
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondul Provocările Mileniului Moldova a deschis public pe 14 ianuarie curent 

opt oferte ale companiilor care intenționează să participe la supravegherea 

reabilitării sistemelor de irigare Lopatna și Criuleni, lucrări ce sînt prevăzute de 

Programul Compact finanțat de Guvernului SUA prin intermediul Corporației 

Provocările Mileniului. 

Ofertele au fost prezentate de companii din Moldova, România, Franța, Olanda, 

Spania și Italia, care au participat în concurs individual sau în consorțiu. 

Compania de supraveghere selectată va monitoriza executarea în termen a 

lucrărilor de construcție, va aproba calitatea materialelor de construcție și a 

lucrărilor efectuate. Totodată, aceasta va urmări respectarea cerințelor sociale și 

de mediu înaintate față de companiile de construcție. 

După finalizarea procedurii de evaluare a ofertelor selectate, compania de 

supraveghere va fi contractată în primăvara anului curent pentru o perioadă de 

circa 18 luni, care reprezintă perioada de reabilitare a sistemelor de irigare, și 

pentru alte 12 luni – perioada de notificare a defecțiunilor. 

Conform regulilor de procurări ale Corporației Provocările Mileniului, setul de 

documente a fiecărei companii a fost deschis în prezența reprezentanților săi, iar 

conținutul ofertei a fost consemnat într-un borderou special. Ofertele financiare 

prezentate au fost sigilate într-o cutie separată și vor fi deschise după evaluarea 

propunerilor tehnice. 

"Programul 
COMPACT îşi 
propune să 

contribuie la 
reducerea  
sărăciei în 
Republica 

Moldova prin 
creştere 

economică" 
 

Buletin informativ, ianuarie 2013 

 

SPRE O CREŞTERE ECONOMICĂ DURABILĂ 

Compact Moldova 

str. N. Iorga, 21,  
MD-2012;  

mun. Chişinău, 
Republica 
Moldova; 

 tel.: +373 22  
85 22 99; 

 fax: +373 22  
85 22 94; 
 e-mail: 

office@mca.gov.md;

www.mca.gov.md 
 

Opt oferte au fost prezentate în concursul pentru 

supravegherea reabilitării sistemelor de irigare 

http://www.mca.gov.md/
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Ofertele prezentate în cadrul concursului de 

selectare a companiilor de supraveghere sînt 

examinate în prezent de o comisie de experți, 

inclusiv experți internaționali independenți. 

Concomitent cu concursul de selectare a companiei 

de supraveghere a reabilitării sistemelor de irigare 

Lopatna și Criuleni, FPM Moldova desfășoară 

concursul de selectare a companiei de construcție, 

care a fost extins pînă pe 5 februarie curent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul curent, FPM Moldova continuă implementarea activităților de reformare a sectorului de irigare și 

reabilitare a sistemelor de irigare. Un partener important în implementarea activităților respective este 

Agenția de stat  ”Apele Moldovei”. Despre perspectivele dezvoltării sectorului de irigare am discutat cu dl 

Marin Adam, director general al Agenției de stat  ”Apele Moldovei”. 

 

Dl Adam, Agenția ”Apele Moldovei” este un 

partener fidel al FPM. Cum apreciați 

colaborarea cu noi? 

Mă bucur să pot menționa ferm că sîntem 

parteneri. Este binevenit faptul că avem 

oportunitatea de a face parte dintr-un asemenea 

program, după cum este Compact, care ne va 

permite ulterior să avem produse agricole mai 

calitative. Din păcate, în ultimii 20 de ani în 

domeniul irigării centralizate nu au fost făcute 

investiții notabile. Acest domeniu a fost unul 

ignorat, ceea ce a generat consecințe negative 

pentru agricultura autohtonă, iar activitatea de 

reformare a sistemului de irigare fiind mai mult 

decît așteptată. 

Făcînd o analiză generală a resurselor acvatice 

din țară, cum apreciați gestionarea și utilizarea 

acestora, în mod special avînd în vedere seceta 

din anul trecut?  

Evident că domeniul gestiunii resurselor acvatice 

necesită îmbunătățiri. Una din acțiunile necesare în 

Marin Adam: Gestionarea eficientă a resurselor de apă  este o 
condiție vitală pentru populația și agricultura țării noastre 
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domeniul gospodăririi apelor e să avem mai mulți 

investitori în acest domeniu, după modelul 

Programului Compact.  În mod cert, statul trebuie 

să-și aducă contribuția la reabilitarea sistemelor 

existente. În acest sens a fost elaborată Strategia de 

dezvoltare a gospodăririi apelor. Conform 

estimărilor, circa 144-145 mii ha ar putea fi irigate 

în prezent. Obiectivul nostru e de a ajunge la 300 

mii ha. Pentru comparație, în perioada sovietică 

erau 320 mii ha irigate. O altă problemă care există 

în țara noastră este cea care ține de cultura 

consumului de apă, și aici Agenția are menirea de a 

contribui la schimbarea atitudinii populației, 

utilizînd pîrghiile existente. 

Cum apreciați starea tehnică actuală a 

sistemelor de irigare din Moldova? Cît de 

flexibile sînt sistemele actuale la necesitățile și 

posibilitățile producătorilor? 

Starea tehnică a celor 15 sisteme de irigare 

funcționale este una care lasă mult de dorit. În total 

în republică există 75 de sisteme centralizate de 

irigare. Cu regret, au fost zeci de ani, în care nu s-a 

făcut nici o investiție în acestea, nu s-a alocat nici 

un leu la menținerea și reparația echipamentelor. 

Doar în ultimii 3 ani au început a fi alocate resurse, 

inclusiv din Fondul Ecologic Național. Încercăm 

din puținul pe care îl avem să menținem într-o stare 

funcțională această irigare. 

Anterior în presă ați menționat că în anul 2012 

Apele Moldovei ar fi putut asigura irigarea unei 

suprafețe mai mari de teren agricol doar că nu 

au existat solicitări din partea producătorilor 

agricoli. Care este cauza lipsei solicitărilor de 

apă pentru irigații? 

Recesiunea economică mondială a influențat 

negativ și starea de lucruri din țara noastră. În anul 

trecut  vreau să menționez că capacitatea de irigare 

a statului a alcătuit pînă la 10 mii ha și capacitatea 

de irigare mică în domeniul privat a acoperit pînă 

la 5 mii ha. Reticența agriculturilor privind irigarea 

a fost determinată atît de cheltuieli înalte pentru 

prestarea serviciilor de calitate, cît și de lipsa 

echipamentelor de irigare. Pentru a redresa situația 

dată, Agenția a prezentat în 2012 o inițiativă 

privind subvenționarea apei utilizate în agricultură 

și iată că în Legea bugetului pentru anul 2013 au 

fost incluse sursele financiare respective, care vor 

fi achitate prin intermediul Agenției de plăți și 

intervenție pentru agricultură. Sperăm astfel că în 

2013 vom putea iriga cel puțin 20 mii de ha. 

Beneficiarii acestor plăți subvenționate vor fi 

inclusiv și agricultorilor care sînt organizați în 

asociații...  

Dacă tot ați pomenit despre Asociațiile 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, cum 

credeți, transferul de management al sistemelor 

de irigare de la Agenția Apele Moldovei către 

AUAI va fi un proces dificil? Care sînt 

așteptările Dvs. și doleanțele față de noii 

gestionari? 

Transferul de management este o inițiativă nouă, 

fără precedent în țara noastră, care odată începută 

trebuie continuată. Pentru ca să fie preluate corect  

în gestiune sistemele de irigare, au fost și cred vor 

mai fi realizate consultări publice, pe care FPM de 

regulă le organizează cu succes și care sînt extrem 

de importante. Am speranța că acest proces va fi 

unul care va genera eficiență în domeniul irigării. 

Există și unele aspecte problematice cum ar fi 

faptul că Agenția Apele Moldovei trebuie să achite 

uzura echipamentelor din cadrul sistemelor de 

irigare. Ne dorim ca acest proces de transfer să fie 

unul transparent și conform normelor legale. 

Agenția va monitoriza și va veni cu suportul 

necesar, avînd în vedere că în cadrul instituției pe 

care o duc lucrează specialiștii de profil, fără 

opinia cărora există riscul de a greși normativele de 

irigare și de obține o roadă mai mica. 

Există și alți donatori sau potențiali investitori 

care sînt interesați de reabilitarea sistemelor de 

irigare? 

Evident că purtăm discuții cu mai mulți investitori, 

în cadrul cărora invocăm exemplu reușit de 

colaborare pe care îl avem cu Fondul Provocările 

Mileniului. Chiar recent am avut întrevederi cu 

reprezentanții unei companii din Israel, care au 

rămas impresionați de productivitatea solului de la 

noi. Moldova are marele avantaj de a avea surse de 

apă de suprafață. Avem două bazine hidrografice 

Nistru și Prut, al căror volum de apă ar putea să 

asigure pe deplin necesitățile de irigare din țară. 

Pentru a avea însă o irigare eficientă sînt esențiale 

două lucruri: dorința și capacitățile, inclusiv cele 

financiare. De apă pentru irigare trebuie să 

beneficieze toți producătorii agricoli. Agenția 

Apele Moldovei trebuie să implementeze politicile 
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de gestionare eficientă a apelor, astfel ca acestea să 

fie în serviciul cetățeanului. Din acest motiv 

consider că noi ca instituție trebuie să fim cei 

activi, să venim cu idei și proiecte necesare 

fermierilor.  

Care sînt costurile necesare pentru reabilitarea 

celor  75 de sisteme de irigare? Și în ce măsură 

Guvernul ar putea asigura reabilitarea acestora 

din surse proprii? 

În Programul de dezvoltare a gospodăririi apelor, 

au fost realizate estimări financiare pentru irigarea 

unui hectar – 4,5 mil. lei. Pentru reabilitarea celor 

75 sisteme de irigare care cuprind cca 144-145 mii 

ha ar fi necesari în jur de 3 mlrd. lei - bani care 

includ și construcții de bază. Este un obiectiv pe 

termen lung, realizarea căruia devine tot mai 

actuală cu fiecare secetă ce se abate peste 

Moldova. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul de Observatori al FPM Moldova, condus 

de Prim-ministrul Vlad Filat, a aprobat în ședința 

din 31 ianuarie curent planul de lucru pentru 

implementarea activităţilor Programului Compact 

în anul 2013. Totodată, a fost aprobat și bugetul 

necesar pentru realizarea activităților planificate în 

anul curent.  

Pentru realizarea tuturor activităților planificate 

pentru anul în curs, Consiliul de Observatori a 

aprobat bugetul în valoare totală de circa 84 de 

milioane dolari SUA, dintre care cca 49 de 

milioane de dolari SUA vor fi utilizați pentru 

reabilitarea drumului Sărăteni-Soroca, circa 29 de 

milioane de dolari SUA  - pentru activitățile de 

tranziție la agricultura performantă, iar alte circa 6 

milioane pentru monitorizarea și evaluarea 

programului și administrarea acestuia.  

Potrivit planului, activitățile majore preconizate în 

anul 2013 se referă la continuarea lucrărilor de 

reabilitare a traseului Sărăteni-Soroca, precum și 

demararea reconstrucției și modernizării  

sistemelor de irigare. În contextul reabilitării 

drumului în acest an urmează să fie efectuate circa 

60% din toate lucrările prevăzute de proiectul 

Reabilitarea drumului. Pe parcursul anului curent 

vor fi demarate și lucrările de construcție a căilor 

Consiliului de Observatori al Fondul Provocările Mileniului Moldova a aprobat 

planul de implementare a Programului Compact în 2013 
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de acces către școli, spitale și alte instituții 

importante pentru comunitățile din aria de 

acoperire a drumului, inclusiv proiectarea 

suplimentară a unei porțiuni de  cca 650 de metri 

de drum către stația de pompieri din orașul Soroca, 

ce va fi reparată cu suportul Departamentului 

Apărării al SUA. 

În scopul implementării activităților de tranziție la 

agricultura performantă, în 2013 vor fi finalizate 

proiectele tehnice pentru sistemele de irigare 

prevăzute de Programul Compact. Astfel, vor fi 

lansate concursurile de selectare a companiilor de 

construcție pentru reabilitarea celorlalte sisteme de 

irigare, iar în perioada aprilie - mai 2013 vor 

demara lucrările de reabilitare a sistemelor de 

irigare. Pînă atunci însă urmează să fie încheiate 7 

acorduri de transfer al managementului sistemelor 

de irigare de la Agenția Apele Moldovei către 

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru irigare, 

care vor gestiona sistemele de irigare reabilitate.  

Prim-ministrul Vlad FILAT a apreciat experiența 

Programului Compact în analiză și identificare a  

celor mai bune practici din punct de vedere al 

calității și costurilor de reabilitare a infrastructurii 

de irigare și a recomandat reprezentanților 

autorităților publice să țină cont de aceasta în 

cadrul altor programe investiționale.  

De asemenea, în 2013 vor fi instalate cele 8 stații 

de monitorizare a cantității apelor de suprafață, 

ceea ce va îmbunătăți managementul resurselor de 

apă, va fi lansată platforma comună de autorizare a 

folosinței apei, care va permite instituirea unui 

ghișeu unic de eliberare a autorizațiilor care va  

simplifica considerabil perfectarea autorizațiilor de 

folosință a apei. 

Pentru dezvoltarea infrastructurii post-recoltare, va 

continua creditarea investițiilor în acest domeniu 

pentru antreprenorii agricoli, asociații ale 

producătorilor agricoli, femeile de afaceri din 

raioanele Ungheni, Nisporeni, Leova, Cahul, Orhei, 

Criuleni, Dubăsari și Anenii Noi. 

În cadrul aceleași ședințe membrii Consiliului de 

Observatori au aprobat raportul privind 

implementarea Programului Compact în anul 2012 

și au constatat că implementarea activităților  s-a 

desfășurat în mare parte, conform planului aprobat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perioada 5-9 februarie curent, Republica 

Moldova va participa la expoziția internațională 

”Fruitlogistica”,  care se va desfășura la Berlin, 

Germania. 

Pentru prima oară producătorii agricoli din 

Moldova vor prezenta la acest eveniment un stand 

național, la care vor promova gustul natural al 

fructelor proaspete autohtone sub sloganul 

“Moldova - Taste makes the difference” (Un gust 

deosebit). 

Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea 

Întreprinderilor (ACED), finanțată de către Agenția 

Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și 

Corporația Provocările Mileniului, în parteneriat cu 

Proiectul Promovarea Comerțului și Sporirea 

Capacităților de Producție a Producătorilor de  

 

Agricultorii din Republica Moldova vor fi prezentați la expoziția 

internațională ”Fruitlogistica” 
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Fructe Proaspete din Moldova, implementat de 

către PNUD, au oferit susținere pentru participarea 

producătorilor moldoveni de fructe la expoziția 

FruitLogistica 2013 din Berlin. 

În  Uniunea Europeană, ”Fruitlogistica” este cea 

mai importantă expoziție a produselor proaspete de 

origine vegetală, la care participă circa 2400 de 

companii din toată lumea. 

Participarea la acest eveniment urmează să  

 

 

 

 

  

Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM 

Moldova) desfășoară pe parcursul lunii februarie 

curent o campanie de combatere a fenomenului de 

trafic de ființe umane ce se desfășoară în cele 14 

localități din raionale Telenești, Florești și Soroca, 

amplasate de-a lungul traseului Sărăteni-Soroca, 

reabilitat în cadrul Programului Compact. În cadrul 

campaniei experții Centrului La Strada vor informa 

locuitorii  acestor  sate,  inclusiv tineri,  din  clasele  

impulsioneze stabilirea de noi relații pentru 

marketing și să contribuie la creșterea vânzărilor 

din export pentru fermieri și comercianți. Delegația 

Republicii Moldova la expoziție va fi constituită 

din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și 

Industriei Alimentare, asociațiilor agricole și de 

producători, fermieri și grupuri de producători, 

donatori internaționali și proiecte de asistență 

tehnică.  

 

 

 

 

liceale, despre pericolul traficului de persoane și-i 

vor îndemna să fie mai prudenți cînd persoane 

străine vin cu propuneri suspecte de angajare în 

cîmpul muncii.  

În aceiași perioadă, vor fi organizate sesiuni 

informative pentru specialiștii și muncitorii 

contractați de companiile de construcție, implicate 

în reabilitarea traseului Sărăteni-Soroca de 93 de 

km, despre pericolul traficului de persoane și 

posibilitatea de raportare a cazurilor identificate de 

trafic de persoane. Pe parcursul derulării lucrărilor 

de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca, 

companiile de construcții urmează să informeze 

periodic angajații despre pericolul și modalitățile 

de combatere a acestui fenomen. 

Campania de informare a populaţiei a demarat pe 1 

februarie curent în satul Codru Nou, raionul 

Telenești, și va continua pînă la finele lunii 

februarie. 

Traficul de persoane este un fenomen care lipseşte 

oamenii de drepturile şi libertăţile lor 

fundamentale, duce la creşterea riscurilor globale 

ale sănătăţii, care afectează atît femeile, cît și 

bărbații, contribuie la extinderea reţelelor de crimă 

organizată, contribuie la creşterea sărăciei şi este 

un impediment al dezvoltării.  

Din acest considerent, Corporaţia Provocările 

Mileniului (CPM) împreună cu ţările partenere 

depune eforturi pentru a consolida mecanismele şi 

acţiunile necesare în proiectele pe care le 

finanţează pentru a preveni, reduce şi monitoriza 

riscurile incidenţei traficului de persoane. 

Locuitorii din localitățile de-a lungul traseului Sărăteni-Soroca sînt 
atenționați despre pericolul traficului de ființe umane 
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Anterior, FPM Moldova a stabilit cerințe faţă de 

contractori pentru a se implica în combaterea 

riscului de trafic de persoane. Contractorii sînt 

obligaţi să ceară asemenea declaraţii de la 

companiile subcontractate şi să informeze angajaţii 

săi despre politicile de „toleranţă zero” faţă de 

traficul de persoane. Totodată, companiile 

contractate de FPM Moldova sînt  

obligate să instituie un mecanism de monitorizare 

şi raportare a cazurilor de trafic de persoane. Acest 

mecanism prevede crearea unui registru în care 

compania contractată ține evidenţa persoanelor 

care intră în zona taberei de reşedinţă a 

muncitorilor, precum și în zonele de şantier. În 

același timp, angajații vor trebui să raporteze 

cazurile de trafic de persoane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


