
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouă companii de construcție din Franța, Spania, Israel, România și Republica 

Moldova sunt interesate de concursul privind reabilitarea sistemului de irigare 

Chircani-Zîrnești din raionul Cahul, anunțat recent de FPM Moldova. În 

perioada 16-17 ianuarie 2014, Fondul Provocările Mileniului Moldova a 

organizat pentru companiile interesate sesiuni informative despre Programului 

Compact și vizite la sistemul de irigare pentru a se documenta despre starea 

tehnică a stațiilor de pompare, canalelor de drenaj și rețelei de distribuție a apei.  

Conform condițiilor concursului, companiile de construcție cu experiență pot 

depune ofertele pînă pe data de 28 februarie 2014, iar ulterior ofertele 

recepționate urmează a fi evaluate de experți naționali și internaționali cu 

experiență în domeniu.  

Sistemul de irigare Chircani –Zîrnești cuprinde circa 4500 hectare de teren 

agricol, prelucrate de peste 1600 de agricultori. Sistemele de irigare de pe Prut 

au fost date în exploatare în anii 70 ai secolului trecut și sunt parțial funcționale, 

aflîndu-se într-o stare avansată de degradare. 

Lucrările de reabilitare a acestuia urmează a fi desfășurate în cadrul Programului 

Compact al  Corporației Provocări Mileniului și finanțate de Guvernul SUA. 

Modernizarea sistemului va include  reconstrucția clădirilor stațiilor de pompare, 

instalarea echipamentului electro-mecanic, instalarea prizelor noi de captare a 

apei și a structurilor de control, substituirea rețelei de distribuție a apei cu țevi 

din polietilenă de densitate înaltă, înlocuirea hidranților, instalarea contoarelor 

mobile pentru determinarea volumului de apă consumat, reparația sistemului de 

drenare și alte lucrări importante care vor contribui la lansarea unui sistem 

modern de irigare.  

 

"Programul 
COMPACT îşi 
propune să 

contribuie la 
reducerea  
sărăciei în 
Republica 
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Modernizarea sistemului  de irigare va permite 

producătorilor agricoli din zonă să optimizeze 

costurile de operare și întreținere a acestuia, să 

diversifice tipurile de produse agricole cultivate, să 

utilizeze apa pentru irigații în funcție de necesitate, 

să reducă pierderile de apă din rețea datorită țevilor 

din polietilenă și a echipamentului eficient din 

punct de vedere energetic. 

Companiile urmează să încheie lucrările de 

reabilitare a sistemelor de irigare pînă în luna 

august 2015, odată cu finisarea Programului 

Compact. 

Sistemul Chircani–Zîrnești este al zecelea sistem 

de irigare care va fi reabilitat în cadrul Programului 

Compact. Pînă în prezent FPM Moldova a semnat 

contracte pentru reabilitarea a 9 sisteme de irigare 

(6 - pe rîul Nistru: Criuleni, Lopatna, Jora de Jos, 

Puhăceni, Roşcani şi Coşniţa și 3 sisteme de 

irigare  pe Prut:  Blindești, Grozești și Leova). 

Costul de reabilitare a acestor sisteme este de circa 

66 mln. dolari SUA. Sistemul Chircani –Zîrnești 

este al zecelea sistem de irigare care va fi reabilitat 

în cadrul Programului Compact. 

 

 

 

 

În perioada zilelor 20-24 ianuarie, echipa FPM 

Moldova și reprezentanții CPM  au fost antrenați 

într-un atelier de instruire privind procedurile de 

închidere a Programului Compact  în Moldova.  

Conform prevederilor ce reglementează activitatea 

programelor Compact, la finele implementării 

tuturor activitățile urmează a fi realizate un set de 

măsuri de ordin juridic, administrativ și 

instituțional.  

Evenimentul a fost condus de reprezentanții CPM 

(SUA), responsabili de domeniile cheie din cadrul 

Corporației: achiziții, finanțe, administrare de 

programe și a oferit oportunitatea de a realiza un 

schimb eficient de idei despre pașii care necesită a 

fi întreprinși în anul 2015. 

Astfel instituțiile care implementează programe 

Compact de regulă, trebuie să elaboreze așa-

numitele planuri de finalizare a programului 

Compact, care conțin toate acțiunile și 

responsabilii de raportare, audit, notificarea 

defecțiunilor pentru bunurile care au fost supuse 

construcției sau reabilitării, monitorizarea și 

evaluarea impactului activităților realizate pe 

durata programului etc. Planul care urmează a fi 

elaborat de FPM Moldova, va  cuprinde pe lîngă 

acțiunile enumerate mai sus și responsabilități 

specifice  pentru autoritățile publice care vor prelua 

infrastructura reabilitată, măsuri privind 

neadmiterea fraudei și corupției, comunicarea 

rezultatelor Programului Compact etc.  

Chiar dacă Programul Compact în Republica 

Moldova se află în plină derulare, necesitatea 

elaborării planului în prealabil va asigura o 

finalizare cu succes a tuturor activităților Compact.  

 

 

FPM Moldova a demarat elaborarea planului de finalizare a 
Programului Compact  
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Un ghid destinat producătorilor agricoli despre 

constituirea și înregistrarea Asociațiilor 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) a fost 

editat recent de către FPM Moldova. 

Publicația conține pașii care necesită a fi urmați 

pentru a crea și înregistrat  o entitate juridică care 

va putea ulterior gestiona un sistem de irigare și 

este destinat persoanelor fizice și juridice, 

utilizatori de terenuri agricole.  Pentru comoditatea 

viitorilor beneficiari, Ghidul include lista actelor 

necesare pentru înregistrare, dar şi informaţii cu 

privire la instituţiile abilitate să le elibereze, 

referinţe cu privire la actele normative şi sursele de 

unde acestea pot fi accesate.  Scopul ghidului este  

informarea şi facilitarea procesului de creare a unei 

 

 

 

Un grup compus din experți internaționali și locali 

au finalizat exercițiul de analiză a calității 

datelor  de monitorizare ale Fondului Provocările 

Mileniului Moldova (FPM Moldova). 

Experții au verificat consecvenţa şi calitatea datelor 

generate de agenţiile de implementare şi alte 

instituţii de raportare. Datele supuse evaluării au 

inclus date administrative: datele colectate şi 

raportate de entităţile guvernamentale, companiile 

de construcţii şi firmele de consultanţă contractate 

de FPM Moldova. Analiza iniţială a cuprins datele 

AUAI de către fermierii din ariile de acoperire a 

sistemelor de irigare. La îndemîna cititorului sunt 

și modele de acte necesare cum ar fi procesele-

verbale, statutul asociației, rapoarte etc. Ghidul a 

fost elaborat luîndu-se în considerare experiența 

acumulată și bunele practici ale Programului 

Compact în procesul de creare și înregistrate a 11 

asociații a utilizatorilor de apă pentru irigații. 

”Publicația a fost gîndită drept un instrument 

practic de suport pentru asociațiile care pot fi 

create în scopul gestionării sistemelor de irigare. 

Ne-am străduit să utilizăm în Ghid  un limbaj 

accesibil beneficiarilor, astfel încît informația să fie 

cu adevărat utilă și să contribuie la un management 

eficient al asociației”, a menționat Gary Merkley, 

liderul activității de proiect în cadrul căreia a fost 

elaborat Ghidul.   

Publicația reprezintă una din activitățile de suport 

pentru AUAI realizate în cadrul Programului 

Compact prin intermediul Activității de Reformă a 

Sectorului de Irigare (ARSI) implementată de 

consorțiul companiilor ACSA și Mott MacDonald. 

În cadrul Programului Compact au fost create 11 

Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, în 

cele 11 sisteme de irigare propuse pentru 

reabilitare. 

 

 

 

 

referitoare la cei 43 de indicatori, colectate şi 

raportate cu începere din trimestrul 1, anul 1 al 

Programului până în trimestrul 11, anul 3 (mai 

exact, din octombrie 2010 până în iunie 2013). 

Metodologia aplicată a implicat  2 domenii 

specifice de studiu: (i) evaluarea sistemelor de 

M&E (sursele de date, colectarea datelor, 

agregarea datelor şi performanţa raportării) 

adoptate de FPM Moldova şi contractanţii săi şi (ii) 

evaluarea calităţii datelor raportate cu privire la 

indicatori. 

Producătorii agricoli vor putea crea Asociații ale Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigații în baza unui ghid 
 

Experți internaționali au apreciat calitatea datelor de monitorizare a 
Programului Compact 
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Sistemul de gestionare a datelor a fost evaluat cu 

calificativul “relativ satisfăcător”. La nivelul 

intermediarilor şi a prestatorilor de servicii cu un 

punctaj general de 2.7 din 3.0 posibile pentru 

Proiectul de Reabilitare a Drumurilor și cu un 

punctaj general de 3.0 din 3.0 posibile pentru 

Proiectul Tranziția la Agricultura Performantă. 

Potrivit recomandărilor, pentru Proiectul de 

reabilitare a drumurilor domeniile concrete care  

necesită ameliorare sunt: structurile,    funcţiile  şi 

 

 

 

 

După o perioadă relativ liniștită și vacanțele de 

iarnă Proiectul ACED a organizat în luna ianuarie 

11 seminare, zile în câmp, ateliere de lucru și alte 

evenimente de instruire, care au avut loc în 11 sate 

și orașe din Moldova, inclusiv regiunea 

transnistreană și autonomia găgăuză.  

Proiectul ACED va intensifica activitățile sale în 

luna februarie 2014, începând cu o expoziție 

internațională respectabilă la începutul lunii. 

Programul finanțat de guvernul american, în 

colaborare cu Proiectul ”Asistență pentru Comerț” 

al PNUD Moldova, va susține participarea a 10 

producători moldoveni de fructe proaspete și uscate 

la expoziția ”Fruit Logistica” din Berlin, Germania 

(5-7 februarie). În cadrul acestui eveniment, 

moldovenii vor expune produsele aflându-se 

împreună la un stand comun de 40 de metri pătrați, 

pentru a doua oară consecutivă. Moldova va pune 

pe rafturi mere proaspete, nuci și fructe uscate.  

Câteva zile mai târziu, ACED va oferi suport 

pentru participarea la expoziția de produse 

alimentare ”ProdExpo” din Moscova, Rusia (10-14  

capacităţile de M&E, Liniile directoare privind 

raportarea, şi Procesele de gestionare a datelor. 

Datele verificate constituie o sursă importantă de 

informaţie despre progresul obţinut în atingerea 

rezultatelor scontate ale Acordului Compact şi de 

sprijinire a procesului decizional realizat de 

administratorii de program. Asigurarea calităţii 

datelor de bază este esenţială pentru a menţine un 

nivel înalt de încredere în deciziile adoptate. 

 

 

 

februarie), unde nouă procesatori de produse 

alimentare din Moldova vor avea posibilitatea să-și 

expună mărfurile și să viziteze și alți participanți. 

La sfârșitul lunii, ACED va oferi asistență 

producătorilor moldoveni pentru prima apariție la 

expoziția ”GulFood” din Dubai, EAU (23-27 

februarie). Sloganul moldovenesc la expozițiile 

internaționale rămâne ”Un gust deosebit” – ”Taste 

makes the difference” (eng). 

Pe 18 februarie, ACED va ghida un grup de 

producători de mere moldoveni într-o vizită de 

studiu la Varșovia și Grojec, pentru a-i familiariza 

cu experiența fermierilor polonezi în ce privește 

crearea și administrarea cooperativelor și 

asociațiilor de producere și de marketing. 

Pe 18 februarie, va începe un seminar de patru zile 

cu tema ”Implementarea sistemelor de siguranță a 

alimentelor și HACCP” la care vor participa 

companiile agroalimentare din Moldova. Tot în 

februarie ACED va organiza 30 de seminare pentru 

fermierii din diferite regiuni ale țării în aspecte de 

accesare a finanțelor, raportare fiscală, planificarea 

afacerilor și dezvoltarea întreprinderilor mici în 

zonele rurale etc. 

ACED va continua asistența acordată 

antreprenorilor din agricultură în aspecte de 

marketing prin organizarea instruirilor tematice și 

publicarea ghidurilor, manualelor și buletinelor 

tehnice. În 2014, urmează să fie diseminate peste 

38 000 de exemplare  ale buletinelor tehnice 

destinate fermierilor și întreprinderilor agricole.  

 

  

În 2014 producătorii agricoli vor participa la mai multe expoziții 
internaționale 


