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a demarat seleCtarea 
Companiilor Ce vor reabilita 

primele sisteme de irigare
Fondul provocările mileniului moldova a lansat pe 28 noiembrie 2012 concursul pentru reabilitarea primelor două 
sisteme de irigare criuleni și lopatna, din raionul orhei, incluse în programul compact al Guvernului Sua. În cadrul 
concursului vor fi selectate companii de construcție și supraveghere a lucrărilor de reabilitare. deja peste 30 de compa-
nii din moldova, românia, Grecia, turcia, portugalia, israel, italia, Franța, Germania, marea britanie, azerbaidjan etc. s-au 

arătat interesate de concursurile pentru reabilitarea și supravegherea lucrărilor de reconstrucție.

Fondul Provocările Mileniului Moldova a lansat pe 28 
noiembrie 2012 concursul pentru reabilitarea prime-
lor două sisteme de irigare Criuleni și Lopatna, din 
raionul Orhei, incluse în Programul Compact al Gu-

vernului SUA. În cadrul concursului vor fi selectate companii 
de construcție și supraveghere a lucrărilor de reabilitare. Deja 
peste 30 de companii din Moldova, România, Grecia, Turcia, 
Portugalia, Israel, Italia, Franța, Germania, Marea Britanie, 
Azerbaidjan etc. s-au arătat interesate de concursurile pentru 
reabilitarea și supravegherea lucrărilor de reconstrucție. 

La concursul de selectare a companiilor de supraveghe-
re, care a expirat pe 14 ianuarie 2013, au fost prezentate 
opt oferte din partea companiilor din Moldova, România, 
Franța, Olanda, Spania și Italia. În același timp, a fost ex-
tins termenul de desfășurare a concursului pentru selec-
tarea companiilor de construcție de la 24 ianuarie pînă la 
5 februarie 2013.

Companiile internaționale și locale interesate de con-
cursul lansat de FPM Moldova au fost informate recent 
despre aspectele Programului Compact, procedurile de 

achiziții, modul de operare a contractelor, penalitățile 
aplicate, prevenirea fraudei și corupției, precum și cu as-
pectele legislative și fiscale.

Condițiile concursului prevăd reabilitarea completă a 
sistemelor centralizate de irigare prin înlocuirea tuturor 
pompelor deteriorate, substituirea a circa 85 la sută din 
țevi, reconstrucția clădirilor pentru stațiile de pompare și 
dotarea acestora cu echipament automatizat de operare 
etc. Totodată, în urma reabilitării toate conductele vechi, 
confecționate din azbest vor fi înlocuite cu țevi moderne 
din plastic de densitate înaltă, conform cerințelor de me-
diu ale Uniunii Europene. 

Lucrările de construcție urmează să înceapă în primă-
vara anului 2013 și vor derula 18 luni.

Actualmente, starea tehnică a sistemelor de irigare este 
foarte proastă. De la instalarea acestora în anii 1960-1970, 
sistemele  nu au mai fost supuse unor reconstrucții capitale. 
Din această cauză, costurile  de operare a acestora  sînt exa-
gerate pentru fermieri, iar țevile deteriorate generează pier-
deri mari de apă, pe care agricultorii trebuie să le acopere. 

Reabilitarea celor două sisteme centralizate de iriga-
re va permite extinderea suprafețelor de teren irigat la 
Lopatna de la 50 de hectare pînă la 509 hectare, iar la 
Criuleni de la 120 de hectare pînă la cca 760 de hectare.

Potrivit proiectului tehnic al celor doua sisteme, după 
reabilitare sistemele vor fi mult mai flexibile în operare 
în funcție de necesitățile și suprafețele producătorilor 
agricoli, iar pierderile  de apă din rețea vor fi reduse la 
minimum. Va fi posibilă evidența transparentă a consu-
mului de apă pompată și folosită pentru irigare, deoare-
ce AUAI vor fi dotate cu contoare, inclusiv cu contoare 
mobile care vor fi cuplate la hidranți.  În procesul de re-
abilitare a sistemelor de irigare vor fi aplicate norme de 

utilizare durabilă a apei și de protejare a mediului am-
biant. Datorită acestor modernizări agricultorii vor plăti 
pentru volumul real de apă utilizat pentru irigare.

În aria sistemului centralizat de irigare Lopatna sînt cir-
ca 530 de deținători de teren agricol din patru localități, 
dintre care 460 sînt membri ai Asociației Utilizatorilor de 
Apă pentru Irigații (AUAI), iar în aria sistemului centrali-
zat de irigare Criuleni activează 500 de agricultori, dintre 
care în jur de 300 de persoane sînt membri ai AUAI.

În cadrul conferinței de lansare a concursului, Am-
basadorul SUA William H. Moser și-a exprimat încre-
derea că modelul de reabilitare a sistemelor de irigare 
dezvoltat în cadrul Programului Compact va cataliza noi 
investiții în sectorul de irigare. 

Ministrul agriculturii și industriei alimentare  Vasile Buma-
cov a declarat în cadrul aceluiași eveniment că  fără irigare 
agricultura din Moldova nu are viitor. Totodată, ministrul s-a 
arătat sigur că inițiativa de pionierat a Corporației Provocă-
rile Mileniului în domeniul reabilitării sistemelor de irigare 
va încuraja alți donatori și antreprenori, inclusiv agricoli, să 
contribuie la modernizarea sistemelor de irigare.

Valentina Badrajan, directorul executiv al FPM Moldova, a 
precizat că procesul de desfășurare a concursurilor este unul 
transparent pentru a asigura participare largă a companiilor 
de construcție și a celor de supraveghere, astfel încît pentru 
reabilitarea sistemelor de irigare să fie selectate cele mai 
competente companii. Totodată, în selectarea companiilor 
vor fi implicați experți internaționali independenți pentru a 
asigura o evaluare echidistantă și profesionistă.

Demararea lucrărilor de reabilitare a sistemelor de iri-
gare se va desfășura paralel cu transferul managementului 
sistemelor de irigare de la Agenția Apele Moldovei către 
Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații.
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împrumuturile acordate în lei, cît și pentru cele acordate în 
dolari SUA sau Euro. Ratele dobânzilor indicate în tabel se 
aplică tuturor creditelor (noi și existente) pentru perioada 1 
septembrie 2012 - 28 februarie 2013, pînă la o nouă revizuire.

Pînă în prezent au fost debursate 21 credite în valoare to-
tală de 4,3 mil. USD, inclusiv 16 credite în sumă totală de cca 
3,2 mil. USD (cca 75%) investite în construcția sau reutilarea 
depozitelor frigorifice pentru fructe, legume, struguri cu ca-
pacitate totală de cca 16,5 mii tone. 

Una din beneficiarele Programului este și dna Tatiana 
Căpățînă, o femeie de afaceri din satul Cotiujeni, r-nul Bri-
ceni. Din sursele creditului Compact a fost construit un frigi-
der cu o capacitate de 400 tone, în care a fost depozitată deja 

recolta de mere din anul 2012. În prezent, întreprinderea 
condusă de dna Căpățînă are în proprietate peste 27 ha de 
terenuri agricole, dintre care majoritatea este livadă de tip 
intensiv, unde sînt cultivate  6 soiuri de mere foarte solicitate 
pe piața externă, exportate preponderent în Federația Rusă 
și Belarus. Construcția frigiderului, în opinia femeii de afa-
ceri, a venit ca o soluție la problema comercializării merelor 
la un preț mai atractiv.

Infrastructura post-recoltare vizează și producerea am-
balajului pentru fructe, legume, struguri, care este indis-
pensabil la etapa de depozitare și de transportare a pro-
duselor agricole pe piață. În prezent, în Moldova activează 
circa 20 de producători de ambalaj de lemn, ceea ce nu 

InvestIțIIle în Infrastructura 
post-recoltare contInuă

din luna noiembrie 2012, programul de credite pentru investiții în infrastructura post-recoltare este accesibil exclusiv 
în raioanele, în care sînt localizate cele 11 sisteme centralizate de irigare ce urmează a fi reabilitate în cadrul progra-
mului compact al corporației provocările mileniului, finanțat de Guvernul Sua. potrivit deciziei corporației provocările 
mileniului, din luna noiembrie 2012 creditele sînt disponibile pentru producătorii agricoli și grupuri de producători, 
cooperative, asociații, exportatori și alți actori ai lanțului valoric agricol din raioanele criuleni, orhei, anenii noi, dubă-
sari, nisporeni, ungheni, leova și cahul, precum și din alte raioane ale moldovei, dar care intenționează să investească 
în raioanele menționate. de asemenea, sînt încurajate femeile antreprenoare să acceseze împrumuturile respective.

Destinația împrumuturilor oferite de Com-
pact a rămas neschimbată: procurarea sau 
construcția depozitelor frigorifice (inclusiv a 
echipamentului frigorific) și procurarea te-

renului aferent, procurarea echipamentului pentru pre-
lucrarea și sortarea fructelor, legumelor și strugurilor, 
procurarea echipamentului de laborator pentru controlul 
calității, procurarea camioanelor EURO 5/6 și  remorcilor 

 termo-frigo- refrigeratoarelor pentru transportarea produ-
selor agro-alimentare etc. 

Împrumuturile sînt acordate prin intermediul băncilor 
Moldova Agroindbank, Moldindconbank, Mobiasbancă - 
Groupe Societe Generale, Victoriabank, Energbank, Banca 
Socială și Comerțbank. 

Totodată, în ultima perioadă au fost revizuite ratele dob-
înzilor pentru creditele Compact, fiind diminuate atît pentru 

# banca termen credit, ani
mdl usd eur

min max min max min max

1 energbank 3 - 7 12.35 5.79 6.29

2 mobiasbanca - gsg 3 - 7 9.87 5.73 5.35

3 banca sociala 3 - 7 9.87 6.23 5.95

4 Comertbank
3 - 5 9.60 11.0 5.25 6.50 5.25 6.50

3 - 7 8.80 11.0 5.35 6.50 5.25 6.50

5 moldova agroindbank 3 - 7 11.35 6.10 5.69

6 victoriabank 3 - 7 9.60 10.50 5.31 6.00 5.31 6.00

7 moldindconbank 3 - 7 9.87 6.23 5.45
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satisface necesitățile producători-
lor agricoli din Moldova. Astfel, SRL 
“P.P.D. și C.M.C.” din s. Antonești, 
 r-nul Ștefan-Vodă a  inițiat o afacere 
de producere a trei tipuri de lăzi de 
lemn pentru mere, struguri și persice. 
Din creditul Compact societatea co-
mercială a achiziționat echipamente 
performante pentru producerea a cir-
ca 1000 de lădițe pe oră  (în funcție 
de modelul lăzii), devenind unicul 
producător de acest tip de ambalaj 
în zonă. Afacerea dată prezintă mai 
multe avantaje pentru producătorii 

locali  de fructe și struguri, avînd  în 
vedere faptul că localitățile din raioa-
nele Ștefan-Vodă și Căușeni au fost 
din totdeauna recunoscute pentru 
tradițiile horticole. Prin urmare, pro-
ducătorii agricoli vor putea procura 
lăzi confecționate conform standar-
delor internaționale, la prețuri mai 
mici, grație faptului că vor economisi 
timp și bani, nefiind nevoiți să le pro-
cure de la distanțe mai mari. 

În mod evident, o afacere inițiată 
într-o zonă rurală aduce beneficii 
comunității prin contribuțiile fiscale și 

locurile de muncă create. Odată cu lan-
sarea producerii de lăzi la Antonești au 
fost create 15 locuri de muncă noi pen-
tru locuitorii din sat, dintre care 12 sînt 
ocupate de femei. 

Programul de creditare pentru 
infrastructura post-recoltare în va-
loare totala de 12 mil. USD este  una 
din cele patru activități complexe ale 
proiectului Tranziția la agricultura 
performantă din cadrul Programului 
Compact, finanțat de către Guvernul 
SUA prin intermediului Corporației 
Provocările Mileniului.

laboratorul fItosanItar a 
fost modernIzat

laboratorul fitosanitar al centrului de carantină, identificare, expertize de arbitraj și dezinfectare a producției, care 
activează pe lîngă ministerul agriculturii și industriei alimentare, a fost dotat recent cu echipament modern din fon-
durile Guvernului Sua oferite prin intermediul corporației provocările mileniului. au fost procurate microscoape per-
formante, truse cu echipamente, băi de apă, sită electrică, dulapuri frigorifice, camere climatice etc.  noul echipament 
lucrează automat, și oferă rezultate obiective și mult mai exacte de cît putea oferi vechiul echipament. adițional la 
laborator au fost dotați cu truse cu echipament pentru cercetări primare inspectorii fitosanitari din raioane, precum 
și punctele de trecere vamală. ulterior va fi organizat un ciclu de instruiri în domeniu pentru specialiștii fitosanitari.

Modernizarea laboratorului fitosanitar a fost 
efectuată de Proiectul Competitivitatea 
Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor 
(ACED), finanțat de USAID și Corporația 

Provocările Mileniului, pentru implementarea activității 
Programului Compact ce ține de creșterea vînzărilor în 
agricultura performantă.

Valoarea totală a echipamentului nou este de circa 800 
mii USD. Potrivit Programului Compact, dotarea labora-
torului cu echipament modern va spori gradul de respec-
tare de către Republica Moldova a standardelor sanitare 

și fitosanitare, sprijinind exporturile și reducînd riscurile 
de interdicții la export. 

Nicanor Cernăuțan, directorul Centrului de Carantină, 
Identificare, Expertize de Arbitraj și Dezinfectare a 
Producției, a explicat în cadrul unui interviu posibilitățile 
oferite de laboratorul modernizat.

Care este rolul Laboratorului fitosanitar?
Potrivit legislației naționale, destinația laboratorului este 

să expertizeze producția de origine vegetală destinată pentru 
import, export sau reexport pentru a depista diverse surse de 
carantină. Iar la moment în Republica Moldova sînt 
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Noul logo a fost deja utilizat cu succes la 
expozițiile ”World Food Moscow” și ”Toam-
na de Aur” din Rusia, dar și la tradiționala 
expoziție ”Farmer” la Chișinău, în anul curent, 

fapt ce a atras atenția reprezentanților businessului. În 
cadrul campaniei de promovare a logo-ului național soli-
dar, ACED va susține participarea în comun companiilor și 
asociațiilor de producere din Republica Moldova la expoziția 
”Fruit Logistica – 2013” la Berlin, Germania, care este una 
dintre cele mai mari activități expoziționale în domeniul 
fructelor proaspete în lume. 

Producătorii de fructe moldoveni și-au exprimat anterior 
interesul față de campania de creare a unui nume de brand 
național și utilizarea logo-ului comun pentru produsele lor. 
Petru Stratan, directorul executiv al Asociației ”Moldova 
Fruct”, a salutat inițiativa de promovare a exporturilor de 
produse proaspete din Moldova sub un brand puternic. 

“Designul de logo este foarte reușit, iar de pe urma utili-
zării lui ar trebui să beneficieze toți producătorii și exporta-
torii moldoveni, dar și întreaga țară, în general. Este necesar 
să elaborăm cerințele de calitate pentru cei care vor să facă 
afaceri sub numele de brand național”, a declarat Dl Stratan. 
La solicitarea Asociației, companiile producătoare de carton 
vor aplica noul logo pe lăzile cu fructe destinate piețelor 
internaționale.

 identificate 133 de obiecte de carantină, pe care laboratorul 
le urmărește. În cazul în care se depistează anumite obiecte 
de carantină, cum ar fi boli, viruși, insecte dăunătoare, marfa 
se returnează, se distruge sau se dezinfectează. În acest fel, 
Republica Moldova este protejată de invazia unor dăunători 
din exterior, precum și răspîndirea unor dăunători din Mol-
dova în alte țări.

Pentru efectuarea unor studii profunde și exacte este ne-
cesar echipament performant. Trebuie să recunoaștem că 
pînă în prezent în  laborator se lucra după metode vechi și cu 
echipament arhaic, cu excepția unor aparate oferite în cadrul 
unor programe de asistență. 

Putem spune că deja controalele fitosanitare efectua-
te în Republica Moldova corespund cerințelor 
internaționale în acest domeniu?

Sigur. Ba mai mult, astfel de laboratoare în spațiul CSI sînt 
doar în Federația Rusă și în Republica Moldova.  Iar acest la-
borator contribuie la creșterea credibilității Republicii Mol-
dova în raport cu partenerii comerciali externi, deoarece 
investigațiile efectuate cu echipament performant minimi-
zează cazurile de contestare a veridicității rezultatelor. În 
același timp, laboratorul performant ne permite să solicităm  
acreditarea acestuia atît la nivel național, cît și internațional. 
Acum sîntem în proces de pregătire a pachetului de docu-
mente, necesar acreditării.

Cine operează cu acest echipament modern?
În laborator activează 37 de specialiști, dintre care 80 la 

sută sînt tineri specialiști pregătiți la Universitatea  Agrară. 

Avem și angajați cu experiență de lucru în domeniu de 
peste 15 ani, care sînt adevărate enciclopedii. Am stabilit 
relații pentru schimb de experiență cu instituții similare 
din România și vom continua să identificăm posibilități de 
creștere a profesionalismului specialiștilor noștri. 

Ce mai avem de făcut pentru ca Republica Moldova 
să fie în rîndul statelor europene la capitolul contro-
lului fitosanitar?

În prezent lucrăm la un set de amendamente la 
legislația națională pentru a introduce obligativitatea 
utilizării pungilor securizate pentru prelevarea probelor 
fitosanitare.  Dacă vom reuși, vom fi primul stat din 
spațiul post-sovietic și printre puținele state europene 
care aplică o astfel de procedură. În acest fel vom exclude 
cazurile de fraudă la prelevarea probelor și favorizarea 
unor agenții economici.

noul logo moldova va îmbunătățI 
perspectIvele producătorIlor agrIcolI

În cooperare cu businessul agricol din moldova, proiectul competitivitatea agricolă și dezvoltarea Întreprinderilor 
(aced), finanțat de către Guvernul Statelor unite, a elaborat un nou logo de brand moldoVa, cu sloganul “un gust 
deosebit,” pentru a ajuta producătorii agricoli și exportatorii din moldova să creeze un nume solid de brand pentru țară.
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lucrărIle de reconstrucțIe a drumuluI 
sînt sIstate temporar dIn cauza 

condIțIIlor clImaterIce
companiile care reabilitează traseul de 93 de km Sărăteni-Soroca au început lucrările de pregătire a terasa-
mentului. În prezent însă lucrările sînt temporar suspendate din cauza ninsorilor. lucrările de terasament ur-
mează să se desfășoare pe șantierul consorțiului turc onur și Summa, care reabilitează 44,9 km, începînd de 
la intersecția Sărăteni pînă la intrarea în or. Ghindești și pe șantierul companiei austriece Strabag aG, respon-
sabilă de reabilitarea porțiunii  de drum de 48,1 km de la intrarea în or. Ghindești pînă la intersecția drochia  

(intersecția drumului r7 cu r9).

Companiile de construcție utilizează pe-
rioada rece a anului pentru construcția 
drumurilor temporare de acces, corectarea 
acostamentelor, angajarea muncitorilor și 

altor specialiști, amenajarea șantierelor  etc. Totoda-
tă, companiile au demarat achiziționarea materiale-
lor de construcție pentru reabilitarea drumului.

Lucrările majore de 
reabilitare a drumului 
Sărăteni Soroca urmea-
ză să înceapă în primă-
vara anului 2013, cînd 
condițiile meteorologice 
vor fi favorabile.

copII dIn cIncI localItățI au fost premIațI 
pentru desenele șI eseurIle dedIcate  uneI 

lumI fără vIolență
Fondul provocările mileniului moldova a premiat copii din cinci comunități care au participat în concursul de desen 
și de eseu ”o lume fără violență”, organizat de Fpm moldova împreună cu companiile Strabag și louis berger, impli-

cate în reabilitarea traseului Sărăteni-Soroca.

La concurs au participat peste 300 de elevi care 
învață la gimnaziile și liceele din localitățile 
Gura Camencii, Alexandru cel Bun, Cirip-
cău, Rublenița și Soroca, situate de-a lungul 

drumului reabilitat în cadrul Programului Compact al 
Corporației Provocările Mileniului. Urmare a concur-
sului, 34 de copii au beneficiat de premii, iar alți 100 
de elevi au primit diverse cadouri de încurajare.

Concursul și-a dorit  să atenționeze copii asupra fe-
nomenului de violență și să-i determine să se opună 
unor atare atrocități  și s-a desfășurat în contextul 
Campaniei Internaționale „16 zile de acțiuni împo-
triva violenței în bază de gen”, marcată în perioada 
25 noiembrie – 10 decembrie. 

Totodată, pe parcursul campaniei „16 zile de acți-
uni împotriva violenței în bază de gen” FPM  Moldova 

și companiile Strabag și Louis Berger au organizat 
mai multe ateliere axate pe creșterea încrederii și 
siguranței femeilor la care au participat peste 250 de 
femei din cele cinci comunități.
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Autoritățile publice pregătesc locațiile 
pentru instalarea echipamentului de mo-
nitorizare în timp real a nivelului apelor 
de suprafață, procurat în cadrul progra-

mului Compact, pe  rîul Nistru la Naslavcea, Unguri, 
Soroca, Rezina și Vadul lui Vodă, pe rîul Ichel la Go-
ian, rîul Bîc la Merenii Noi și rîul Botna la Căușeni. 
Toate posturile hidrometrice urmează să fie instalate 
pe poduri cu excepția celui de la Naslavcea și Soro-
ca, unde există posturi hidrometrice clasice. Podurile 
selectate pentru instalarea posturilor sînt rezistente 
la inundații și sînt mai sigure din punct de vedere a 
securității echipamentului. 

O companie germană, selectată prin concurs, a livrat 
senzori de nivel (presiune și radar), echipament pentru 
măsurarea temperaturii, înregistrator și transmițător 
de date în timp real, mire hidrometrice. Echipamentul 
livrat va fi instalat pînă la finele lunii martie 2013.

Ulterior, FPM Moldova va achiziționa echipament 
și tehnică de calcul, programe de modelare hidro-
logică și Sisteme Informaționale Geografice pentru 
dotarea Serviciului Hidrometeorologic de Stat și alte 
instituții implicate în gestionarea resurselor de apă. 

Eforturile Programului Compact de modernizare a 
rețelei hidrografice va permite monitorizarea în timp 
real a nivelului apei și va contribui la identificarea 
măsurilor de prevenire și combatere a inundațiilor, 
secetei și  deșertificării în Moldova. 

Totodată, în contextul îmbunătățirii managemen-
tului resurselor acvatice, FPM Moldova, Ministerul 
Mediului și Centrul de Guvernare Electronică au 

 semnat recent un acord de colaborare privind elabo-
rarea Platformei comune de autorizare a folosinței 
apei, care va permite instituirea unui ghișeu unic de 
eliberare a autorizațiilor ce va  reduce  considerabil    
timpul de perfectare  a autorizațiilor de folosință a 
apei. Platforma comună de autorizare a folosinței 
apei reprezintă un sistem informatic destinat efi-
cientizării proceselor de recepționare, procesare a 
cererilor și eliberare a autorizației de mediu pentru 
folosința specială a apei.  Datorită  acestui  sistem,  
persoanele fizice și juridice nu se vor mai confrun-
ta cu proceduri complicate, costisitoare și de durată 
pentru obținerea autorizațiilor de folosință a apei, 
care există în prezent în țară. În mare parte, platfor-
ma are scopul optimizării proceselor de lucru și redu-
cerii costurilor operaționale în condiții transparente. 

Platforma respectivă va fi elaborată pînă în vara 
anului 2013, iar din toamna 2013 urmează să fie 
funcțională și va face parte comună cu platforma gu-
vernamentală pentru registre și autorizații. 

În perioada lunilor decembrie 2012 - ianuarie 2013 
circa 5 mii de gospodării casnice din 200 localități, 
vor participa într-un studiu de estimare a efectelor 
produse de activitățile de facilitare a tranziției la 

agricultura performantă în cadrul Programului Compact 
al Corporației Provocările Mileniului.

În acest scop, în decembrie 2012 peste 150 de ope-
ratori de interviuri au fost instruiți să colecteze de la 
cele 5 mii de gospodării datele necesare pentru studiul 
inițiat de Fondul Provocările Mileniului Moldova. Da-
tele vor fi colectate în patru etape în perioada anilor 
2012-2016 și se vor referi la activitatea agricolă, venitu-
rile obținute, piețele de desfacere, accesul la sursele de 
irigare, accesul la instruirile agricole, precum  și accesul 
la sursele de finanțare.

Studiul este desfășurat de FPM Moldova și implică 
gospodării agricole din localitățile din aria Compact, 
precum și producători agricoli similari beneficiarilor 
Compact, dar care nu se bucură de activitățile Progra-
mului ce vizează reformarea sectorului de irigare, rea-
bilitarea sistemelor de irigare și activități de creștere a 
vînzărilor agricole. 

Prin aplicarea acestei metode FPM Moldova va putea 
compara veniturile obținute de beneficiarii Compact 
cu veniturile obținute de agricultori similari care nu au 
beneficiat de rezultatele Programului, estimînd astfel 
efectul intervenției Programului în creșterea venituri-
lor agricultorilor datorită implementării activităților de 
tranziție la agricultura performantă.

Acest studiu prevede colectarea a peste 2 mii de date 
despre gospodăriile casnice din spațiul rural.

În cadrul evenimentului de lansare a instruirilor ope-
ratorilor de interviuri Valentina Badrajan, director exe-
cutiv al FPM – Moldova a menționat că este pentru  prima 

dată când în Republica Moldova un finanțator străin 
folosește această metodologie de evaluare a impactului – 
comparația beneficiarilor de asistență cu non-beneficia-
rii. Actualmente această metodologie este considerată ca 
fiind cea mai modernă și pe viitor mulți finanțatori stră-
ini își propun să o utilizeze. Datele sondajului vor fi folo-
site de asemenea și de alte instituții de stat din țară,  cât 
și de organizațiile internaționale în scopuri de elaborare 
ale politicilor de dezvoltare și programelor de asistență.

Obiectivele proiectului Tranziția la agricultura perfor-
mantă al Programului Compact țin de sporirea venituri-
lor în mediul rural prin stimularea tranziției la sectoarele 
agricole cu folosirea tehnologiilor de cultivare perfor-
mante prin irigare și catalizarea viitoarelor investiții în 
agricultura performantă prin dezvoltarea unui model de 
succes și durabil privind utilizare a sistemului centrali-
zat de irigare și al managementului resurselor de apă.

Conform estimărilor, profitul anual al producției vege-
tale în zona Programului Compact va crește pînă în 2015 
de circa două ori, de la 180 dolari SUA anual pînă la circa 
390 dolari SUA.

vor f I Instalate 8 stațI I  
de monItorIzare a apeI 

de suprafață
autoritățile publice pregătesc locațiile pentru instalarea echipamentului de monitorizare în timp real a nive-
lului apelor de suprafață, procurat în cadrul programului compact, pe  rîul nistru la naslavcea, unguri, Soroca, 
rezina și Vadul lui Vodă, pe rîul ichel la Goian, rîul bîc la merenii noi și rîul botna la căușeni. toate posturile 
hidrometrice urmează să fie instalate pe poduri cu excepția celui de la naslavcea și Soroca, unde există pos-
turi hidrometrice clasice. podurile selectate pentru instalarea posturilor sînt rezistente la inundații și sînt mai 

sigure din punct de vedere al securității echipamentului.

fpm moldova desfășoară un studIu al 
efectelor programuluI compact asupra 

gospodărIIlor dIn spațIul rural
În perioada lunilor decembrie 2012 - ianuarie 2013 circa 5 mii de gospodării casnice din 200 localități, vor 
participa într-un studiu de estimare a efectelor produse de activitățile de facilitare a tranziției la agricultura 

performantă în cadrul programului compact al corporației provocările mileniului.
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cheltuIt în cadrul contractelor de proIectare a sIstemelor de IrIgare

planIfIcat
$ 3,600,000

curent  planIfIcat

numărul fermIerIlor InstruIțI

planIfIcat
4300

curent  planIfIcat

valoarea contractelor semnate pentru lucrărIle asupra drumuluI saratenI - soroCa

planIfIcat
$ 122,000,000

curent  planIfIcat

numarul fermIerIlor InstruIțI (femeI)

total
2097

curent  planIfIcat

proIectul fInal a lucrărIlor drumuluI saratenI - soroCa (km)

curent  planIfIcat

lungImea porțIunII de drum saratenI - soroca în lucru (km)

curent  planIfIcat

valoarea vînzărIlor IntermIdIate

planIfIcat
$ 31,500,000

Curent
$ 67,968 (0,2%)

curent  planIfIcat

valoarea împrumuturIlor acordate

planIfIcat
$ 14,900,000

curent  planIfIcat

numarul de împrumuturI acordate

planIfIcat, 75

curent  planIfIcat

aua înregIstrare

planIfIcat, 11
Curent 11 (100%)

curent  planIfIcat

executarea IndIcatorIlor de bază aI 
programului CompaCt

Curent
$ 912,820 (25%)

Curent
$ 4,310,677 (29%)

Curent
2097 (49%)

Curent
680 (16%)

Curent
$ 92,241,000 (75%)

Curent 21 (28%)
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fpm moldova anunță 
adjudeCarea ContraCtelor 

pentru perioada 
30 iunie 2012 – 31 deCembrie 2012

Numărul de identificare al procurării: S-86
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: “Armada -Service” SRL
Valoarea contractului: 86.400 MDL
Durata contractului: Un an
Scopul contractului: SERVICII SPĂLĂTORIE AUTO
Data adjudecării: 25 iulie 2012

Numărul de identificare al procurării: S-87
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: SHOPPING 
Adjudecat: “MAXITEH-ST”SRL
Valoarea contractului: 7,282 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: BUNURI ADMINISTRATIVE - 
FRIGIDERE
Data adjudecării: 31 iulie 2012

Numărul de identificare al procurării: S-88
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA 
PROGRAMULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: “MEDIA STIL GROUP” SRL
Valoarea contractului: 19,756 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: SERVICII DE IMPRIMARE
Data adjudecării: 22 iulie 2012

Numărul de identificare al procurării: S-89
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA 
PROGRAMULUI

Metoda de procurare: SHOPPING 
Adjudecat: “PROSPER-TRANS”SRL
Valoarea contractului: 1,860 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: SERVICII DE ÎNCHIRIERE AUTO
Data adjudecării: 26 iulie 2012
Numărul de identificare al procurării: S-90
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA 
PROGRAMULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: “VINFOTECA&CO”SRL
Valoarea contractului: 4,095 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: SERVICII DE ORGANIZARE A CINEI
Data adjudecării: 17 iulie 2012

Numărul de identificare al procurării: S-91
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA 
PROGRAMULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: “BIROVITS”SRL
Valoarea contractului: 13,609.70 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: BUNURI ADMINISTRATIVE-SAFEURI
Data adjudecării: 13 august 2012

Numărul de identificare al procurării: S-92
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA 
PROGRAMULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: MAXPROF GRUP SRL
Valoarea contractului: 1,083.34 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: AMORTIZOR PENTRU UȘI
Data adjudecării: 17 august 2012

Numărul de identificare al procurării: S-93
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA 
PROGRAMULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: “TRESMUS GRUP”SRL
Valoarea contractului: 24,892.01 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: SCHIMBAREA SISTEMULUI DE 
ÎNCĂLZIRE PENTRU OFICIUL RCM
Data adjudecării: 16 august 2012

Numărul de identificare al procurării: S-94
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA 
PROGRAMULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: “COSMOSTAR”SRL
Valoarea contractului: 13,950 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: MOBILIER DE OFICIU - 
SCAUNE
Data adjudecării: 14 septembrie 2012

Numărul de identificare al procurării: S-95
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA 
PROGRAMULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: SRL NATSCRI
Valoarea contractului: 6,822 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: Servicii de catering 
Data adjudecării: septembrie 2012

Numărul de identificare al procurării: S-96
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA 
PROGRAMULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: RESTAURANTULUI ”HANUL LUI VASILE” 
Valoarea contractului: 3,375 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: PRÎNZ DE LUCRU 
ÎN TIMPUL VIZITEI OFICIALE A 
REPREZENTANŢILOR DEPARTAMENTULUI 
DE STAT AL SUA
Data adjudecării: 21 septembrie 2012

Numărul de identificare al procurării: S-97
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA 
PROGRAMULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: “999 MARKET” SRL
Valoarea contractului: 16,398.32 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: TELEFOANE MOBILE
Data adjudecării: 17 august 2012

Numărul de identificare al procurării: S-98
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA 
PROGRAMULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: IURITANA SRL
Valoarea contractului: 28,209.86 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: INSTALAREA REŢELEI 
ELECTRICE PENTRU OFICIUL 
MCC ÎN MOLDOVA
Data adjudecării: 6 august 2012

Numărul de identificare al procurării: S-99
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA 
PROGRAMULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: ”TRANSATLANTIC”SRL 
Valoarea contractului: 8,500 MDL 
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: ACCESORII 
AUTO – TREAPTĂ LATERALĂ 
PENTRU UȘĂ
Data adjudecării: 8 octombrie 2012

Numărul de identificare al procurării: S-100
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA 
PROGRAMULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: TRESMUS GRUP SRL
Valoarea contractului: 11,750.19 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: CAZAN DE ÎNCĂLZIRE 
PENTRU OFICIUL MCC ÎN MOLDOVA 
Data adjudecării: 24 septembrie 2012
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Numărul de identificare al procurării: S-101
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA 
PROGRAMULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: “ALCORES-DESIGN”SRL
Valoarea contractului: 1,898.21 USD
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: PROCURAREA GEAMULUI 
DE SEPARARE PENTRU 
OFICIUL FPM MOLDOVA
Data adjudecării: 15 octombrie 2012

Numărul de identificare al procurării: S-102
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA 
PROGRAMULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: SRL BONS OFFICES
Valoarea contractului: 86,100 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: SERVICII DE PROIECTARE, 
MACHETARE, TRADUCERE 
ȘI IMPRIMARE
Data adjudecării: octombrie  2012

Numărul de identificare al procurării: S-103
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA 
PROGRAMULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: SRL CEVENTA
Valoarea contractului: 10,000 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT 
Scopul contractului: LUCRĂRI DE RENOVARE 
A PODELEI
Data adjudecării: 5 septembrie 2012

Numărul de identificare al procurării: S-104
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA 
PROGRAMULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: “COSMOSTAR”SRL
Valoarea contractului: 26,468
Durata contractului: TERMEN SCURT

Scopul contractului: MOBILIER DE OFICIU
Data adjudecării: 31 octombrie 2012 
Numărul de identificare al procurării: PP3/PA&A/
G/S/31
Denumirea proiectului: TAP
Metoda de procurare: Shopping
Adjudecat: I.C.S PETROM-MOLDOVA S.A.
Valoarea contractului: MDL134,000.00
Durata contractului: 1 AN   
Scopul contractului: Procurarea tichetelor de combustibil
Data adjudecării: 11iulie 2012

Numărul de identificare al procurării: PP4/PA&A/
G/S/21
Denumirea proiectului: Administrarea și auditul 
proiectului
Metoda de procurare: Shopping 
Adjudecat: JV Cosmostar S.R.L. (Moldova)
Valoarea contractului:  MDL 218,870.00 
Durata contractului: 20 zile
Scopul contractului: Mobilier de oficiu pentru FPM 
Moldova
Data adjudecării: 2 august 2012

Numărul de identificare al procurării: PP5/THVAP/G/S/24
Denumirea proiectului: TAP
Metoda de procurare: Shopping
Adjudecat: DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L. (Moldova)
Valoarea contractului: U$S 22,599.01
Durata contractului: 15 zile
Scopul contractului: Echipament de oficiu pentru AUAI
Data adjudecării: 3 august 2012

Numărul de identificare al procurării: PP5/THVAP/G/S/25
Denumirea proiectului: TAP
Metoda de procurare: Shopping
Adjudecat: BIROVITS S.R.L. (Moldova)
Valoarea contractului: MDL36,352.89
Durata contractului: 15 zile
Scopul contractului: Echipament de oficiu pentru AUAI
Data adjudecării: 3 august 2012

Numărul de identificare al procurării: PP5/THVAP/
G/S/23
Denumirea proiectului: TAP
Metoda de procurare: Shopping
Adjudecat: JV Cosmostar S.R.L. (Moldova)
Valoarea contractului: MDL 218,645.00
Durata contractului: 36 zile
Scopul contractului: Echipament de oficiu pentru AUAI
Data adjudecării: 6 august 2012

Numărul de identificare al procurării: PP4/PA&A/
G/S/26
Denumirea proiectului: Administrarea și auditul 
proiectului
Metoda de procurare: Shopping 
Adjudecat: TEHNOART S.R.L. (Moldova)
Valoarea contractului:  MDL 98,833.33 
Durata contractului: 7 zile
Scopul contractului: Aer condiționat pentru AUAI
Data adjudecării: 8 august  2012

Numărul de identificare al procurării: PP5/PA&A/
CS/CQS/11
Denumirea proiectului: Administrarea și auditul 
proiectului
Metoda de procurare: Calificarea consultanților
Adjudecat: International Center “La Strada”
Valoarea contractului: US$ 6,368.00
Durata contractului: 6 luni    
Scopul contractului: Activități de sensibilizare cu pri-
vire la gestionarea riscurilor traficului de ființe umane
Data adjudecării: 26 septembrie  2012

Numărul de identificare al procurării: PP5/THVAP/
CS/IC/17
Denumirea proiectului: TAP
Metoda de procurare: Consultant individual
Adjudecat: Eli Gelber (Israel)
Valoarea contractului: US$ 219,600.00 
Durata contractului: 1 an   
Scopul contractului: Inginer TAP
Data adjudecării: 9 octombrie 2012

Numărul de identificare al procurării: PP4/THVAP/
G/S/29
Denumirea proiectului: TAP
Metoda de procurare: Shopping
Adjudecat: OTT HYDROMET (Germania)
Valoarea contractului: US$ 92,024.70
Durata contractului: 132 zile
Scopul contractului: Furnizarea și instalarea echi-
pamentului de monitorizare a nivelului apei rîului în 
timp real
Data adjudecării: 18 octombrie 2012

Numărul de identificare al procurării: PP5/THVAP/
G/S/28
Denumirea proiectului: TAP
Metoda de procurare: Shopping
Adjudecat: TINCOM S.R.L. (Moldova)
Valoarea contractului: U$S 7,520.00
Durata contractului: 35 zile
Scopul contractului: Furnizarea și instalarea stațiilor 
radio mobile și portabile pentru AUAI
Data adjudecării: 29 octombrie  2012

Numărul de identificare al procurării: PP5/THVAP/
CS/IC/16
Denumirea proiectului: TAP
Metoda de procurare: Consultant individual
Adjudecat: Doi experți internaționali
Valoarea contractului: urmează a fi determinată la 
prezentarea ofertelor în baza ratelor zilnice conveni-
te Durata contractului: urmează a fi determinată la 
prezentarea ofertelor  
Scopul contractului: Examinarea ofertelor pentru 
lucrările de reabilitare a SCI
Data adjudecării: 5 decembrie  2012
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Acest buletin este elaborat de Fondul Provocările Mileniului Moldova.
Opiniile expuse în acest buletin nu exprimă poziţia

Corporaţiei Provocările Mileniului sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii.

Echipa redacțională:
Inga Burlacu, Director comunicare și informare, FPM Moldova

Ana Racu, Specialist informare, FPM Moldova

Victor Garștea, fotograf
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