
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupul Consultativ (GC) al FPM Moldova, constituit din reprezentanți ai 

societății civile și autorităților publice locale, a discutat în cadrul ședinței din 21 

februarie curent despre rezultatele Programului Compact din anul 2013, planul 

de acțiuni pentru anul 2014, precum și eforturile întreprinse în anul precedent 

pentru prevenirea fraudei și corupției. Membrii GC au ținut să aprecieze faptul 

că activitățile planificate în anul precedent au fost realizate calitativ și fără 

devieri și au evidențiat că în anul 2014, grație activităților desfășurate de 

Compact, în mai multe localități vor fi lansate mai multe șantiere de construcție, 

atît la drumul Sărăteni-Soroca, cît și în cadrul sistemelor de irigare. 

Cu referire la acțiunile FPM Moldova menite să diminueze riscurile de fraudă și 

corupție în cadrul activităților implementate, membrii GC au recunoscut unanim 

că această practică este una binevenită și reprezintă o experiență reușită, care 

trebuie preluată de către alte instituții ce implementează proiecte de 

infrastructură, chiar și de autoritățile publice. 

În opinia membrilor Grupului Consultativ ce reprezintă autoritățile publice 

locale: Victor Său, președinte al raionului Soroca, și Elena Dobzeu, primar de 

Grozești, planul FPM Moldova de prevenire a fraudelor și corupției va servi 

drept document model pentru elaborarea unor politici similare în instituțiile pe 

care le conduc. 

În cadrul aceleiași ședințe, a fost invitat Ion Perju, vice-directorul Proiectului 

”Completivitatea  Agricolă  și  Dezvoltarea  Întreprinderilor” (ACED),  care   a  
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informat membrii GC despre rezultatele proiectului 

și inițiativele identificate pentru anul 2014. 

Reieșind din obiectivele Proiectului ACED, 

membrii GC au sugerat extinderea numărului de 

participanți la activitățile de formare a 

producătorilor agricoli din zonele sistemelor de 

irigare, reabilitate de Programul Compact, precum 

și divizarea modulelor de instruire după categorii 

de exploatații agricole. De asemenea, membrii GC 

au menționat ca instruirile și accesul la informație 

pentru agricultorii din aceste zone trebuie să 

înceapă deja în timpul lucrărilor de reabilitare ale 

sistemelor de irigare. Aceasta va încuraja fermierii 

să diversifice tipul de produse cultivate, accelerînd 

astfel perioada de tranziție la culturile agricole de 

valoare înaltă. 

În rezultatul celor prezentate, membrii Grupului au 

realizat un schimb de idei cu echipa FPM Moldova 

și a CPM și au formulat mai multe propuneri 

privind activitățile proiectelor Compact. Astfel, în 

opinia Președintelui GC  Sergiu Harea, 

modificările operate la Programul de credite a FPM 

Moldova de extindere a listei afacerilor eligibile și 

reducerea sumei minime a creditelor acordate pînă 

la 5 mii USD vor facilita interesul producătorilor 

agricoli de a accesa împrumuturi pentru 

dezvoltarea diferitor afaceri sau de a procura 

echipamente de irigare. Pentru a avea însă, un flux 

mai mare de asemenea cereri, producătorii mici și 

mijlocii trebuie informați despre oportunitățile 

oferite, a conchis Sergiu Harea. 

 

 

 

 

 

Consiliul de Observatori (CO) al FPM Moldova a 

aprobat planul de lucru pentru implementarea 

Programului Compact pentru anul curent și bugetul 

acestuia în valoare de circa 113 milioane USD 

pentru efectuarea activităților în anul 2014. 

O parte considerabilă a bugetului este destinată 

finalizării lucrărilor de construcție desfășurate pe 

traseul Sărăteni-Soroca de 93 de km și constituie în 

jur de 60 de milioane USD. Pentru reabilitarea 

sistemelor de irigare au fost planificate mijloace de 

circa 38 milioane USD, deoarece în primăvara 

anului curent vor fi reluate lucrările de construcție 

la sistemele de irigare Criuleni și Lopatna și vor 

demara lucrările de construcție la alte opt sisteme 

de irigare. Conform bugetului aprobat, sunt 

preconizate mijloace financiare pentru programul 

de credite pentru investiții în infrastructura post-

recoltare, activitatea de reformare a sectorului de 

irigare, monitorizarea Programului Compact etc. 

Pînă în luna iulie 2014, cînd urmează să fie dat în 

exploatare drumul reabilitat, vor fi efectuate restul 

lucrărilor de construcție, inclusiv reabilitarea mai 

multor porțiuni de drumuri locale, care facilitează 

accesul locuitorilor din sate către instituțiile de 

menire socială cum ar fi școli, spitale etc. Cu 

referire la sistemele de irigare aflate în proces de 

reabilitare, Criuleni și Loptana, au fost deja 

executate peste 38 la sută din lucrări au fost deja 

executate. Conform contractului, cele două sisteme 

vor fi date în exploatare în toamna anului 2014. 

În cadrul aceleași ședințe, Consiliul de Observatori 

a aprobat raportul privind implementarea Planului 

de acțiuni de prevenire, identificare și eliminare a 

riscurilor de fraudă și corupție pe parcursul lunilor 

iulie-decembrie 2013.  În acest context, Valentina 

Badrajan a precizat că au fost întreprinse mai multe 

acțiuni de prevenire a cazurilor de fraudă și 

corupție: implicarea mai multor părți în luarea 

deciziilor, consultarea beneficiarilor, verificarea 

independentă a calității materialelor utilizate în 

reabilitarea drumurilor și sistemelor de irigare etc. 

A fost aprobat bugetul și activitățile Programului Compact pentru 
anul 2014 
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Un grup de paisprezece producători agricoli au 

participat între 5-7 februarie curent la cea mai mare 

și importantă expoziție agricolă specializată Fruit 

Logistica 2014, care tradițional își desfășoară 

lucrările la Berlin (Germania). 

Forumul a cuprins 2500 de producători din peste 

80 de țări, care și-au expus produsele: fructe, 

legume, pomușoare, precum și echipamente pentru 

sortare, ambalare și prelucrare a acestora și alt 

utilaj specializat. Fruit Logistica reprezintă cel mai 

de anvergură forum specializat care reunește 

diverși actori de pe piața agricolă – producători, 

furnizori de echipamente etc. 

Standul Republicii Moldova, amenajat cu suportul 

proiectului ACED și PNUD Moldova, deja al 

doilea an consecutiv participă sub sloganul –”taste 

makes difference”, care în limba română se traduce 

ca ”un gust deosebit”. Au fost prezentate mostre de  

mere de diferite soiuri și fructe uscate, ce au fost 

apreciate de potențiali cumpărători și vizitatori ai 

expoziției.  

Un interes aparte pentru produsele agricole 

autohtone a fost generat de fructele uscate. Astfel, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Gherman, unul dintre producătorii prezenți la 

expoziție, a remarcat că interesul pentru fructele 

uscate este determinat de tradițiile europenilor de a 

se alimenta sănătos. Grație expoziției au fost 

stabilite mai multe contacte care ar putea rezulta în 

relații contractuale, a conchis omul de afaceri.   

Pe durata expoziției standul moldovenesc a fost 

vizitat de reprezentanții mai multor companii din 

Rusia, Kazahstan, Belarus, Polonia, Italia, 

România, Germania, Spania, Lituania, Letonia, țări 

din Orientul apropiat etc. care interacționat cu 

grupul de producători moldoveni, experți ai FPM 

Moldova și ai Proiectului ACED și să discute 

oportunitățile de afaceri în Moldova.  

Ambasadorul Republicii Moldova în Germania 

Aurel Ciocoi, a vizitat standul și a  realizat cu 

fermierii autohtoni un schimb de opinii despre 

cerințele de calitate existente pe piața germană și a 

UE. Cu această ocazie, diplomatul a ținut să 

încurajeze producătorii autohtoni și să–i asigure de 

suportul ambasadei în promovarea produselor 

moldovenești.  

 

Producători agricoli autohtoni au reprezentat standul Moldovei la cea 
mai importantă expoziție agricolă Fruit Logistica 2014  
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De trei ani producătorii agricoli din ariile 

sistemelor de irigare Criuleni, Lopatna, Jora de Jos, 

Coșnița, Roșcani și Puhăceni, Blindești, Grozești, 

Leova, Chircani-Zîrnești, Cahul, reabilitate în 

cadrul Programului Compact, au creat Asociații ale 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI). În 

prezent, numărul de membri al acestor asociații 

depășește 9 mii de producători agricoli.  

Acestea au fost printre primele asociații create în 

conformitate cu prevederile noii Legi privind 

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare. 

Dacă acum trei ani, producătorii agricoli erau 

entuziasmați doar de perspectiva de a gestiona 

independent sistemele de irigare, astăzi deja șapte 

Asociații își pot împărtăși experiența de 

management a sistemelor de irigare după ce în 

2013 le-au preluat de la Agenția Apele Moldovei. 

În realizarea acestui exercițiu AUAI au beneficiat 

de suportul deplin din partea Programului 

Compact, de la instruire în domeniul 

managementului, contabilității, planificării 

strategice și economice și pînă la  dotarea oficiilor     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acestor    formațiuni   cu   mobilier   și echipament 

necesar pentru buna activitate. 

Jeffrey Goveia, director adjunct al reprezentanței 

Corporației Provocările Mileniului (CPM) în 

Republica Moldova consideră că pe parcursul 

acestor trei ani, în cadrul Programului Compact, s-

au plantat semințele, care reprezentau practici noi 

de dezvoltare a activității agricole, iar astăzi este 

momentul ca aceste semințe să dea roade. În 

Criuleni în acest an deja va curge apa, datorită 

lucrărilor de reabilitare a sistemului de irigare 

desfășurate, iar producătorii agricoli din aceste 

localități trebuie să se gîndească cum să 

beneficieze pe deplin de accesul la apă pentru 

irigare, a precizat reprezentantul CPM. 

În cadrul conferinței anuale a Asociațiilor 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, desfășurată la 

mijlocul lunii februarie, producătorii agricoli și-au 

împărtășit experiența despre gestionarea sistemelor 

de irigare și despre alte provocări cu care se 

confruntă în procesul de consolidare a 

capacităților.   

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare au discutat despre noi 
perspective de dezvoltare 
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Mihail Cojocaru, președintele AUAI Criuleni,  a 

menționat în cadrul conferinței că a venit timpul 

cînd Republica Moldova trebuie să adapteze 

agricultura la schimbările climaterice înregistrate. 

AUAI Criuleni va beneficia de un sistem de irigare 

perfect pentru irigarea prin picurare, dar și pentru 

aspersiune. Investiția în sistemul de irigare este de 

circa 4 milioane USD și e cea mai mare investiție 

făcută în Criuleni în ultimii 35 de ani. Astăzi la 

Criuleni volumul producției agricole cultivate este 

mic, de calitate joasă și aduce venituri mici. Mihail 

Cojocaru este însă sigur că irigarea le va permite 

agricultorilor să sporească recoltele și calitatea 

produselor agricole de zeci de ori. 

Pe parcursul derulării conferinței, membrii AUAI 

au apreciat semnarea în 2013 a șapte acorduri de 

transfer al managementului sistemelor de irigare de 

la Agenția Apele Moldovei către asociații, 

facilitată de Programul Compact, chiar dacă a fost 

complicat să administreze un sistem învechit și 

ineficient.   

Astfel, producătorii agricoli din aria sistemelor de 

irigare Criuleni, Coșnița, Lopatna, Jora de Jos, 

Puhăceni, Roșcani și Grozești și-au stabilit singuri 

tarifele pentru apă și livrează apă în funcție de 

necesitățile individuale ale fiecărui 

producător. AUAI au precizat ca, în prezent, după 

preluarea sistemelor de irigare în gestiune, ei au 

reuşit să plătească pentru serviciile de irigare cu 

până la 15% mai puţin decât atunci când sistemele 

erau administrate de Agenţia Apele Moldovei, iar 

aceste servicii au putut fi acordate la solicitarea 

utilizatorilor. Cele șapte asociații au livrat în anul 

2013 circa 463,830 metri cubi de apă pentru 

irigarea terenurilor agricole ale membrilor lor.  

Nicolae Rusu, directorul executiv al AUAI  

Coșnița, a menționat că în anul 2013 asociația a 

avut venituri acumulate din cotizațiile de membru 

achitate de producătorii agricoli și din serviciile de 

irigare, acordate membrilor după ce au preluat în 

gestiune sistemul de irigare. Totodată, directorul 

AUAI Coșnița a precizat că asociația a stabilit un 

preț de 2,30 lei pentru 1 metru cub de apă, care este 

un preț mult mai mic de cît plăteau agricultorii 

anterior pentru aceleași servicii prestate de Agenția 

Apele Moldovei. De asemenea, în anul precedent 

asociația a reușit să obțină de la stat compensarea 

cheltuielilor pentru energia electrică consumată în 

procesul de irigare.   

Unele asociații s-au descurcat mai bine, altele s-au 

confruntat cu probleme, însă toți reprezentanții 

AUAI au declarant că încearcă să învețe din greșeli 

și se orientează spre dezvoltarea asociațiilor lor. 

Este important ca experiența acumulată să fie 

transmisă și altor asociații care abia urmează să 

preia managementul sistemelor de irigare, inclusiv 

asociațiile create de producătorii agricoli din afara 

ariei de intervenție a Programului Compact. 

 

Aurelia Crozu, vicedirector a activității sectorului 

de irigare, a declarat că cele șapte asociații ale 

utilizatorilor de apă pentru irigare care au gestionat 

independent sistemele de irigare în  anul 2013 au 

desfășurat activități economice care au adus 

venituri. În funcție de activitatea Consiliului de 
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Administrare, gestionarea eficientă a asociației, 

performanțele economice, profesionalismul echipei 

executive, a fost elaborat un top al Asociațiilor, 

potrivit căruia pe primul loc se plasează AUAI 

Coșnița, care este urmată de asociațiile de la 

Puhăceni, Roșcani și Criuleni.  

Valentina Bardajan, directorul executiv al FPM 

Moldova, a felicitat membrii AUAI pentru 

rezultatele obținute și munca depusă pentru 

dezvoltarea asociațiilor și le-a recomandat 

reprezentanților asociațiilor să pună accentul pe 

comunicarea cu membrii asociațiilor și să asigure 

transparență în activitatea desfășurată pentru a avea 

încrederea și susținerea agricultorilor. Totodată dna 

Badrajan le-a solicitat membrilor AUAI să fie 

cooperanți cu companiile de construcție care 

reabilitează sistemele de irigare pentru a asigura 

executarea lucrărilor eficient și în termen. 

 

Claudia Savin, membru al consiliului de 

administrare a AUAI Jorele, și-a împărtășit 

așteptările cu colegii din alte asociații. Ea a 

recunoscut că practică activitatea agricolă din 

1997. A avut ocazia să viziteze cîțiva antreprenori 

agricoli din Italia unde a văzut livezi performante 

care i-au plăcut enorm și își dorește să-și planteze 

astfel de livezi în gospodăria gestionată de ea. Din 

păcate, asemenea livezi performante nu pot fi 

cultivate fără irigare. Claudia Savin speră că 

accesul la apa pentru irigare le va oferi 

producătorilor mai multe oportunități, iar datorită 

acestor oportunități tinerii vor reveni acasă. 

Membrii AUAI au recunoscut că pentru a se 

dezvolta în continuare este important să facă 

schimb de experiență, să discute despre provocările 

pe care le au, să inițieze un dialog constructiv cu 

autoritățile publice în scopul obținerii unor condiții 

favorabile pentru sectorul de irigare. Pentru 

realizarea acestor obiective AUAI au venit cu 

inițiativa creării unei Federații a AUAI. Această 

propunere o susțin și membrii Asociațiilor 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigare create în afara 

zonelor de intervenție a Programului Compact.  

 

Ion Sandic, reprezintă Asociația Utilizatorilor de 

Apă pentru Irigare ”Buna Vestire”, care întrunește 

antreprenori agricoli din satele Corjova, Dubăsarii 

Vechi, Bălăbănești și Cimișeni din raionul 

Dubăsari. Asociația ”Buna Vestire” a fost creată în 

septembrie 2013, deoarece membrii asociației au 

văzut  cît de avantajos este să gestioneze singuri 

sistemul de irigare, chiar dacă el funcționează 

parțial și nu este performant. Dl Sandic a adus 

exemplu prețului pe care îl plătesc agricultorii 

pentru serviciile de irigare. ”În anul trecut ni s-a 

cerut să plătim pentru apa pentru irigare în jur de 9 

lei pentru un metru cub, după mai multe negocieri 

am reușit să reducem prețul pentru apa livrata pînă 

la 5 lei, dar este totuși unul mare, comparativ cu 

prețul de 2,30 lei pe care îl plătesc colegii din 

Coșnița”, a precizat antreprenorul. Asociația ”Buna 

Vestire” a depus o cerere la Agenția Apele 

Moldovei pentru a prelua în gestiune sistemul de 
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irigare, dar nici pînă în prezent nu are un răspuns la 

această cerere. Din păcate sistemul de irigare din 

aceste localități nu beneficiază de reabilitare din 

fondurile Programului Compact. Asociația

consideră că este foarte important să se constituie o 

federație a AUAI care i-ar ajuta să identifice 

investitori și să-și apere interesele în raport cu 

autoritățile publice. 

 

 

 

 

Aliona Mandatii, este directorul companiei ”Domulterra” SRL, care cultivă o livadă super-intensivă de mere 

pe o suprafață de 35 ha, amplasată în satul Domulgeni, raionul Florești. De cîțiva ani, compania realizează 

exporturi în mai multe țări, dar comercializează mere și în  rețelele autohtone de  magazine. 

 

 

 

Dna Mandatii, ce șanse au produsele agricole 

autohtone să fie vîndute pe piețele europene?  

Piața europeană este accesibilă producătorilor 

agricoli care respectă cerințele acesteia. Pentru 

mulți dintre producătorii moldoveni aceste condiții 

sunt doar un deziderat, un obiectiv greu de atins. 

Cu toate acestea, în ultima perioadă, numărul 

exporturilor în Europa începe să crească. O 

oportunitate mare și o piață importantă pentru noi 

reprezintă România. Este bine în general să ne 

gîndim și la piețe alternative, și să nu mizăm 

exclusiv pe piața din Federația Rusă. Sunt 

perfecționistă și îmi doresc să sporesc calitatea 

merelor cultivate, atît a calităților gustative, cît și a 

aspectului comercial atractiv. Și mă refer în mod 

special la respectarea procedurilor de calibrare, 

sortare și ambalare. Cu mere necalitative nu poți 

face export și nu ești la mare căutare nici pe piața 

internă deja. Cumpărătorul a devenit mai selectiv. 

Și e firesc. 

Dacă gustul fructelor noastre este inconfundabil 

pentru mulți, atunci aspectul acestora lasă de 

dorit…inclusiv din cauza drumurilor proaste pe 

care sunt transportate produsele agricole? 

Aspectul merelor, dar și a altor fructe, suferă 

enorm de mult din cauza condițiilor de 

transportare. Dacă problema unităților de transport 

adecvate poate fi soluționată, atunci, după cum vă 

dați bine seama, un drum național nu poate fi 

construit de un producător agricol. Conform 

normelor tehnologice, dacă transporți merele pe un 

drum de calitate proastă mai mult de 7 km, există 

un mare risc ca fructele să piardă mult din aspectul 

Aliona Mandatii: Un drum calitativ este vital pentru aspectul comercial 
al fructelor  
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inițial, ceea ce în mod evident va diminua din 

prețul și, respectiv, venitul producătorului. 

Majoritatea plantațiilor de mere se află la distanțe 

de cel puțin 10-15 km de depozitele frigorifice și 

producătorii sunt nevoiți să le parcurgă anevoios. 

Aș spune că drumul calitativ este vital.  Construcția 

drumului Sărăteni-Soroca aduce speranță 

producătorilor din zonă că vor putea transporta 

merele pe un drum nou, calitativ și într-un timp 

redus. Existența drumului renovat a determinat 

inițiativa mai multor companii agricole din zona 

raionului Florești de a se asocia într-o 

cooperativă/asociație, care va avea sediul în or. 

Ghindești, unde probabil vor fi construite facilități 

care vor putea fi folosite de mai mulți producători.  

Care alte provocări mai trebuie depășite de  

către agricultorul  autohton  pentru  a  deveni 

 

 

 

 

Antreprenorii agricoli pot extinde investițiile în 

afacerile din sectorul agroindustrial datorită unor 

noi modificări introduse în Programul de credite 

Compact, lansat pentru a facilita accesul 

agricultorilor la finanțe pentru a investi în 

infrastructura post-recoltare și agricultura de 

valoare înaltă. 

Potrivit noilor prevederi, antreprenorii pot solicita 

credite pentru construcția sau procurarea serelor 

pentru legume, a echipamentului și/sau a terenului 

aferent acestor sere, procurarea echipamentului nou 

de irigare și a stațiilor meteo noi necesare 

gospodăriilor agricole. Totodată, creditele Compact 

mau sunt acordate și pentru înființarea plantațiilor 

de fructe, pomușoare, struguri sau a pepinierelor de 

copaci      fructiferi,     struguri      de   masă      și 

competitiv cu omologul său dintr-un stat 

european? 

Majoritatea celor care cultivă livezi intensive și 

super-intensive sunt pionieri în acest domeniu. De 

cele mai multe, noi producătorii, simțim lipsa 

cunoștințelor necesare, a tehnologiilor moderne. 

Uneori apelăm la suportul consultanților străini, 

pentru a cunoaște experiențele avansate ale 

agricultorilor străini.  

Pe de altă parte, consider că noi producătorii de 

mere, trebuie să fim competitivi și pe piața locală. 

Consumatorul local trebuie să aibă de unde alege și 

trebuie tratat cu respect. Îmi doresc ca prin fructele 

crescute în livada mea să promovez consumul de 

mere gustoase și sănătoase, drept o sursă de 

vitamine, dar și un simbol al agriculturii naționale. 

 

 

 

pomușoare. Aceleași modificări stabilesc reducerea 

sumei minime a creditului de la 20 000 USD pînă 

la 5 000 USD (sau echivalentul în lei sau euro a 

acestor sume). Suma maxima a împrumuturilor 

Compact rămîne neschimbată de 600 000 USD, iar 

termenul pentru care se oferă creditele este de 3-7 

ani. 

De asemenea, antreprenorii pot solicita, în 

continuare, credite Compact pentru procurarea sau 

construcția depozitelor frigorifice sau altor încăperi 

de păstrare, procesare, ambalare, precum și a 

echipamentului și/sau a terenului aferent acestor 

activități, procurarea echipamentului pentru 

sortarea, spălarea, ambalarea, prelucrarea fructelor, 

legumelor și strugurilor, procurarea echipamentului 

de laborator pentru controlul calităţii; 

achiziţionarea camioanelor care corespund 

standardelor EURO 5 sau 6 și a semiremorcilor 

termo, frigo, refrigeratoarelor etc. 

Creditele sunt destinate producătorilor agricoli și 

agenţilor economici din domeniul agro-alimentar, 

cum sunt gospodăriile ţărăneşti, antreprenorii 

agricoli individuali, întreprinderile micro, mici și 

medii de producere, procesare, comercializare a 

produselor agricole, asociaţiile de fermieri, 

cooperativele de afaceri, parteneriate etc. Aceştia 

trebuie să fie înregistraţi conform legislaţiei în 

Creditele Compact au devenit mai accesibile 



 
 

 
9 
 

vigoare, să activeze cu formă de proprietate 

privată. Afacerile, care urmează a fi creditate în 

cadrul Programului Compact, trebuie să fie 

localizate în limitele administrative ale 

următoarelor raioane: Ungheni, Nisporeni, 

Strășeni, Hîncești, Leova, Cantemir, Cahul, 

Telenești, Călărași, Orhei, Criuleni, Dubăsari, 

Anenii Noi, UTA Găgăuzia și localitățile extra-

urbane ale municipiul Chișinău. 

Procurarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor din 

mijloacele creditelor acordate în cadrul 

Programului Compact este eliberată de TVA și 

taxele vamale. Credite sunt acordate prin 

intermediul Moldova Agroindbank, Energbank, 

Banca Socială, Moldindconbank, Mobiasbanca 

Groupe Societe Generale, Victoria Bank și 

Comerțbank. 

Programul de credite Compact are o valoare de 12 

milioane USD și a fost lansat în toamna anului 

2011. Pînă în prezent au fost debursate 26 de 

credite în sumă totală ce depășește 4,7 milioane 

USD. Dintre acestea, 21 de credite în sumă totală 

de cca 3,7 mil. USD (77,6%) au fost acordate 

pentru construcția, reabilitarea, sau reutilarea 

depozitelor frigorifice pentru fructe/legume cu 

capacitate totală de cca 19  mii de tone. 

 


