
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Peste 1500 de arbori și arbuști au fost plantați de-a lungul șoselei de centură a 
orașului Soroca, reabilitată în cadrul Programului Compact, care împreună cu 
construcțiile efectuate pe traseu vor contribui la prevenirea alunecărilor de teren 
ce puneau în pericol securitatea traficului rutier pe această porțiune a drumului. 
Echipa Fondului Provocările Mileniului Moldova și a reprezentanței Corporației 
Provocările Mileniului s-au alăturat la plantarea arborilor și arbuștilor echipei 
companiei Strabag, responsabilă de reabilitarea porțiunii de drum Ghindești-
Soroca. 

Cei peste 1500 de arbori și arbuști plantați vor substitui  copacii defrișați pe 
această porțiune în legătură cu lucrările de construcție a drumului. Au fost 
plantate specii de arbori și arbuști, cum sunt frasinul, paltinul, cornul, alese 
special grație sistemului radicular capabil să absoarbă umiditatea din sol și sa 
stabilizeze pantele. 

De asemenea în contextul acțiunii de înverzire a zonei, compania Strabag a donat 
locuitorilor satului Ocolina 150 puieți de arbori și arbuști, care vor fi plantați în 
parcul din centrul localității date. 

Totodată, în scopul excluderii alunecărilor de teren de pe șoseaua de centură a 
orașului Soroca, în cadrul Programului Compact, pe o distanță de 200 de metri, 
la o adîncime de 17 metri, au fost forați 212 de piloţi cu diametrul de 80 de 
centimetri. Acești piloți și construcţia a 500 de metri de sistem de drenaj închis  
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cu cămine de vizitare pentru a reduce nivelul apei 
subterane vor stabiliza alunecările de teren. În total 
pentru construirea șoselei de centură a orașului 
Soroca au fost utilizate 5000 de tone de beton, 
peste 100 de tone de armătură și circa 9900 m2 de 
geotextil. Șoseaua de centură a orașului Soroca este 
parte  a   traseului   Sărăteni-Soroca   reabilitat   în 

cadrul Programului Compact. Starea șoselei era 
una deplorabilă, din acest considerent a fost 
reconstruită din temelie. De-a lungul drumului 
Sărăteni-Soroca vor fi plantați circa 6000 de 
copaci, în locul celor 600 de copaci defrișați pe 
parcursul reabilitării drumului. 
Porțiunea de drum Sărăteni-Soroca de 93 de km 
face parte din traseul național M2, care asigură 
legătura dintre Republica Moldova şi Ucraina. 
Actualmente, starea drumului Sărăteni – Soroca 
este foarte rea, iar circa 60 la sută necesită 
reconstrucție totală. Lucrările de reabilitare a 
acestui traseu în valoare de circa 99 milioane USD 
prevăd reconstrucția și modernizarea infrastructurii 
drumului. Actualmente, circa 70% din lucrările de 
reabilitare au fost efectuate, iar drumul modernizat 
va fi dat în exploatare în vara anului 2014. 

 
 

 

 
În scopul asigurării securității rutiere pe durata 
lucrărilor de reconstrucție a drumului Sărăteni-
Soroca, FPM Moldova împreună cu companiile 
antrenate la lucrări au continuat ciclul de instruiri 
în domeniul securității rutiere.  

Activitățile de training au cuprins de la începutul 
proiectului peste 3000 de elevi și profesori) și circa 
240 căruțași și deținători de vehicule lente din 15 

localități din raioanele Telenești, Soroca și Florești. 
În cadrul acestor activități au fost prezentate 
prevederile Regulamentului circulației rutiere, în 
mod special cele care au relevanță pentru grupurile 
instruite, au fost repartizate materiale informative, 
reflectorizante, iar pentru căruțași catadioptri și 
veste reflectorizante. Scopul de bază al sesiunilor 
de informare și instruire sunt prevenirea și 
reducerea riscurilor și traumatismelor, deceselor și 
daunelor care ar putea fi cauzate conducătorilor 
auto, pasagerilor și pietonilor. Instruirile cu 
participarea elevilor și profesorilor sunt adaptate 
necesităților copiilor și urmează drept scop 
formarea atitudinilor responsabile vizavi de 
respectarea normelor rutiere, învățarea regulilor 
elementare de circulație rutieră, inclusiv a 
interdicțiilor pe durata lucrărilor de reconstrucție a 
acestui drum. 

Trebuie menționat faptul că acțiuni de informare și 
instruire cu participarea conducătorilor de vehicule 
cu tracțiune animală au fost realizate în premieră în 
localitățile amplasate de-a lungul drumului 

Instruiri în domeniul securității rutiere în nouă localități traversate de 
drumul Sărăteni-Soroca 
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Sărăteni-Soroca. În total la aceste activități în anul 
curent au participat circa 240 căruțași, care au avut 
oportunitatea de a afla informații utile inclusiv și 
despre drepturile acestora ca și participanți la trafic 
și obligațiunile impuse de legislația rutieră. 

Activitățile date au beneficiat și de prezența 
reprezentaților Inspectoratului național de patrulare 
și a companiilor de construcție ONUR&SUMMA 
și Strabag, care reabilitează traseul sus-menționat. 
Instruirile de acest gen sunt prevăzute de planurile 
sociale și de mediu – documente obligatorii ale  
Corporației Provocările Mileniului, pentru  
 

 

 

 

 

Membrii a șase Asociații a Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigații (AUAI), care au primit deja în 
gestiune sistemele de irigare, au realizat recent un 
schimb de experiențe și bune practici în cadrul 
AUAI Coșnița, raionul Dubăsari, recunoscută drept 
asociația cu cele mai bune reuşite în anul 2013. 

Vizita a inclus o serie de subiecte importante 
pentru activitatea AUAI : practicile de informare a 
membrilor despre activitatea AUAI, mecanisme de 
colectare a cotizaţiilor, exemple de actualizare şi 
evidenţă a registrului membrilor asociaţiei, 
modalităţile de aplicare pentru subvenţionarea 
cheltuielilor la energia electrică şi căi de conlucrare 
cu autorităţile publice locale sau regionale, etc. 

Participanţii au realizat un schimb de opinii pe 
marginea subiectelor de interes comun cum sunt 
modalităţile de pregătire pentru sezonul de irigare, 
de planificare a activităţii operatorilor şi de 
întocmire a contractelor de muncă cu 
acestea.  Accent deosebit s-a pus pe organizarea 
serviciului de livrare de apă şi interacțiunea 
asociației cu utilizatorii de apă, elaborarea planului, 
semnarea contractelor şi a actelor de predare 
primire a serviciilor de irigare, precum şi 
modalitatea de calcul a volumului de apă livrată. 
Un alt aspect de comun interes a fost subiectul ce 
ţine de  pregătirea setului de documente pentru 

companiile antrenate la lucrările de reconstrucție și 
infrastructură. Planurile date prevăd o serie de 
acțiuni și evenimente menite să asigure respectarea 
cerințelor sociale și de mediu în localitățile vizate 
de proiectul Reabilitarea drumului, implementat de 
FPM Moldova.  Prin realizarea activităților de 
informare și instruire în domeniul securității 
rutiere, companiile contractoare a FPM Moldova 
își exprimă disponibilitatea de a crea un mediu 
rutier securizat, atît pe durata reabilitării traseului, 
cît și după finisarea lucrărilor. 

 

 

 

 

 subvenţionare a serviciilor de irigare, evidenţa 
contabilă şi perfectarea tuturor documentelor 
necesare. Participanţii s-au interesat  şi de aspecte 
tehnice și practice cum ar fi modul de creare a 
registrelor privind evidenţa cotizaţiilor, de livrare a 
apei, de lucru a staţiunilor, inclusiv şi activităţile de 
conlucrare cu membrii AUAI, reprezentanţii de 
sectoare, Consiliul de Administrare. 

Efectuînd o evaluare a evenimentului, participanții 
au menționat că acest tip de vizite sunt o platformă 
utilă de comunicare, care le oferă un suport practic 
în prevenirea, dar şi soluţionarea anumitor 
probleme deoarece subiectele agendei sunt 
comune, se pot purta discuţii deschise, sunt oferite 
recomandări, soluții, pot compara şi însuşi diferite 
modalităţi de lucru și pot identifica deopotrivă 
lacunele și bunele practici ceea ce contribuie la 
dezvoltarea asociațiilor drept entități capabile să 
gestioneze un sistem de irigare. 

Reamintim că sistemul de irigare Coșnița a fost dat 
în exploatare în 1985 și a continuat să funcționeze 
pînă și în timpul conflictului militar de pe Nistru în 
1992. La moment sistemul necesită reabilitare și 
este doar parțial funcțional, fiind într-o stare 
deplorabilă. Reabilitarea sistemului dat a demarat 
în martie curent în cadrul Programului Compact. 

Schimb de experiență între membrii Asociațiilor Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigații la Coșnița 
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Producătorii de cireș din țară s-au întrunit în cadrul 
unui forum național, organizat pe 27 martie 2014 
de  Proiectul Competitivitatea Agricolă și 
Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), finanțat de 
Guvernul SUA.  Forumul Național al 
Producătorilor de Cireșe a întrunit peste 120 de 
participanți din toată țara, inclusiv producători și 
exportatori de cireșe, furnizori de echipamente și 
servicii, reprezentanți ai asociațiilor și Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare.  

În cadrul Forumului, experții americani Lynn Long 
și Marlene Long au abordat subiecte privind 
utilizarea celor mai moderne echipamente pentru 
recoltare, tehnici de recoltare și post-recoltare a 
cireșelor, formele de coroană a pomilor care 
asigură volume mari și calitative de fructe, iar 
consultantul național Ananie Peșteanu a prezentat 
rezultatele vizitelor de studiu organizate de ACED 
în Italia și Bosnia-Herțegovina pentru producătorii 
moldoveni de cireșe. În partea a doua a zilei, 
participanții s-au deplasat la livada unui producător 
din Raionul Criuleni pentru acțiuni de demonstrare 
a noilor metode de tăiere și formare a coroanelor,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
precum și a sistemelor de suport pentru livezile de 
cireși. În timpul evenimentului, companiile 
furnizoare de mijloace de producere pentru sectorul 
de fructe au expus echipamente și accesorii 
tehnice.  
Lynn Long, expert în producerea cireșelor de la 
Universitatea de Stat din Oregon și autor al 
numeroaselor publicații în domeniu, a prezentat 
soiurile-perspectivă de cireșe în SUA și Europa, 
făcând o comparație a productivității și costurilor 
de cultivare dintre diferite soiuri. El a mai explicat 
avantajul utilizării tehnicilor de tăiere a coroanei 
pomilor, cunoscute după abrevierile KGB, UFO, 
SSA, TSA, care au fost ulterior demonstrate în 
practică. Potrivit lui, condițiile climatice și solul 
fertil din Moldova permit cultivarea majorității 
soiurilor de cireșe. Succesul, însă, depinde în mare 
măsură de respectarea tehnicilor de 
producere și a cerințelor de calitate.  

La rîndul său, specialistul pentru controlul calității 
din statul american Oregon dna Marlene Long 
afirmă că una din provocările cu care se confruntă 

Producătorii de cireși s-au întrunit în cadrul unui Forum Național 
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producătorii de cireșe locali este lipsa condițiilor 
pentru prerăcirea imediată a fructelor. Principalii 
concurenți ai Moldovei în producerea cireșelor, în 
opinia expertului SUA, sunt Turcia și Grecia, care 
dispun de infrastructură modernă pentru  
gestionarea procesului post-recoltare. De faptul 

 

cum va reuși Moldova să schimbe întregul sistem 
de gestionare a operațiunilor de prerăcire, păstrare 
și sortare, ambalare, transportare, depinde cît de 
departe vor ajunge și la ce preț vor fi 
comercializate cireșele moldovenești, consideră 
Dna Marlene Long.  

 

  

 

 

SCI Coșnița: 
• Suprafața irigată după reabilitare: cca 2,500  ha;  
• Lungimea totală a conductelor: cca 85, 7 km;  
• 4 stații de pompare, dintre care 2 - construcție nouă, cu 10 pompe principale.  
SCI Puhăceni:  
• Suprafața irigată după reabilitare: cca 920 ha, cu posibilitatea de extindere a suprafeței de irigare cu 292 

ha;  
• Lungimea totală a conductelor: cca 34 km; 
• 2 stații de pompare cu 6 pompe principale. 
SCI Roșcani:  
• Suprafața irigată după reabilitare: cca 700 ha, cu posibilitatea de extindere a suprafeței de irigare cu 155 

ha;  
• Lungimea totală a conductelor: cca 25,1 km; 
• 2 stații de pompare cu 9 pompe principale, cu reabilitarea rezervorului de apă. 
SCI Jora de Jos: 
• Suprafața irigată după reabilitare: 1,215 ha 
• Lungimea totală a conductelor: cca 58.43 km 
• 4 stații de pompare cu 17 pompe performante 
SCI Leova:  
• Suprafața irigată după reabilitare: 980 ha; 
• Lungimea totală a conductelor:  32,944 m; 
• 2 stații de pompare cu 9 pompe performante 
SCI Grozeşti: 
• Suprafața irigată după reabilitare: 1,100 ha; 
• Lungimea totală a conductelor:  42,107 m; 
• 2 stații de pompare cu 9 pompe performante 
SCI Blindeşti: 
• Suprafața irigată după reabilitare: 587 ha, și posibilități tehnice de a extinde cu investiții private aria 

irigată cu încă 1,044 ha; 
• Lungimea totală a conductelor:  28,923 m; 
• 3 stații de pompare cu 13 pompe performante 
SCI Criuleni: 

• Suprafața irigată după reabilitare: 760 ha; 
• Lungimea totală a conductelor:  55,300 m 
• 2 stații de pompare cu 5 pompe performante 

 

Detalii tehnice privind reabilitarea celor 10 sisteme de irigare 
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SCI Lopatna: 
• Suprafața irigată după reabilitare: 510 ha; 
• Lungimea totală a conductelor: 29,200 m 
• 1 stație de pompare cu 3 pompe performante 

SCI Chircani-Zîrnești: 
• Suprafața irigată după reabilitare:  

Contractul va include (i) executarea lucrărilor de reabilitare a 9 scheme de irigare modulare (SIM), 
și (ii) lucrări de drenaj și construcția prizelor de apă pentru ambele secțiuni de drenaj (SD) - ‘CZ-
Nord’ și ‘CZ-Sud’.  
Conform contractului de bază urmează a fi reabilitate 9 scheme de irigare modulare cu o suprafață 
totală de 2,265 ha și zona de drenaj cu suprafața de 4,605 ha. În funcție de disponibilitatea 
mijloacelor de finanțare, alte 8 scheme de irigare din cadrul SCI Chircani-Zîrnești, cu o suprafață de 
2,340 ha, ar putea fi suplimentar reabilitate; 

• Lungimea totală a conductelor: 62,030 m; 
• 9 stații de pompare cu 19 pompe performante și 2 stații de pompare de drenaj cu 6 pompe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Compact Moldova
	Peste 1500 de puieți au fost plantați pe șoseaua de centură a orașului Soroca

	Schimb de experiență între membrii Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații la Coșnița

