Lungu, specialist în aspecte sociale și 
de gen. 

Tradițional, în cadrul campaniei, FPM Moldova a 
organizat concursul de desen pentru elevi care au 
exprimat prin desen viziunile de intoleranță împotriva 
oricărei forme de violență sau discriminare. În 2014, 
în concurs au fost antrenați circa 4000 de copii 
care studiază în 23 instituții de învățământ din aria 
sistemelor de irigare, reabilitate în cadrul Programului 
Compact, finanțat de Corporația Provocările Mileniului. 

În cadrul concursului, copii au fost apreciați pentru 
creativitate și expresivitatea mesajului promovat cu 
ajutorul desenului, iar 70 de elevi au fost premiați de 
către FPM Moldova. ”Mulțumesc copiilor pentru ca 
au luat atitudine față de un fenomen negativ precum 
este violența și au îndemnat și pe alții să promoveze 

comportamentul tolerant și respectuos față de semenii 
lor”, a spus Valentina Badrajan, director executiv al FPM 
Moldova. 

Prezent la eveniment, Gheorghe Țurcanu, viceministru 
al Muncii Protecției Sociale și Familiei a menționat că 
din păcate în Republica Moldova 50% din femei și copii 
sunt încă victime ale violenței. ”Dezvoltarea trebuie să 
vină în satele noastre. Mesajele aduse de copii denotă 
faptul că ei înțeleg ce înseamnă violență și care pot fi 
consecințele ei”, consideră Gheorghe Țurcanu.

”O societate fără violență este o societate prosperă, 
cu familii sănătoase”, a spus Cecala Liliana, director 
adjunct al școlii din Jora de Jos, Orhei. 

Iniţiată în 1991, campania „16 Zile de acţiuni 
împotriva violenţei în bază de gen”, se desfășoară 
în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie, începând 
cu Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei 
Împotriva Femeilor şi finalizând cu Ziua Internaţională 
a Drepturilor Omului, fiind stabilită o conexiune 
simbolică între eliminarea violenţei împotriva femeilor 
şi drepturile omului. FPM Moldova și companiile 
de construcție care participă la implementarea 
Programului Compact se aliniază pentru al treilea an 
la eforturile de prevenire și combatere a fenomenului 
violenței domestice.
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Laboratorul fitosanitar al Centrului de 
Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj 
și Dezinfectare a Producției a fost acreditat în 
luna februarie a anului curent conform stan-

dardului internațional 1725, iar în prezent este în proces 
de pregătire pentru acreditarea la standardul RENAR. 

Elena Zuza, șefa Direcției Investigații Diagnostice afirmă 
că toate laboratoarele de încercări din lume sunt acreditate 
la aceste standarde. 

”Acreditarea unui laborator la standarde internaționale 
îi oferă mai multă credibilitate, dar și responsabilizează 
angajații. După ce ne-am aliniat la standardul 1725 lucrurile 
s-au schimbat în laboratorul nostru. Avem o altă abordare 
față de documente, cunoaștem mai bine cerințele, toate 
lucrurile și probele sunt documentate”, spune Elena Zuza.

Laboratorul fitosanitar activează pe lîngă Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare și se ocupă cu analiza 
producției de origine vegetală: cereale, legume, fructe cu 
scopul de a depista obiectele de carantină pentru producția 
de import și export. 

Laboratorul lucrează cu Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor. Inspectorii din cadrul Agenției sunt 
responsabili de prelevarea mostrelor de marfă destinată 
exportului, de la producătorii agricoli. Mostra este una 
reprezentativă pentru un lot întreg. Agenții economici de 
asemenea se pot adresa la laborator, în cazul în care doresc 
să facă un autocontrol al cîmpurilor sau producție.

Angajații Laboratorului afirmă că după dotarea în anul 
2012 cu echipament modern din fondurile Guvernului SUA, 
oferite prin intermediul Corporației Provocările Mileniului 
și USAID, condițiile de lucru au devenit mult mai bune, iar 
analizele pot fi realizate într-o perioadă mai scurtă. 

”Avem echipament modern, automatizat care exclude 
orice eroarea umană. Colegii din România, deși sunt 
mai experimentați, lucrează încă manual pentru fiecare 
operațiune. Totuși, ei sunt cei care ne ajută la moment. 
În cadrul unui parteneriat am beneficiat de instruiri 
pe echipamente și metodologii de analiză. Am vizitat 
laboratoarele din România și Polonia. Cu suportul 

proiectului ACED am beneficiat de asistența experților 
străini”, relatează Elena Zuza. 

Laboratorul fitosanitar al Centrului de Carantină, 
Identificare, Expertize de Arbitraj și Dezinfectare a 
Producției este unicul de acest fel din țară, dar și unul dintre 
cele mai moderne din spațiul CSI. 

Laboratorul are circa 25 de angajați care activează 
în 7 laboratoare de analiză: entomologie, micologie, 
helmintologie, microbiologie, ierbologie, biologie moleculară 
și Laboratorul pentru determinarea reziduurilor de pesticide. 

”Nu dispunem încă de reactivii necesari pentru analize, 
avem încă mult de lucru, dar ne bucurăm de sprijin din partea 
multor proiecte internaționale”, menționează Elena Zuza.

Laboratorul fitosanitar a fost dotat în ultimii ani cu 
ajutorul susţinerii financiare a Israelului, României, 
Norvegiei, Germaniei şi SUA, suma totală a investițiilor 
fiind de aproximativ 2,5 milioane de euro.

laboratorul Fitosanitar din 
republiCa moldova aliniat la 
standardele internaţionale
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Fondul Provocările Mileniului Moldova a  
organizat întrunirea tradițională de la finele 
anului cu participarea jurnaliștilor din mediile 
naționale și locale pentru a discuta despre 

realizările majore atinse pe parcursul anului 2014 în 
procesul de implementare a Programului Compact și despre 
provocările care rămîn pînă la finele lunii august 2015, cînd 
se încheie perioada de implementare a Programului.

În cadrul discuțiilor jurnaliștii au fost informați că 
actualmente toate activitățile Compact sunt realizate în 
conformitate cu planurile aprobate pentru fiecare din 
proiectele aprobate.”Nu avem întîrzieri în implementarea 
Compact, ceea ce ne face siguri că vom reuși implementarea 
tuturor activităților pînă  la 31 august 2015”, a precizat 
Valentina Badrajan, directorul executiv, al FPM Moldova. 

Activitățile majore care urmează să fie realizate în 
anul 2015 țin de încheierea lucrărilor de reabilitare a 
sistemelor de irigare, sporirea capacităților Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, instruirea fermierilor 
privind cultivarea produselor agricole de valoare înaltă, 
oferirea împrumuturilor pentru a investi în infrastructura 
post-recoltare. De asemenea, în anul viitor vor fi realizate 
activități de monitorizare și notificare a defecțiunilor pe 
traseul Sărăteni-Soroca. 

Directorul instituției, a declarat că după patru ani de 
implementare a Programului Compact a reușit să devină 
un model de implementare a programelor de asistență 

în Republica Moldova datorită eforturilor de asigurare a 
transparenței, consultării opiniei beneficiarilor și instituțiilor 
interesate, acordării atenției sporite aspectelor de mediu și 
sociale în cadrul proiectelor de infrastructură etc.

Leslie McCuaig, directorul rezident de țară al Corporației 
Provocările Mileniului, a explicat că după finalizarea 
Programului Compact comunitățile și autoritățile abilitate 
urmează să mențină infrastructura reconstruită pentru a 
asigura durabilitatea investițiilor. Totodată, reprezentanta 
CPM a menționat că cetățenii moldoveni trebuie să 
utilizeze oportunitățile create de Compact și să continue 
să investească în lansarea sau dezvoltarea unor afaceri. 
”Programul Compact este o investiție în viitorul Republicii 
Moldova. Suma de 262 mil. dolari oferiți de Guvernul SUA 
reprezintă un semn că Statele Unite au încredere în țara 
Dvs.”, a precizat Leslie McCuaig.

Jurnaliștii au apreciat rezultatele programului Compact, 
precum și deschiderea FPM Moldova pentru a informa 
opinia publică despre evoluția lucrărilor , accesul sistematic 
al presei în cadrul șantierelor de construcție, oferirea 
informațiilor privind valorificarea fondurilor Programului 
Compact. În contextul activităților de informare pentru 
anul viitor, reprezentanții mass-media au propus să 
se întreprindă mai multe acțiuni de responsabilizare a 
comunităților și autorităților publice pentru a păstra 
bunurile renovate și modernizate, arătîndu-se dispuși să 
participe la sensibilizarea societății și a autorităților locale. 
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fPm moldova va monitoriza riguros 
activitatea de menţinere a 

drumului sărăteni –soroCa pe 
Perioada de iarnă

După semnarea proceselor-verbale privind 
finalizarea substanțială a lucrărilor de 
construcție de-a lungul traseului de 93 de 
km Sărăteni-Soroca acesta a fost deschis 

în totalitate pentru circulație. Lucrările de menținere a 
traseului sunt efectuate de către Administrația de Stat a 
Drumurilor, care pe durata sezonului rece va realiza inclusiv 
și lucrările necesare de deszăpezire pe întreg traseul.

În prezent se lucrează la crearea  Comisiei de recepție, 
care după perioada de un an de notificare a eventualelor 
defecte, va realiza recepția finală a drumului reabilitat, 
conform prevederilor legislației naționale în domeniu. Pe 
perioada de iarnă toate eventualele defecțiuni urmează a 
fi identificate și  documentate, și dacă va permite procesul 
tehnologic, acestea vor fi înlăturate în timpul sezonului rece 
sau după caz, în primăvară. 

Pe durata perioadei de notificare a defecțiunilor, FPM 
Moldova în comun cu companiile internaționale care 

supraveghează calitatea drumului, vor urmări îndeaproape 
toate procesele legate de lucrările de menținere și de 
depistare a defecțiunilor. Avînd în vedere impactul negativ 
al iernii asupra infrastructurii drumurilor, FPM Moldova a 
inițiat mai multe discuții cu Ministerul Transportului și 
Administrația de Stat a Drumurilor privind necesitatea 
întreținerii adecvate a noului traseu, adaptării tehnicii 
de deszăpezire la specificul traseului Sărăteni-Soroca și 
asigurării calității materialului antiderapant care va fi 
utilizat pe durata sezonului rece. 

Menținerea drumurilor de interes local, construite cu 
suportul Programului Compact în localitățile din aria 
traseului Sărăteni-Soroca, vor fi îngrijite de către autoritățile 
locale de comun acord cu instituțiile de menire socială spre 
care acestea acced. Perioada de notificare a defecțiunilor va 
dura pînă în noiembrie 2015, după care drumul Sărăteni-
Soroca va fi transmis în gestiune finală către Administrația 
de Stat a Drumurilor.
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Investiţii în agricultură cu suportul Compact

Echipamente moderne la sistemul de irigare Criuleni

Creditele Compact prezentate la expoziția Farmer

Cursă de ciclism

Infrastructură rutieră modernizată

Cicliștii testează traseul renovat
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Intersecția Sărăteni noaptea

Cicliștii pe traseul Sărăteni-Soroca

Traseul Sărăteni-Soroca amenajat

Sistemul de irigare Criuleni lansat

Jurnaliștii discută despre realizările Compact

Comunitățile salută cicliștii
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eXecutarea indicatorilor în cadrul 
Programului comPact

53 900 000

80 059 539

Valoarea tuturor 
contractelor semnate 
pentru investiții în 
reconstrucția sistemelor 
centralizate de irigare. 
Dolari SUA

11

11

Numărul Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă pentru 
Irigare (AUAI) create 
conform noului cadru legal

9

11

Numărul AUAI în care cel 
puțin 20% din membrii 
Consiliului de Administrare 
sunt femei

11

7

Numărul AUAI care au 
semnat acord de transfer în 
gestiune al sistemelor 
centralizate de irigare

Planificat Actual
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93 000 000

81 544 356

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

2 000

3 284

Numărul participanților la 
instruiri privind siguranța 
rutieră.

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

14 900 000

8 969 347

Planificat Actual

10 500

20 080

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/NCS/S/158
Nr. contractului:
n/a
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
999 Market SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului:   
MDL 9,624.99
Perioada contractului:  
termen scurt
Scopul contractului:
Telefoane mobile pentru personalul FPM 
Moldova
Data adjudecării:
16 septembrie 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/159
Nr. contractului:
n/a
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
OTM Business Travel SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului:  
MDL 122,700.00 
Perioada contractului:  
termen scurt
Scopul contractului:
Servicii de catering pentru evenimentul de 
lansare a drumului 
Data adjudecării:
8 octombrie 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/160
Nr. contractului:
PP/PA&A/NCS/S/160/374
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Emil&Ian Service SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului:   
MDL 33,300.00
Perioada contractului:  
19 noiembrie 2015
Scopul contractului:
Servicii de închiriere a bicicletelor pentru 
evenimentul de lansare a drumului
Data adjudecării:
17 octombrie 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/161
Nr. contractului:
n/a
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:

Shopping
Adjudecat:
Angelina SA (Moldova)
Valoarea totală a contractului:  
MDL 18,000.00
Perioada contractului: 
termen scurt
Scopul contractului:
Servicii de închiriere a toaletelor mobile 
pentru evenimentul de lansare a drumului
Data adjudecării:
10 octombrie 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/162
Nr. contractului:
n/a
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului 
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Kim Art SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului:  
MDL 53,425.00
Perioada contractului: 
termen scurt
Scopul contractului:
Echipament de protecție pentru evenimen-
tul de lansare a drumului
Data adjudecării:
17 octombrie 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/163
Nr. contractului:
n/a
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului 
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Auto Tyres SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului:  
MDL 11,600.00
Perioada contractului: 
termen scurt
Scopul contractului:
Cauciucuri pentru vehiculele FPM Moldova
Data adjudecării:
22 octombrie 2014
 
Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/DC/37
Nr. contractului:
NPP/PA&A/NCS/DC/37/383
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Contractare directă
Adjudecat:
Camera de Comerț si Industrie (Moldova)
Valoarea totală a contractului:  
MDL 3,200.00
Perioada contractului: 
20 noiembrie 2014
Scopul contractului:

Servicii de estimare a prețului de piață 
pentru vehicule 
Data adjudecării:
13 noiembrie 2014

Nr. procurării:
PP6/PA&A/CS/CQS/19
Nr. contractului:
PP6/PA&A/CS/CQS/19/375
PP6/PA&A/CS/CQS/19/376
PP6/PA&A/CS/CQS/19
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Selectare în baza calificărilor  
consultanților
Adjudecat:
Concept Travel SRL (Moldova), JV SC Targus 
Impex SRL (Moldova) și SC Happy Tour SRL 
(România), Solei-Turism SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului:  
n/a (Plafon: $50,000)
Perioada contractului: 
31 august 2015
Scopul contractului:
Serviciile agenției de turism
Data adjudecării:
10 noiembrie 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/106
Nr. contractului:
NPP/PA&A/NCS/S/106/378
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
SIA Moldasig S.A. (Moldova)
Valoarea totală a contractului:  
MDL 970.20
Perioada contractului: 
4 decembrie 2015
Scopul contractului:
Asigurarea vehiculelor AORCA 2014 (Ford 
S-Max) 
Data adjudecării:
13 noiembrie 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/106
Nr. contractului:
NPP/PA&A/NCS/S/106/379
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Asito SA (Moldova)
Valoarea totală a contractului:  
MDL 970.20
Perioada contractului: 
15 noiembrie 2015
Scopul contractului:
Asigurarea vehiculelor AORCA 2014 (Ford 
Mondeo 1)
Data adjudecării:
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13 noiembrie 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/106
Nr. contractului:
NPP/PA&A/NCS/S/106/380
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Asito SA (Moldova)
Valoarea totală a contractului:  
MDL 970.20
Perioada contractului: 
15 noiembrie 2015
Scopul contractului:
Asigurarea vehiculelor AORCA 2014 (Ford 
Mondeo 2)
Data adjudecării:
13 noiembrie 2014 

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/106
Nr. contractului:
NPP/PA&A/NCS/S/106/381
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Asito SA (Moldova)
Valoarea totală a contractului:  
MDL 970.20
Perioada contractului: 
15 noiembrie 2015
Scopul contractului:
Asigurarea vehiculelor AORCA 2014 (Ford 
Mondeo 3)
Data adjudecării:
13 noiembrie 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/106
Nr. contractului:
NPP/PA&A/NCS/S/106/382
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Asito SA (Moldova)
Valoarea totală a contractului:  
MDL 1,323.00
Perioada contractului: 
15 noiembrie 2015
Scopul contractului:
Asigurarea vehiculelor AORCA 2014 (Nissan 
Pathfinder)
Data adjudecării:
13 noiembrie 2014

Nr. procurării:
PP9-A2/PA&A/NCS/S/51
Nr. contractului:
PP9-A2/PA&A/NCS/S/51/384
Denumirea proiectului:

Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Trendsetter SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului:   
$ 51,333.38
Perioada contractului: 
1 septembrie 2015
Scopul contractului:
Servicii de elaborare, machetare, imprimare și 
închiriere a panourilor informative
Data adjudecării:
17 noiembrie 2014

Nr. procurării:
PP9-NMA3/THVAP/CS/SSS/11
Nr. contractului:
THVAP/CS/SSS/11/385
Denumirea proiectului:
Proiectul Tranziția la Agricultura  
Performantă
Metoda de procurare:
Selectare dintr-o singură sursă
Adjudecat:
Ina Triboi (Moldova)
Valoarea totală a contractului:   
$ 1,850.00
Perioada contractului: 
27 decembrie 2014
Scopul contractului:
Serviciile expertului în instruire în domeniul 
combaterii violenței
Data adjudecării:
27 decembrie 2014

Nr. procurării:
PP9/THVAP/CS/CQS/22
Nr. contractului:
PP9/THVAP/CS/CQS/22/386
Denumirea proiectului:
Proiectul Tranziția la Agricultura  
Performantă
Metoda de procurare:
Selectare în baza calificărilor consultanților
Adjudecat:
AO “Centrul Internațional pentru Protecția 
și Promovarea Drepturilor Femeii ”La 
Strada”
Valoarea totală a contractului:   
$ 17,332.50
Perioada contractului: 
20 iunie 2015
Scopul contractului:
Sensibilizare privind managementului 
riscului de trafic de ființe umane (Campania 
de sensibilizare împotriva traficului de ființe 
umane)
Data adjudecării:
1 decembrie 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/DC/38
Nr. contractului:
NPP/PA&A/NCS/DC/38/387
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului

Metoda de procurare:
Contractare directă
Adjudecat:
Weblex Service SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului:   
n/a (plata în baza tarifelor)
Perioada contractului: 
30 decembrie 2015
Scopul contractului:
Baza de date pentru FPM Moldova
Data adjudecării:
1 decembrie 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/168
Nr. contractului:
n/a
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Furnizor Prim SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului:   
MDL 8,800.00
Perioada contractului: 
termen scurt
Scopul contractului:
Telefoane mobile pentru personalul FPM 
Moldova
Data adjudecării:
5 decembrie 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/164
Nr. contractului:
NPP/PA&A/NCS/S/164/388
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
CA ASTERRA GRUP SA (Moldova)
Valoarea totală a contractului:   
$ 2,841.83
Perioada contractului: 
31 mai 2016
Scopul contractului:
Asigurare CASCO pentru vehiculele FPM 
Moldova 2014-2015
Data adjudecării:
9 decembrie 2014

Mai multe informații despre contractele 
adjudecate, precum și despre oportunitățile 
noi de procurare în cadrul programului 
Compact al Corporației Provocările Mileniului 
implementat de Guvernul Republicii Moldova 
accesați secțiunea procurări pe pagina web a 
FPM Moldova 
http://mca.gov.md/en/ Procurements.html.
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