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Consiliul de observatori al Fondului Provocările Mileniului Moldova a aprobat 

planul de lucru pentru implementarea Programului Compact în anul 2011, în cadrul 

şedinţei din 18 februarie curent, prezidată de  Prim-ministrul Vlad Filat.   

Potrivit planului aprobat de membrii consiliului de observatori, care reprezintă 

Guvernul, societatea civilă şi sectorul privat, în 2011 vor fi desfăşurate activităţi 

prevăzute de proiectele de Reabilitare a drumurilor şi Tranziţia la agricultura 

performantă, precum şi Planul de monitorizare şi evaluare a Programului. De 

asemenea, a fost aprobat bugetul pentru 2011, corelat cu activităţile planificate. 

În scopul implementării proiectului Reabilitarea drumurilor, în 2011 vor fi finalizate 

lucrările de proiectare şi vor fi selectate companiile care vor reabilita porţiunea de 

93 de km a traseului naţional M2, iar în noiembrie 2011 vor începe lucrările de 

reconstrucţie a sectorului de drum selectat.  

Pentru reabilitarea sistemelor centralizate de irigare în 2011 va fi selectată 

compania care va proiecta reabilitarea a pînă la 11 sisteme de irigare extinse pe o 

suprafaţă de circa 15 mii de hectare. În scopul reformării sectorului de irigare, vor fi 

create comitete de constituire a Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă, care vor prelua de 

la Agenţia Apele Moldovei gestionarea sistemelor de irigare reabilitate. Totodată, in 

luna iulie 2011 va fi lansată, cu titlu de activitate pilot, creditarea afacerilor în 

infrastructura agricolă post-recoltare, urmînd ca după 24 de luni să fie evaluat 

impactul acestei activităţi, pentru a fi luată decizia de extindere a creditări pînă la 

finalizarea Programului Compact sau suspendarea acesteia.  

În contextul activităţilor de monitorizare şi evaluare, pe parcursul anului 2011 se 

preconizează efectuarea a trei studii de bază pentru colectarea datelor necesare 

pentru evaluarea impactului Programului Compact asupra beneficiarilor. 

În cadrul aceleaşi şedinţe, membrii Consiliului de observatori au aprobat 

Regulamentul privind selectarea membrilor Grupului consultativ, care este o 

structură constituită din reprezentanţi ai societăţii civile, sectorului privat şi 

autorităţi publice locale ce va asigura procesul consultativ pe parcursul derulării 

proiectelor gestionate de Fondul Provocările Mileniului Moldova.  

De asemenea, Consiliul a aprobat cererile de retragere din componenţa Consiliului 

ale dlui Valeriu Prohniţchi, reprezentant al Centrului Analitic Independent Expert-

Grup şi dnei Valentina Catanoi, reprezentant al Alianţei pentru cooperare în 

agricultură.  

"Programul 
COMPACT îşi 
propune să 

contribuie la 
reducerea  
sărăciei în 
Republica 

Moldova prin 
creşterea 

economică" 
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Fondul Provocările Mileniului Moldova 

lansează procesul de creare a Grupului 

consultativ, care va activa pe lîngă Fond şi va fi 

responsabil de antrenarea diverşilor 

reprezentanţi ai persoanelor interesate în 

implementarea proiectelor, recomandarea şi 

înaintarea de propuneri generale privind 

implementarea proiectelor administrate de FPM 

Moldova, informarea persoanelor interesate 

despre implementarea proiectelor etc.  

Conform statutului FPM Moldova, Grupul 

consultativ întruneşte 7 membri, dintre care 3 

membrii reprezintă societatea civilă, 2 membri – 

sectorul privat şi 2 membri – autorităţile publice 

locale. 

Pentru a asigura un proces transparent de 

selectare a  membrilor Grupului Consultativ, 

Consiliul de observatori ai FPM Moldova a 

aprobat Regulamentul privind selectarea 

membrilor Grupului consultativ, care prevede 

modul de anunţare şi desfăşurare a concursului 

şi procedura de evaluare şi selectare a 

membrilor Grupului consultativ.  

Conform acestui regulament, prin concurs vor fi 

aleşi 5 membri ai Grupului consultativ, care 

reprezintă societatea civilă şi sectorul privat. 

Alţi doi membri ai Grupului consultativ, 

reprezentanţi ai autorităţile publice locale, vor fi 

selectaţi de Cancelaria de Stat. 

Procedura de selectare a membrilor Grupului 

consultativ ce reprezintă societatea civilă şi 

sectorul privat, stabilită de Regulament, se va 

desfăşura în trei etape: 

 

I etapă: informarea tuturor părţilor interesate 

despre crearea Grupului consultativ; 

II etapă: organizarea şi desfăşurarea unui 

concurs de selectare a membrilor Grupului 

consultativ; 

 

 

 

 

III etapă: evaluarea şi selectarea candidaţilor în 

baza criteriilor clare stabilite. 

Concursul de selectare a membrilor Grupului 

consultativ se va desfăşura în perioada 4 – 14 

martie curent. Sînt invitate să participe la 

concurs toate organizaţiile înregistrate conform 

legislaţiei naţionale, care nu au conflict de 

interese, iar persoanele delegate sînt disponibile 

să activeze neremunerat în calitate de membru 

al Grupului consultativ. 

În cadrul concursului de selectare organizaţiile 

interesate vor prezenta un dosar compus din: 

a) certificatul de înregistrare a organizaţiei; 

b) statutul organizaţiei; 

c) portofoliul de activităţi (CV-ul) organizaţiei, 

care prezintă experienţa organizaţiei în 

domeniile de competenţă, precum şi 

experienţa în diseminarea informaţiei 

privind activităţile organizaţiei; 

d) declaraţia ce confirmă lipsa conflictelor de 

interese ale organizaţiei în raport cu FPM 

Moldova;  

e) CV-ul persoanei înaintate în calitate de 

candidat pentru funcţia de membru al 

Grupului consultativ; 

f) declaraţia ce confirmă lipsa conflictelor de 

interese ale candidatului pentru calitatea de 

membru al Grupului consultativ; 

g) declaraţia de disponibilitate a candidatului 

de a participa la şedinţele Grupului 

consultativ.  

Regulamentul privind selectarea membrilor 

Grupului consultativ integral este disponibil pe 

pagina web a FPM Moldova  www.mca.gov.md 

(rubrica Documente). 

Dosarele organizaţiilor interesate pot fi 

prezentate pe adresa FPM Moldova: str. N. 

Iorga, 21, MD-2012, mun. Chişinău Republica 

Moldova sau pe adresa electronică (actele 

solicitate fiind scanate) office@mca.gov.md.  

Va fi creat Grupul consultativ compus din reprezentanţi ai societăţii civile, 

sectorului privat şi APL  

 

http://www.mca.gov.md/
mailto:office@mca.gov.md
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Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM 

Moldova) şi Administraţia de Stat a Drumurilor 

au semnat pe 8 februarie un Acord privind 

implementarea proiectului de Reabilitare a 

drumurilor în cadrul Programului Compact, prin 

care sînt stabilite responsabilităţile celor două 

instituţii pe perioada reabilitării unei porţiuni de 

93 de km a traseului naţional M2. 

Semnarea unui acord de implementare a 

proiectului de reabilitare a drumurilor între cele 

două instituţii este prevăzută de Acordul 

Compact al Corporaţiei Provocările Mileniului, 

semnat în ianuarie 2010 de Guvernul SUA şi cel 

al Republicii Moldova.   
 

Administraţia de Stat a Drumurilor are semnate 

asemenea acorduri şi cu alte instituţii 

internaţionale, care finanţează implementarea  

proiectelor de reabilitare a drumurilor în ţară. 

Porţiunea care duce spre Soroca, începe de la 

Sărăteni şi continuă pînă la intersecţia Drochia, 

va fi reabilitată pînă la finele anului 2013, 

lucrările urmînd să demareze la finele anului 

curent. 

Pentru implementarea proiectului Reabilitarea 

drumurilor, Guvernul SUA oferă un ajutor 

nerambursabil de circa 130 mln de dolari SUA, 

pentru lucrări de reabilitare, efectuare a 

studiilor, supraveghere şi monitorizare etc.  

Anatol Şalaru, ministrul transporturilor şi 

infrastructurii drumurilor, a declarat că 

semnarea Acordului cu Fondul Provocările  

 

 

 

Mileniului Moldova este un eveniment 

important pentru modernizarea infrastructurii 

drumurilor din Moldova. Sectorul de 93 de km 

reabilitat va fi cel mai modern drum şi va fi o 

pistă de relansare pentru economia din zona de 

nord-est a ţării, a precizat ministrul.  

Potrivit Acordului semnat, cele două instituţii se 

obligă să întreprindă acţiunile necesare pentru 

efectuarea lucrărilor de reabilitare a drumului, 

astfel încît să reducă pierderile utilizatorilor de 

drum cauzate de starea proastă a carosabilului, 

să sporească securitatea traficului rutier, să se 

intensifice circulaţia pe porţiunea de drum, să se 

reducă costurile de întreţinere a drumului etc. 

Totodată, FPM Moldova va contribui la 

consolidarea capacităţilor Administraţiei de Stat 

a Drumurilor în domeniul implementării 

proiectelor de reabilitare a drumurilor. 

Valentina Badrajan, director executiv al FPM 

Moldova, a menţionat că responsabilităţile 

părţilor 

stabilite de 

Acord sînt 

foarte mari, în 

special pentru 

că investiţia 

Guvernului 

SUA este 

oferită în 

formă de 

ajutor 

nerambursabil 

şi vizează 

pentru prima 

dată o 

porţiune atît 

de extinsă. De 

aceea, vor fi aplicate cele mai bune practici 

pentru valorificarea mijloacelor, prin asigurarea 

transparenţei şi eficienţei, a precizat directorul 

FPM Moldova.   

FPM Moldova a semnat cu Agenţia de Stat a Drumurilor un acord 

privind implementarea proiectului Reabilitarea drumurilor 
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Activităţile de eficientizare a cadrului 

instituţional în domeniul managementului 

resurselor de apă din Republica Moldova, 

prevăzute de Programul Compact, a constituit 

subiectul discuţiilor dintre reprezentanţii FPM 

Moldova şi ai Ministerului Mediului, 

desfăşurate în cadrul unei şedinţe de lucru care 

s-a desfăşurat pe 15 februarie curent.  

La şedinţă au participat şi experţii companiei 

Euroconsult Mott MacDonald, care vor realiza 

reformarea sectorului de irigare şi activităţile de 

îmbunătăţire a managementului integrat al 

resurselor de apă, stabilite în proiectul Tranziţia 

la agricultura performantă al Programului 

Compact.  

Ludmila Gofman, reprezentantul companiei 

Euroconsult Mott MacDonald, a precizat că 

acţiunile întreprinse pentru îmbunătăţirea 

managementului resurselor de apă au ca scop să 

asigure pe termen lung disponibilitatea acestor 

resurse.  

Pentru atingerea acestui scop, se va acorda 

asistenţă în îmbunătăţirea cadrului legislativ 

prin promovarea proiectului Legii Apelor şi 

consolidarea capacităţilor instituţiilor publice 

abilitate în domeniului gestionării resurselor de 

apă. Astfel, pe parcursul anului curent va fi 

efectuată o analiză instituţională şi funcţională a 

autorităţilor publice implicate în managementul 

resurselor de apă pentru a identifica lacunele 

existente. Analizei instituţionale vor fi supuse 

Agenţia Apele Moldovei, Agenţia pentru 

Geologie şi Resurse Minerale, Serviciul hidro-

meteorologic de Stat, Întreprinderea de Stat 

Expediţia hidro-geologică din Moldova 

"EHGeoM”, Centrul Naţional de Sănătate 

Publică, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 

etc. În baza analizei funcţionale desfăşurate vor 

fi formulate recomandări de consolidare a 

capacităţilor în instituţiile vizate. 

De asemenea, va fi oferit suport tehnic 

instituţiilor implicate în gestionarea resurselor 

de apă  prin instalarea a 10 staţii de monitorizare 

în timp real a cantităţii şi calităţii apelor de 

suprafaţă şi modelare hidrologică prin aplicarea 

tehnologiilor informaţionale avansate. Aceste 

investiţii vor ajuta autorităţile publice să 

cunoască în timp real situaţia resurselor de apă 

pentru a face prognoze despre schimbările 

climaterice şi a lua decizii operative şi corecte în 

situaţii de inundaţii sau secetă.  

O altă prioritate în contextul dezvoltării 

managementului integrat al resurselor de apă 

este crearea unui spaţiu comun informaţional 

accesibil tuturor instituţiilor responsabile.  

Efectuarea schimbului de date şi integrarea 

acestora într-un cadru comun vor asigura 

sinergia şi eficienţa eforturilor.  

În cadrul discuţiilor, Valentina Badrajan, 

directorul executiv al FPM Moldova, a propus 

crearea unui grup de lucru format din 

reprezentanţi ai Ministerului Mediului, 

instituţiilor din subordinea acestuia, 

Ministerului Sănătăţii, mediului academic şi 

societăţii civile, care va asigura consultarea 

multilaterală cu toţi actorii implicaţi în domeniul 

gestionării resurselor de apă şi identificarea 

soluţiilor de îmbunătăţire a cadrului instituţional 

existent. Totodată, ministrul mediului Gheorghe 

Şalaru a menţionat necesitatea coordonării 

activităţilor preconizate cu alte programe şi 

proiecte de asistenţă pentru a evita suprapunea 

activităţilor. 

FPM Moldova a convenit cu Ministerul Mediului asupra activităţilor de 

eficientizare a cadrului instituţional în domeniul gestionării resurselor de apă 
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Din 10 februarie au demarat activităţile de 

creare a grupurilor de iniţiativă ale 

producătorilor agricoli pentru crearea 

Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă în cadrul celor 

11 sisteme de irigare care vor fi reabilitate cu 

suportul Programului Compact.  

 

Pentru a-i ajuta pe producătorii agricoli să se 

coopereze în scopul constituirii Asociaţiilor 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigare grupuri de 

experţi ai companiei Euroconsult Mott 

MacDonald, care implementează activităţile de 

reformare a sectorului de irigare, au iniţiat 

deplasări în 24  de primării din raioanele Cahul, 

Leova, Nisporeni, Orhei, Criuleni, Dubăsari, 

Anenii Noi şi Ungheni din aria celor 11 sisteme 

de irigare. Agricultorilor le sunt prezentate 

prevederile noii legi privind Asociaţiile 

Utilizatorilor de Apă, avantajele creării acestor 

asociaţii şi procedurile de creare.  

Pînă la finele lunii aprilie urmează să fie create 

grupuri de iniţiativă pentru crearea acestor 

asociaţii. Asociaţiile trebuie să fie create 

benevol de proprietarii de terenuri agricole şi de 

întreprinderile, care arendează sau prelucrează 

propriul teren agricol. 

Noua lege le permite producătorilor agricoli să 

gestioneze singuri sistemele de irigare. Potrivit 

acestei legi, Asociaţiile Utilizatorilor de Apă pot 

fi create de operatorii agricoli din aria de  

 

deservire a unui sistem de irigare, fie sunt 

persoane fizice, fie juridice. Devenind membri 

ai Asociaţiilor, producătorii agricoli pot 

participa la administrarea şi exploatarea 

sistemului de irigare din cadrul ariei sale de 

deservire, la întreţinerea şi îmbunătăţirea 

sistemului de irigare, la stabilirea cotelor pentru 

consumul de apă pentru irigare şi preţului apei 

pentru irigare, etc. De asemenea, membrii 

Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pot beneficia de 

un preţ preferenţial la apă comparativ cu alţi 

utilizatori care nu sunt membri ai asociaţiei. 

Ulterior vor fi organizate instruiri pentru viitorii 

membri ai asociaţiilor, ca o dată cu înregistrarea 

acestora, care va demara la finele anului curent 

şi va continua pe parcursul anului 2012, 

Asociaţiile Utilizatorilor de Apă să fie viabile şi 

capabile să gestioneze sistemele de irigare.   

În contextul creării Asociaţiilor Utilizatorilor de 

Apă, pe parcursul anului 2011 Programul 

Compact va asista Agenţia Apele Moldovei în 

crearea Unităţii de monitorizare şi supraveghere 

a activităţii Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă 

pentru irigare. De asemenea, vor fi sporite 

capacităţile Ministerului Justiţiei în aplicarea 

prevederilor noului cadru legislativ. 
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Fondul Provocările 

Mileniului Moldova 

str. N. Iorga, 21,  

MD-2012;  

mun. Chişinău, Republica 

Moldova; 

 tel.: +373 2285 22 99; 

 fax: +373 22 85 2291; 

 e-mail: office@mca.gov.md; 

www.mca.gov.md 

 

  

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. 

 

http://www.mca.gov.md/

