
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI) au organizat pe 

parcursul lunii februarie, curent, Adunările Generale ordinare în cadrul cărora au 

fost aleși sau reconfirmați în funcție membrii Consiliilor de Administrare și 

determinat mandatul acestora. De asemenea, în cadrul adunărilor au fost propuse 

și operate modificări la statutul asociațiilor, dar și stabilit prețul la apă pe care îl 

vor plăti membrii, precum și fermierii care nu sunt membri AUAI. Conform 

prevederilor statutare ale AUAI, fermierii care sunt membri ai asociațiilor vor 

plăti un preț preferențial pentru apa utilizată la irigarea terenurilor, comparativ 

cu prețul ce va fi plătit de antreprenorii non-membri. 

Deținătorii de teren în aria sistemelor de irigare, membri ai AUAI, au menționat 

că irigarea este foarte importantă pentru afacerile pe care le gestionează. ”Prețul 

unui metru cub de apă  stabilit pentru anul 2015 este mai mic decît cel pe care îl 

achitam cînd sistemele erau vechi. Dețin în aria de irigare 0,5 ha de teren agricol 

pe care cultivam pînă în prezent porumb. Acum, că vom avea acces la apă, 

intenționăm să cultivăm cartofi, morcov sau varză”, spune Natalia Platon, 

producător agricol din satul Puhăceni, Anenii Noi.  

Valentina Slănină, producător din aceeași localitate declară că a încercat anterior 

să cultive harbuji și morcov pe terenul fără irigare, dar a înțeles că legumele fără 

apă nu cresc. ”Am devenit membri ai asociației, achităm cotizații și așteptăm să 

avem acces la apă în vara curentă”, mărturisește antreprenoarea. 
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”Terenul pe care îl dețin nu se află în zona de 

irigare, totuși am decis că irigarea este existențială 

pentru livadă. Am devenit membru al AUAI 

Criuleni, dar și membru al consiliului de 

administrare. Am decis să mă conectez la conducta 

de apă și să construiesc un bazin din care îmi voi 

iriga livada. Eu achit la timp cotizația de membru 

pentru că sper la un viitor mai bun și conștientizez 

că pe această cale asigurăm durabilitatea asociației, 

dar și a sistemului de irigare. Irigarea ne va permite 

să obținem recolte de două sau și de trei ori mai 

mari – acesta este viitorul agriculturii”, spune Petru 

Balan, producător agricol din Criuleni.  

În cadrul adunărilor generale a fost stabilită 

valoarea cotizației de membru și prețul apei pentru 

irigare care difere de la o AUAI la alta. AUAI 

Puhăceni, spre exemplu, a stabilit un preț de 2,2 lei 

pentru un metru cub de apă, iar asociația ”Jorile” – 

3 lei. La Criuleni, membrii asociației vor primi apă 

la prețul de 2,82 lei/m
3
. Prețul apei este stabilit în 

funcție de gradul de achitare a cotizațiilor de către 

membrii AUAI, dar și veniturile acumulate de 

asociație de la livrarea apei.  

 

În conformitate cu volumul de apă solicitat de 

utilizatorii terenurilor agricole din aria sistemelor 

reabilitate, pentru anul agricol 2015, AUAI vor 

stabili un grafic de livrare a apei pentru 

antreprenori, iar ulterior vor solicita subvenții 

oferite de Guvern pentru irigarea terenurilor 

agricole. 

AUAI au fost fondate cu suportul FPM Moldova 

pentru a gestiona cele 10 sisteme de irigare 

reabilitate în cadrul Programului Compact. Pînă în 

prezent, membri ai AUAI au devenit peste 7 mii de 

producători agricoli, 2700 dintre care sunt femei. 

Membrii AUAI au participat la mai multe instruiri 

privind gestionarea asociațiilor, dar și instruiri în 

domeniul tehnologiilor moderne de cultivare a 

produselor de valoare înaltă. Aceste cunoștințe vor 

ajuta fermierii să administreze eficient sistemele de 

irigare renovate și asociațiile create. Totodată, 

AUAI vor beneficia de mai multe echipamente 

necesare în procesul de gestionare a sistemelor de 

irigare cum ar fi apometre și pompe mobile, 

echipament mic pentru menținerea sistemelor noi 

etc. 

În anul curent fermierii din aria sistemelor de 

irigare Criuleni și Lopatna, lansate la finele anului 

2014, vor putea utiliza din plin irigarea. De 

asemenea, lansarea sistemelor de irigare Puhăceni 

și Blindești preconizată pentru primăvara anului 

curent, va permite fermierilor să irige în sezonul 

agricol. Celelalte sisteme de irigare, cum sunt Jora 

de Jos, Coșnița, Roșcani, Grozești, Leova și 

Chircani-Zîrnești, vor fi date în exploatare pînă în 

luna iulie 2015. 
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Întreprinderea Samiral SRL din raionul Criuleni a 

reușit să livreze 40 de tone de mere în Bangladeș. 

Fructele au fost transmise în luna decembrie 2014 

pe cale maritimă și au ajuns la destinație în cinci 

săptămîni după ce au parcurs 8 mii de kilometri.  

Merele de soiurile Jonagold și Golden, sortate și 

ambalate, au ajuns în stare foarte bună, a anunțat 

cumpărătorul din orașul Chittagong. Fructele 

Jonagold au fost vândute în doar trei zile de la 

sosire, iar cumpărătorul a solicitat alte 10 

încărcături de mere roșii.  

Antreprenorul din Criuleni a exportat merele în 

Bangladeș prin intermediul companiei 

exportatoare, Mobile SRL, care în prezent 

pregătește un alt lot de mere pentru export și este în 

căutarea mai multor producători de mere care vor 

putea asigura cantitatea solicitată.  

 

 

 

Clienții din Bangladeș susțin că ar putea primi în 

acest sezon circa 2 mii de tone de mere. Bangladeș 

este situată în Asia, între India și China, și are 166 

milioane de locuitori.  

De menționat că producătorul de la Criuleni pentru 

a-și moderniza afacerea agricolă a achiziționat 

utilaj de sortare a fructelor din sursele Programului 

de credite Compact.  

Livrarea fructelor în Bangladeș a fost posibilă 

datorită suportului acordat de Proiectul 

Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea 

Întreprinderilor (ACED), un program finanțat în 

comun de USAID și Corporația Provocările 

Mileniului. 

 

 

 

 

Un producător de fructe de la Criuleni exportă mere în Bangladeș 
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Recent un grup de antreprenori agricoli  a revenit 

de la expoziția internațională GulFood, care s-a 

desfășurat  în perioada 8-12 februarie curent în 

Dubai. Agricultorii au participat în cadrul 

pavilionului Moldovei de circa 57 m2 sub 

genericul “Gustul face diferenţa”, organizat de 

Proiectul ACED cofinanțat de USAID și 

Corporația Provocările Mileniului. Acest 

eveniment a constituit o oportunitate deosebită de 

prezenta unei piețe noi din orientul mijlociu a 

diferitor categorii de produse agricole din 

Moldova.  

Participanții din Republica Moldova au expus 

legume și fructe în stare proaspătă, sucuri și 

conserve de fructe și legume, fructe și legume 

congelate, miere și nuci. Deşi cerinţele de calitate 

şi siguranţă ale pieţelor din regiunea Golfului sînt 

înalte, aceste pieţi sunt o destinaţie excelentă 

pentru produsele de calitate înaltă, precum şi 

pentru produsele sensibile la costuri, care pot fi 

utilizate ca ingrediente alimentare.  

Principalele obiective ale participării la expoziţia 

GulFood  au fost de a continua promovarea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produselor agricole şi alimentare moldoveneşti pe 

piaţa regională a Orientului Mijlociu şi de a stabili 

relaţii comerciale cu potenţialii cumpărători. Un alt 

obiectiv al participării la expoziţie a fost de a vizita 

piaţa angro Al Aweer în Dubai. 

În cadrul participării la eveniment delegaţia din 

Republica Moldova s-a întîlnit cu mai mulți 

reprezentanți ai companiilor din domeniul 

producerii fructelor. Antreprenorii au făcut schimb 

de opinii cu producătorii agricoli, experţi în aspecte 

comerciale şi reprezentanţi ai companiilor de 

comerţ şi de producere din alte țări prezente la 

expoziţie.  

Au fost stabilite contacte importante între 

producătorii din Republica Moldova şi cumpărători 

din alte ţări, cum sunt Emiratele Arabe Unite şi 

ţările vecine, dar şi din ţări netradiţionale pentru 

pieţele de export ale Republicii Moldova, cum sunt 

Bangladeș şi Egipt. Au fost stabilite noi contacte 

cu cumpărători potenţiali din India, Iordania şi Sri-

Lanka. 

De menţionat că producătorii moldoveni  în 

prezent sunt antrenați într-un proces de negocieri 

cu marele importator Abdulla Al Khattal & Zayed 

Fermierii din Moldova sunt interesați de piața din orientul mijlociu 
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(AAK), iar aceste negocieri pot finaliza cu vînzări 

mari în regiune (EAU, Catar, India şi Oman). 

Participanţii din Republica Moldova au arătat un 

interes sporit şi pentru componenta logistică, şi  

 

 

 

 

Descoperire arheologică unică din perioada 

imperiului roman a fost efectuată în procesul 

lucrărilor de reabilitare a sistemului de irigare 

Blindești din raionul Ungheni, reabilitat în cadrul 

Programului Compact. 

În timpul lucrărilor de excavare a tranșeelor pentru 

instalarea rețelei de țevi a fost descoperit un schelet 

uman și mai multe podoabe și obiecte. 

Vlad Vornic, directorul Agenției Naționale 

Arheologice (ANA), a precizat că osemintele și 

obiectele descoperite datează din perioada 

imperiului roman, secolul I-II era noastră. 

Directorul ANA a precizat că printre obiectele 

extrase se numără o podoabă, care reprezintă o 

piesă unică în Republica Moldova prin tehnica de 

executare și metal. Este vorba de un cercel din aur 

care are un element în formă de amforă, decorat cu 

lănțișoare. Toate sunt importuri romane. 

În prezent echipa de arheologi studiază piesele 

extrase și preconizează extinderea cercetărilor în 

zonă pentru a completa patrimoniul național cu 

detalii despre viața și activitatea așezărilor umane 

preistorice care au populat aceste teritorii. 

anume modul în care ar putea să-şi aducă produsele 

în regiune. În acest sens, ei au făcut cunoştinţă cu 

ofertele companiilor de logistică, dar au aflat şi 

informaţii inovative preţioase despre modalităţile 

moderne de ambalare și sortare a fructelor. 

 

 

 

 

Bijuteriile de acest gen erau caracteristice 

artefactelor romane din sec. I-II ale erei noastre, 

avînd la bază influențele elene și cele din Orient, 

grație extinderii Imperiului Roman. De regulă, 

podoabe cum ar fi cerceii și brățările erau purtate 

exclusiv de nobilii romani. 

”Pentru epoca romană descoperiri similare sunt 

foarte puține în spațiul dintre Prut și Nistru. Cert 

este că în ultimii 30 de ani asemenea descoperiri nu 

s-au mai făcut. Este o descoperite deosebită nu 

doar pentru Moldova, dar și pentru un spațiu mai 

larg. Probabil în estul Ucrainei ar mai fi descoperiri 

similare. După studierea atentă a pieselor și a 

literaturii de specialitate vom putea elucida mai 

multe lucruri. Dar fără îndoială sunt piese de 

valoare excepțională pentru patrimoniul național”, 

a spus Vlad Vornic. 

Vlad Vornic a menționat că piesele vor fi depuse la 

Muzeul Național de Istorie, care le va valorifica 

din punct de vedere muzeal, iar arheologii le vor 

valorifica științific. 

În 2013-2014 cu suportul FPM Moldova au fost 

realizate o serie de săpături arheologice pe traseul 

Sărăteni-Soroca în cadrul cărora au fost descoperite 

vestigii importante ale culturii Cucuteni-Tripolie, 

care aveau o vechime de circa 7 mii de ani. 

Sistemul de irigare Blindești este unul din cele 10 

sisteme reabilitate din fondurile Programului 

Compact al Guvernului SUA.  Sistemul de irigare 

Blindești se întinde pe o suprafață de circa 580 de 

hectare. Lucrările de reabilitare a acestui sistem 

prevăd reconstrucția a trei stații de pompare și 

dotarea lor cu 13 pompe performante, substituirea 

vechii rețele de conducte cu alte noi din metal și 

din polietilenă, instalarea echipamentului 

performant etc.  

Noi vestigii arheologice descoperite pe șantierele Programului 
Compact au completat patrimoniul național 
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În pofida dificultăților, antreprenorii moldoveni nu 

ezită să lanseze noi afaceri în agricultură. Este și 

cazul domnului Petru Balan de la Criuleni care a 

decis să planteze în toamna anului 2014 o livadă 

de cireș pe 5 hectare și o livadă de vișin pe alte 5 

hectare.  

”Republica Moldova este țară agrară, iar 

agricultura rămîne sectorul în care activează cea 

mai mare parte a populației. Eu am ales să 

investesc anume în acest domeniu, chiar dacă 

există mai multe riscuri și provocări. La moment, 

dețin 30 hectare de teren. În toamna anului 2014 

am plantat 5 hectare de cireș și 5 hectare de vișin, 

iar perioada următoare planific să plantez 15 

hectare de măr”, afirmă Petru Balan. 

Domeniul de producere a fructelor este nou pentru 

antreprenorul de la Criuleni. Anterior, el a prestat 

servicii de morărit, dar a decis să-și diversifice 

afacerea. Factorul ce l-a determinat să planteze o 

livadă a fost posibilitatea de a iriga, oferită prin 

reabilitarea de către Programul Compact a 

sistemului de irigare Criuleni, care este unul dintre 

cele 10 sisteme de irigare reconstruite grație unei 

investiții de circa 80 de milioane USD.  

În reabilitarea sistemului de irigare de la Criuleni 

au fost investite circa 4,7 milioane USD, iar 

sistemul renovat va asigura accesul la apă pentru 

778 de hectare de teren. În prezent, circa 900 de 

persoane dețin terenuri agricole în aria sistemului 

de irigare, dintre care în jur de 400 sunt membri ai  

 

 

 

Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare 

Criuleni.  

”Terenul pe care îl dețin nu se află în zona de 

irigare, dar irigarea este existențială pentru livadă 

pe care am plantat-o. Am devenit membru al AUAI 

Criuleni, dar și membru al consiliului de 

administrare. Am decis să mă conectez la sistemul 

de irigare prin instalarea din resurse proprii a unei 

țevi și construcția unui bazin din care îmi voi iriga 

livada. Eu achit la timp cotizația de memru pentru 

că sper la un viitor mai bun și conștientizez că pe 

această cale asigurăm durabilitatea asociației, dar și 

a sistemului de irigare. Irigarea ne va permite să 

obținem recolte de două sau și de trei ori mai mari 

– acesta este viitorul agriculturii”, spune 

producătorul agricol. Pentru anul curent ÎI Petru 

Balan planifică să irige 25 hectare de teren.  

Petru Balan va comercializa fructele în Rusia, dar 

și pe piața UE unde se deschid noi oportunități 

pentru producătorii moldoveni. Antreprenorul 

afirmă că va respecta toate cerințele de producere 

pentru a obține fructe calitative și competitive. În 

viitor planifică să construiască un frigider cu linie 

de sortare și ambalare. ”Fermierii din aria 

sistemului de irigare Criuleni cunosc foarte bine 

despre avantajele irigării și valoarea adăugată pe 

care o pot obține în activitatea agricolă datorită 

irigării. Pe parcurs sunt sigur că vor investi în 

plantarea livezilor performante și în cultivarea 

produselor de valoare înaltă, mizînd pe servicii de 

irigare calitative și ieftine”, consideră 

antreprenorul. 

 

 

Petru Balan: ”Irigarea ne va permite să obținem recolte de două sau 
trei ori mai mari”  



 
 

 
7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM 

Moldova) în parteneriat cu autoritățile publice 

locale au inițiat discuții publice în centrele raionale 

Florești, Soroca și Telenești, precum și în 

comunitățile din aria drumului Sărăteni-Soroca 

pentru a le cere locuitorilor atitudine responsabilă 

față de infrastructura rutieră reabilitată în cadrul 

Programului Compact, finanțat de Guvernul SUA. 

Întrunirile publice vin ca rezultat al cazurilor de 

vandalizare a indicatoarelor rutiere și a stațiilor de 

așteptare, de furturi de lămpi instalate de-a lungul 

traseului Sărăteni-Soroca. 

Valentina Badrajan, directorul executiv al FPM 

Moldova, a precizat că după darea în exploatare a 

drumului reabilitat în octombrie 2014, au fost 

sustrase 19 lămpi și au fost vandalizate peste 30 se 

indicatoare rutiere. Aceste cazuri pun în pericol 

securitatea traficului rutier și afectează aspectul 

drumului. Discuțiile publice inițiate vor accentua 

necesitatea identificării răufăcătorilor și 

sancționarea acestora, precum și prevenirea unor 

asemenea cazuri. 

Leslie McCuaig, directorul rezident de țară al 

Corporației Provocările Mileniului (CPM) din 

SUA, a menționat în cadrul întrunirilor că drumul 

Sărăteni-Soroca este considerat de CPM cel mai 

bun drum reabilitat din cele peste 20 de țări, unde 

sunt implementate programe Compact. Acest drum 

a fost modernizat cu suportul poporului american, 

iar poporul moldovenesc își poate arăta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recunoștința doar prin menținerea adecvată a 

noului drum, a accentuat reprezentantul CPM. 

Prezent la una din întrunirile 

organizate,  președintele raionului Soroca Victor 

Său a ținut să menționeze că organizarea acestei 

ședințe cu prezența primarilor mai multor localități 

traversate de drumul Sărăteni-Soroca comportă un 

caracter de responsabilizare a tuturor acestor 

comunități în vederea menținerii infrastructurii 

drumului Sărăteni-Soroca. 

”Mă adresezi tuturor primarilor și secretarilor de 

primărie în vederea implicării active și 

monitorizării acțiunilor de menținere a traseului 

reabilitat.  Atenția dvs. trebuie să se concentreze nu 

doar pe cazurile de vandalizare și sustrageri, dar 

trebuie să nu admiteți nici alte neregularități care 

sunt comise de locuitori. Pe traseul reabilitat este 

interzisă circulația tractoarelor cu șenile, 

depozitarea porumbului, a stocurilor de materiale 

de construcție sau a lemnelor care pun în pericol 

securitatea rutieră, precum și blocarea canalelor de 

drenaj. Trebuie să discutați în permanență cu 

oamenii și să le reamintiți de răspunderea la care 

pot fi atrași”, a menționat Victor Său. 

Cu referire la identificarea și sancționarea autorilor 

actelor ilegale de sustragere sau distrugere a 

semnelor de circulație, a panourilor și altor obiecte 

care fac parte din infrastructura drumului, șeful 

adjunct al Inspectoratului de poliție Soroca 

Valentin Calenicenco a ținut să asigure pe cei 

prezenți, că în afară de cele două persoane 

FPM Moldova cere să fim responsabili față de noua infrastructură 
rutieră  
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identificate ca autori ai vandalizărilor din 

localitatea Volovița,  în viitorul apropiat vor mai fi 

identificați și alți delicvenți. De asemenea, în 

contextul prevenirii altor  fapte similare angajații 

poliției vor face razii sistematice pe traseu și vor 

realiza întrevederi cu populația, inclusiv cu tinerii 

care studiază la liceele și școlile profesionale din 

zonă. 

La întrunirile organizate de FPM Moldova sunt 

invitați să participe primarii din satele din aria 

drumului, angajații Inspectoratului General de 

Poliție, directorii instituțiilor de învățămînt, 

locuitori ai satelor. În cadrul discuțiilor sunt 

prezentate eforturile depuse pentru reabilitarea  

drumului, investiția totală   a   Guvernului SUA în 

 

 

 

 

 

Grupul consultativ (GC) al FPM Moldova s-a 

întrunit pe 25 februarie curent într-o ședință de 

lucru pentru a discutat activitatea FPM Moldova în 

anul trecut și activitățile preconizate pentru 

perioada  următoare.  

Agenda ședinței a cuprins subiecte privind evoluția 

lucrărilor la reabilitarea drumului Sărăteni-Soroca, 

la reconstrucția sistemelor de irigare, precum și 

despre rezultatele programului de credite, 

implementat de FPM Moldova. Managementul 

FPM Moldova a informat membrii GC despre 

rezultatele, dar și impedimentele care apar în 

procesul de derulare a activităților.  

”FPM Moldova aduce sincere mulțumiri 

membrilor GC pentru recomandările, criticile  

reabilitarea traseului Sărăteni-Soroca și 

infrastructura aferentă care se ridică la 100 

milioane USD. Totodată, sunt discutate 

posibilitățile de a spori responsabilitatea 

comunităților și grija pentru infrastructura rutieră. 

Simion Zdrăguș, primarul satului Ștefănești, 

raionul Florești, a recunoscut că în 2010 nu 

credeau că drumul Sărăteni-Soroca va fi 

reconstruit, astăzi acest drum este extraordinar și 

arată exact ca drumurile de peste hotare. 

Conform datelor făcute publice de autoritățile 

publice din domeniu, în anul 2014 pe întreg 

teritoriul ţării au fost furate şi deteriorate peste 530 

de indicatoare şi alte instalaţii rutiere.  

 

 

 

 

constructive și discuțiile care au avut loc pe 

parcursul   anului    2014.    Grație       propunerilor 

formulate de Grup au fost realizate mai multe 

acțiuni importante cum ar fi informarea mai largă 

privind Programul de credite și includerea 

fermierilor din aria sistemelor de irigare în cadrul 

instruirilor specializate realizate de proiectul 

ACED”, a menționat Directorul executiv al FPM 

Moldova Valentina Badrajan la deschiderea 

ședinței. 

Un aspect aparte al discuțiilor au reprezentat 

distrugerile și sustragerile care au fost înregistrate 

pe traseul Sărăteni-Soroca la finele anului trecut și 

începutul anului curent În urma schimburilor de 

opinii, reprezentanții forului au formulat propuneri 

de a intensifica activitățile de sensibilizare a 

populației din localitățile respective, de a sesiza 

organele de drept pentru a identifica autorii 

fărădelegilor.  

O altă propunere aprobată în cadrul ședinței ține de 

crearea unui mecanism viabil care va asigura 

transmiterea, supravegherea și integritatea 

bunurilor din cadrul sistemelor de irigare.  

Totodată membrii GC au aprobat subiectele în baza 

cărora își va desfășura activitatea în anul curent și 

au încurajat echipa FPM Moldova de a continua să 

asigure transparența.  

Societatea civilă a formulat  recomandări pentru finalizarea cu succes 
a Programului Compact 
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FPM Moldova continuă activitățile de colectare ale 

datelor primare pentru determinarea impactului 

proiectului Tranziția la agricultura performantă, 

realizate în conformitate cu procedurile stabilite de 

Corporația Provocările Mileniului, care finanțează 

Programul Compact. 

Evaluarea desfășurată în cadrul Programului 

Compact se bazează pe două componente distincte 

prin abordarea propusă. 

Prima componentă se referă la evaluarea 

impactului, și în acest scop vor fi analizate 

schimbările survenite în timp în zonele geografice 

unde Programul Compact oferă asistență, 

comparativ cu un grup de zone unde activitățile 

Compact nu au fost desfășurate. Aceste comparații 

se for efectua în baza datelor cantitative și 

calitative oferite de fermieri în 2013-2014 (înainte 

 

 

 

de finalizarea activităţilor Compact), precum şi în 

2018-2019 şi 2020-2021 (cîteva perioade după 

finalizarea programului Compact).  

Cea de-a doua componentă se referă la evaluarea 

performanţelor Programului Compact și a 

proiectului Tranziția la agricultura performantă în 

particular. Acest exercițiu se va baza pe datele 

cantitative și calitative colectate în 2014-2015. 

Astfel, la începutul lunii ianuarie curent, FPM 

Moldova a inițiat deja colectarea datelor primare. 

În acest sens, au fost chestionați aproximativ 2.5 

mii producători agricoli din aria de intervenție a 

proiectul Tranziția la agricultura performantă.  

De asemenea, au fost organizate focus-grupuri și 

interviuri semi-structurate pentru a verifica opinia 

producătorilor agricoli despre schimbările care s-au 

produs în urma activităților Compact. Adițional, au 

fost intervievați reprezentanţi ai Asociațiilor 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, reprezentanții 

autorităţilor publice locale, participanții la 

activitățile de instruire în zonele de reabilitare ș.a. 

Totodată, vor fi analizate informațiile oferite de 

beneficiarii de credite acordate în cadrul 

programului de credite Compact.  

Ulterior toate datele obținute din diferite surse vor 

fi analizate pentru a obţine o înțelegere deplină a 

procesului de implementare a proiectului, 

realizărilor obţinute şi lecțiilor învățate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuă colectarea datelor pentru analiza eficacității și 
performanțelor activităților de susținere a tranziției la agricultura 
performantă 


