
Programul Compact este în plină desfășurare
Programul Compact este în plină des
fășurare. La momentul actual, putem 
trece în revistă zeci de activități deci
sive în implementarea Compactului, 
care au demarat în septembrie 2010, 
cînd a intrat în vigoare Programul. 
Putem menționa lansarea reformei sec
torului de irigare, inițierea procesului 
de creare a Asociațiilor Utilizatorilor 
de Apă pentru irigare, definitivarea 
lucrărilor de proiectare privind reabi
litarea a 93 de km a drumului Sărăteni

Soroca, lansarea concursului de selectare a companiilor responsabile de proiectarea 
reconstrucției celor 11 sisteme centralizate de irigare, elaborarea politicilor și pro
cedurilor de acordare a creditelor pentru facilitarea investițiilor în infrastructura de 
postrecoltare în agricultură etc. Toate aceste activități sînt reflectate în planul de lu
cru pentru implementarea Programului Compact în anul 2011, fiind un document 
suficient de ambițios. Dar și așteptările privind implementarea Programului sînt mari 
atît din partea cetățenilor Republicii Moldova, cît și din partea Guvernului SUA, care 
cere să asigurăm o rată înaltă de recuperare a investițiilor și să creăm stimulente sem
nificative pentru a facilita creșterea economică. 

În vîltoarea activităților de implementare a Programului Compact, Fondul Provocările 
Mileniului Moldova nu neglijează consultarea și implicarea cetățenilor în derularea 
acestui vast program. Opinia beneficiarilor a fost una determinantă la etapa de elabo
rare a Programului Compact și rămîne la fel de importantă pe parcursul implemen
tării acestui Program. Compact este unul din puținele programe de asistență externă 
în Republica Moldova care desfășoară consultări publice cu comunitățile în ceea ce 
privește reconstrucția drumului, sau cu producătorii agricoli în ceea ce ține de pro
iectarea sistemelor de irigare. Prin implicarea beneficiarilor în realizarea activităților 
propuse le demonstrăm încă o dată că eforturile noastre și ajutorul SUA este pentru 
oameni și opinia lor contează, iar obținerea rezultatelor propuse depinde de sinergia 
eforturilor tuturor părților. 

Și nu în ultimul rînd, sperăm că o comunicare strînsă cu beneficiarii ne va ajuta să 
încurajăm inițiativele comunităților rurale, ce vor duce la dezvoltarea economică și 
socială a regiunilor Moldovei, și în final la reducerea sărăciei și creșterea economică  
scopul Programului Compact. 
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De ce Programul Compact s-a axat pe problemele in-
frastructurii drumurilor? 

În perioada de elaborare a Programului Compact a fost 
efectuat un studiu al constrîngerilor pentru creșterea 
economică în Republica Moldova. Printre altele, au fost 
identificate mai multe constrîngeri legate de infrastruc
tură cum ar fi reţeaua de drumuri, asigurarea cu ener
gie și apă. Pentru atenuarea acestora au fost elaborate 
cîteva proiecte investiţionale, dintre care, Corporaţia 
Provocările Mileniului a selectat pentru finanțare două, 
cele mai importante, ce ţin de infrastructura drumurilor 
și aprovizionarea cu apă pentru irigare. 

Este cunoscut că din cauza stării proaste a infrastruc
turii rutiere Moldova ratează mai multe investiţii. De 
aceea, Compactul prevede efectuarea unor investiţii în 
acest domeniu. La selectarea porţiunii de drum care 
va fi reabilitată sa ţinut cont de prevederile Strategiei 
Infrastructurii Transportului Terestru pe anii 2008
2017.

Care sînt obiectivele proiectului?

Proiectul Reabilitarea drumurilor își propune să con
tribuie la sporirea veniturilor populaţiei prin reducerea 
costurilor la transport, bunuri și servicii, dar și la redu
cerea pierderilor economiei naţionale care rezultă din 

starea deteriorată a drumurilor. De asemenea, un obiec
tiv extrem de important pentru acest proiect este să re
ducă numărul de accidente rutiere prin îmbunătăţirea 
condiţiilor de trafic. 

Se așteaptă ca reabilitarea drumului M2 să reducă costul 
de operare a vehiculelor, să optimizeze timpul călătoriei, 
să conducă la o creștere a valorii mărfurilor transportate 
și la sporire a numărului călătoriilor. 

Pentru realizarea acestor obiective, Corporația Provo
cările Mileniului va acorda, în cadrul Programului 
Compact, circa 130 milioane USD. 

Ce activităţi sînt preconizate în scopul atingerii 
obiectivelor stabilite?

Sînt preconizate mai multe acţiuni, dintre care une
le sînt deja în derulare. Astfel, finanţarea Corporaţiei 
Provocările Mileniului va fi utilizată pentru reabilita
rea și îmbunătăţirea unei porţiuni de 93 km a traseului 
M2, începînd de lîngă Sărăteni, spre Soroca și pînă la 
intersecţia cu drumul R7 la est de Drochia (intersecţia 
“Drochia). 

La moment, nu putem vorbi despre lucrările de recon
strucție exacte care vor fi efectuate, deoarece sînt în proces 
de finalizare lucrările de proiectare. Dar cert este că fon
durile oferite de Corporaţia Provocările Mileniului vor fi 
utilizate la un nivel rezonabil, dar suficient pentru reabili
tarea și consolidarea îmbrăcămintei rutiere, reparaţia sau 
înlocuirea structurilor asociate așa ca podurile, podeţele și 
sistemele de drenaj, îmbunătăţirea securităţii rutiere. De 
asemenea, vor fi acoperite costurile legate de activităţile 
asociate cu planul de management al mediului.

De ce a fost selectată anume această porţiune de 
drum?

Dacă e să vorbim de calitatea drumurilor din Republica 
Moldova, atunci, conform numeroaselor studii, 97% 
dintre acestea sînt în stare proastă și foarte proastă. În 
procesul de elaborare a Programului Compact au fost 
examinate mai multe porţiuni de drumuri, care nece
sită reabilitare și sînt incluse în Strategia Infrastructurii 
Transportului Terestru. 

Cît privește starea acestei porţiuni de drum, circa 60 la 
sută din segmentul respectiv necesită a fi reconstruit de 

Reabilitarea drumurilor este o condiție pentru creșterea economică în 
Republica Moldova
Interviu cu Anatol Usatîi, director, proiectul Reabilitarea drumurilor
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la temelie. De asemenea, majoritatea podurilor prezin
tă o coroziune gravă a vergelelor de armatură, cauzînd 
pierderea rezistenţei necesare și exfolierea betonului. 
Toate aceste deficiențe afectează grav securitatea trafi
cului rutier.

Totodată, această porţiune de drum este foarte impor
tantă din punct de vedere economic, deoarece face le
gătură cu Ucraina, dar și cu centrul economic din nord
estul țării – Soroca. În prezent, acest sector de drum este 
utilizat de cel puţin 273.000 persoane, care locuiesc dea 
lungul drumului și aproximativ 29.000 persoane din afa
ra regiunii drumului.

La ce etapă este implementarea proiectului?

În prezent, derulează lucrările de proiectare ce urmează 
să finalizeze în luna iunie 2011. Între timp, lucrăm asupra 
caietului de sarcini pentru a lansa în luna august 2011 
licitaţiile internaţionale pentru selectarea companiilor 
care vor executa lucrările de reabilitare. Iar pînă la finele 
anului curent, planificăm semnarea contractelor cu com
paniile învingătoare, astfel ca din 2012, la începutul sezo
nului de construcţii, să demareze lucrările necesare. 

Cînd conducătorii auto vor putea circula pe un drum 
reparat și modern?

Lucrările de reconstrucţie 
a drumului urmează să fie 
executate pe parcursul a 
doi ani. De aceea, sperăm 
ca din 2014 pe acest drum 
să se poată circula în cele 
mai bune condiţii.

Care sînt şansele că acest 
drum să fie exploatat o 
perioadă cît mai înde-
lungată?

În primul rînd, la executa
rea lucrărilor vom urmări 
ca acestea să corespundă ce
lor mai înalte standarde de 
calitate. Este important ca 
și după darea în exploatare 
a acestei porțiuni de drum 
statul să asigure o întreţine
re constantă și suficientă a 
reţelei de drumuri. 

Din acest considerent, atît 
Corporaţia Provocările 
Mileniului, cît și alte orga
nizaţii donatoare interna
ţionale, ce finanţează re
abilitarea drumurilor din 
Moldova, au solicitat ca 
Fondul Rutier să fie supli
nit cu fonduri suficiente. 
Astfel, Guvernul șia luat 
angajamentul să asigure 
transferul în acest fond a 
unui procent adecvat din 
accizele la combustibil.
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De ce Programul Compact s-a axat pe tranziţia la 
agricultura performantă?

Decizia de a include domeniul agricol în priorităţile 
Programului Compact are mai multe explicaţii. În pri
mul rînd, agricultura este un sector extrem de important 
în structura economiei Republicii Moldova. În plus, o 
bună parte din populaţia ţării, în special din mediul ru
ral, este implicată în activitatea agricolă. În pofida pon
derii importante în totalul forţei de muncă a ţării, rezul
tatele activităţilor agricole sînt modeste. Acest lucru se 
întîmplă din cauza derulării lente a reformelor în acest 
sector și a fluxului redus de investiţii.

Deși anterior, Republica Moldova era recunoscută drept 
un important exportator de produse agricole de valoare 
înaltă în ţările fostei Uniuni Sovietice, astăzi nu se mai 
exportă produse proaspete în cantităţile de altă dată pe 
pieţele tradiţionale din CSI, nemaivorbind de pieţele 
europene. Sistemele centralizate de irigare și sistemul 
frigorific ce asigură continuitatea lanțului valoric, con
struite în perioada sovietică, nu mai sînt funcţionale. În 
rezultat, agricultura Republicii Moldova suferă din ca
uza productivităţii scăzute, contribuind la ratele înalte 
ale sărăciei rurale, chiar dacă avem soluri fertile, sezonul 

relativ lung de vegetaţie și apropierea atît de Uniunea 
Europeană, cît și de pieţele fostei Uniuni Sovietice.

Pornind de la constrîngerile pe care le întîmpină produ
cătorii agricoli moldoveni cum sînt: lipsa unui sistem fi
abil de alimentare cu apă, lipsa de finanţare, lipsa accesu
lui la pieţe și tehnologii și lipsa de knowhow, Programul 
Compact, prin intermediul proiectului Tranziţia la agri
cultura performantă, va încerca să le minimizeze sau 
chiar să le înlăture.

Obiectivele proiectului Tranziţia la agricultura perfor
mantă corespund perfect scopului Programului, deoa
rece acestea urmăresc: (i) sporirea veniturilor în mediul 
rural prin stimularea tranziţiei la sectoarele agricole cu 
folosirea tehnologiilor de cultivare performante prin iri
gare și (ii) catalizarea viitoarelor investiţii în agricultura 
performantă prin dezvoltarea unui model de succes și 
durabil de utilizare a sistemului centralizat de irigare și 
al managementului resurselor de apă, precum și a unui 
mediu instituţional și de politici favorabil pentru agri
cultura irigată.

Care sînt activităţile majore în cadrul proiectului 
tranziţia la agricultura performantă?

Proiectul Tranziţia la agricultura performantă are o 
abordare sistemică și include cîteva activităţi majore. 

În primul rînd, în cadrul activităţii de reabilitare a sis-
temelor centralizate de irigare se preconizează reabi
litarea a 11 sisteme centralizate de irigare, dintre care 6 
sisteme din bazinul hidrografic Nistru și 5 din bazinul 
hidrografic Prut. Acestea sînt sistemele Blindești, Cahul, 
ChircaniZîrnești, Coșniţa, Criuleni, Grozești, Jora de 
Jos, Leova, Lopatna, Puhăceni și Roșcani. Sistemele se
lectate în cadrul proiectului sînt cele mai eficiente sub 
aspectul ratei rentabilităţii economice din toate sisteme
le centralizate de irigare propuse spre reabilitare și vor 
permite deservirea a peste 15 mii ha de terenuri agricole 
situate în peste 30 de localităţi.

Urmează activitatea de reformare a sectorului de iri-
gare axată pe transferul legal al managementului și ope
rării sistemelor de irigare reabilitate de la autorităţile 
publice la Asociaţiile Utilizatorilor de Apă, pe crearea 
unui sistem modern de drepturi de utilizare a apei, și 
asigurarea cadrului juridic și instituţional necesar 

Reforma sectorului de irigare va demara o dată cu noul an
Interviu cu Sergiu Iuncu, director, proiectul Tranziţia la agricultura performantă (reluat din Buletinul 
informativ nr. 1)
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pentru investiţii private și/sau din partea donatorilor în 
sectorul de irigare.

Activitatea accesul la finanţare în agricultură, prevede 
acordarea finanţării pe termen lung și asistenţă tehnică 
pentru a sprijini investiţiile în agricultura performantă. 
În acest scop va fi lansată o linie de creditare în valoa
re de circa 12 milioane dolari SUA pentru producătorii 
agricoli care vor să investească în infrastructura post
recoltare. 

Și nu în ultimul rînd, este activitatea privind creşterea 
vînzărilor în agricultura performantă care va oferi 
asistenţă producătorilor și antreprenorilor agricoli să 
acceseze pieţele de produse de valoare înaltă, sprijinind 
tranziţia la agricultura performantă la nivel de produce
re și postrecoltare. 

Cine va beneficia de rezultatele acestor activităţi?

Spectrul beneficiarilor proiectului Tranziţia la agri
cultura performantă este destul de larg. Este vorba de 
gospodăriile cu proprietari sau acţionari ai întreprin
derilor agricole, fermierii sau proprietarii de terenuri, 
producătorii și intermediarii care investesc și activează 
în sectorul agricol de valoare înaltă, muncitorii angajaţi 
în cadrul gospodăriilor agricole din zonele în care vor fi 
reabilitate sistemele de irigare, precum și producătorii 

și afacerile agricole din afara hotarelor sistemelor viza
te pentru reabilitare, dar care practică deja agricultură 
performantă.

La ce etapă se află procesul de implementare a pro-
iectului?

Astăzi avem inițiate mai multe activități care vor asigu
ra atingerea obiectivelor propuse în cadrul proiectului 
Tranziția la agricultura performantă.

Astfel, a finalizat campania de informarea a producăto
rilor agricoli privind crearea Asociațiilor Utilizatorilor 
de Apă. Pe parcursul lunilor februarie și martie, circa 
4 mii de producători agricoli din 28 de localități șiau 
exprimat intenția de a participa la fondarea Asociațiilor. 
Urmează ca pînă la sfîrșitul lunii aprilie să fie organizate 
adunările generale ale fermierilor privind constituirea 
Asociațiilor. 

Cu referire la linia de creditare a investițiilor în infra
structura post recoltare, actualmente definitivăm proce
durile de acordare a împrumuturile, încît din luna iulie 
2011 să fie acordate primele credite. 

Pe 17 martie curent a fost lansat tenderul pentru selec
tarea companiei care va proiecta pe parcursul unui an 
reconstrucția sistemelor de irigare. Sperăm să reușim să 
selectăm compania pînă în luna iunie curent.
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Peste 4000 de producători agricoli din 28 de localități și
au exprimat intenția de a crea Asociații ale Utilizatorilor 
de Apă pentru a gestiona sistemele de irigare care le vor 
asigura culturile agricole cu apă. 

Pe parcursul lunilor februarie și martie, experții com
paniei olandeze Mott MacDonald și ai Agenției pentru 
Dezvoltare Rurală ACSA au informat producătorii agri
coli din aria sistemelor centralizate de irigare ce vor fi re
abilitate despre prevederile legislații care reglementează 
crearea Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru irigare 
și avantajele constituirii acestora.

Programul Compact urmează să investească în rea
bilitarea a 11 sisteme de irigare și să asiste Asociațiile 
Utilizatorilor de Apă în preluarea managementului sis
temelor reconstruite de la autoritatea publică în dome
niu. Producătorii agricoli sînt entuziasmați de crearea 
Asociațiilor Utilizatorilor de Apă și de renovarea siste
melor de irigare, de care vor beneficia. 

Gospodăria țărănească 
”Leahu Maria”, comu-
na Jora de Mijloc, raio-
nul Orhei ”Gospodăria 
mea țărănească deține 18 
hectare de teren agricol, 
dintre care 2 hectare sînt 
ocupate de livadă, iar re
stul sînt terenuri arabile 
pe care cultiv legume și 
cereale. Deoarece sistemul 
de irigare din localitate 
este devastat, am reușit 
din resurse proprii să fa
cem unele reparații dato
rită cărora putem iriga doar jumătate din suprafață. Dar 
vrem un sistem de irigare modern, care near permite să 
extindem suprafața de irigare și să reducem cheltuielile 
de irigare.”

Gospodăria Țărănească 
”Iurie Bejan”, satul 
Vîșcăuți, raionul Orhei 
”Gospodăria țărănească 
deține 13 hectare de teren 
arabil, dintre care o parte 
este arendat. Cultiv legu
me și îmi dau seama de 
valoarea irigării, deoarece 
astăzi nu am posibilitate să 
irig. Cultiv în special legu
me care nu sînt foarte de
pendente de apă cum este 
ceapa, morcovul, roșiile, 
deși irigarea miar spori 
mult recoltele. Aș dori să 
cultiv ardei și vinete, dar nu am apă. Nu am probleme 
cu vînzarea produselor agricole, deoarece am piață de 
desfacere.”

Angela Bejan, primar, sa-
tul Vîșcăuți, raionul Orhei 
”Com pact este primul pro
gram care vine cu investiții 
în satul Vîșcăuți. De aceea, 
oamenii sînt mai rezervați, 
pentru că nu le vine a cre
de că cineva le va oferi pe 
gratis niște beneficii. Dar 
agricultorii sînt conștienți 
de importanța irigării, de
oarece ei muncesc foarte 
mult, dar rezultatul muncii 
nu e pe măsura eforturilor 
din caza lipsei de apă. 

În plus, irigarea ar contribui și la bunăstarea satului, la 
creșterea bugetului localității.” 

Producătorii agricoli din 28 de localități și-au exprimat interesul 
pentru crearea Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru irigare
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Locuitorii din comunele amplasate pe marginea porţiu
nii de 93 de km de drum, care începe de la Sărăteni pînă 
la intersecţia Drochia, a traseului naţional M2, ce va fi 
reabilitat în cadrul Programului Compact, au participat 
la consultările publice privind proiectarea drumului. 
Consultările publice au fost organizate pe parcursul lu
nii martie curent de consorţiul companiilor americane 
Nathan și URS, compania locală UniversInj și Fondul 
Provocările Mileniului Moldova.

Locuitorii au venit cu un șir de propuneri pentru a fi in
cluse în proiectul de reabilitare a drumului cu scopul de a 
îmbunătăți situația socială și economică a comunităților. 
Unele propuneri vor fi luate în considerare la etapa de 
definitivare a proiectului de reconstrucție a drumului. 
Propunerile expuse de locuitori țin de pavarea căilor de 
acces la instituțiile sociale cum sînt școlile, spitalele sau 
magazinele, reabilitarea și construcția sistemelor de dre
naj pentru scurgerea apelor pluviale, amenajarea trotua
relor, stațiilor de așteptare, trecerilor pentru pietoni și in
stalarea semnelor rutiere, reducerea vitezei de circulație 
pe porțiunile de drum care trec prin localități pentru a 
spori securitatea pietonilor etc. O altă doleanță expusă 
în cadrul consultărilor publice se referă la posibilitatea 
de a antrena localnicii în lucrările de reconstrucție a 
drumului care trece prin localitățile lor. În prezent, toate 
propunerile sînt examinate de proiectanți pentru a de
termina în ce măsură acestea pot fi reflectate în proiectul 
de reconstrucție a drumului.

Serghei Slutu, primar, comuna Ocolina, raionul Soroca 
”Drumul este tot. Reabilitarea acestui drum este un lu

cru extrem de important 
nu doar pentru localitatea 
noastră, dar și pentru alte 
localități, pentru că dru
murile unesc raioanele în
tre ele și cu capitala țării. 
Chiar dacă acest drum nu 
trece direct prin Ocolina, 
sîntem siguri că reparația 
lui va produce schimbări 
și pentru noi. În cadrul 
discuțiilor publice locui
torii comunei au propus 
reabilitarea unui pod utili
zat de locuitori, precum și 
reconstruirea drumului local care intersectează traseul 
reabilitat. Sper ca propunerile Ocolinei să fie acceptate.” 

Boris Bodorău, primar, 
comuna Volovița, raionul 
Soroca ”Reparația traseu
lui înseamnă și transporta
rea produselor, și turiști, și 
securitate rutieră. La mo
ment, starea drumurilor 
este o problemă complica
tă pentru toate localitățile, 
de aceea oportunitatea 
oferită de Compact de a 
benefica de un drum nou 
fără cheltuieli din partea 
noastră este o posibilitate 
unică. Vom fi foarte recu
noscători dacă lucrările de reconstrucție a drumului vor 
include și propunerile locuitorilor de iluminare a trase
ului, renovare a stațiilor de așteptare, trotuarelor și vece
urilor publice, amenajare a unor locuri pentru popasul 
călătorilor.” 

Actualmente, consorţiul companiilor americane Nathan 
și URS și compania locală UniversInj au finalizat 60 la suta 
din lucrările de proiectare a reconstrucției celor 93 de km 
de drum. Pe 21 martie curent proiectanții au prezentat re
zultatele proiectării reprezentanților autorităților publice 
locale, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 
Drumurilor, Administraţiei de Stat a Drumurilor, altor 
instituții vizate de reabilitarea drumului. 

Opinia comunităților contează în reabilitarea drumului
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Potrivit proiectanților, proiectul de reabilitare include lu
crări care vor spori securitatea traficului rutier cum sînt 
îmbunătățirea și reamenajarea intersecțiilor cu drumurile 
naționale și cele locale, corecții de traseu etc. La etapa ac
tuală de proiectare, se estimează că lucrările de reabilitare 
vor implica necesitatea realocării a circa 7 hectare de te
ren. 

Un alt aspect care ține de demararea lucrărilor de 
reconstrucție este elaborarea planului de acţiuni de stră
mutare în cadrul implementării proiectului de reabilita
re a drumurilor. Modernizarea celor 93 de km de drum 
prevede majorarea pe 
unele porţiuni a număru
lui de benzi, modificarea 
intersecțiilor și curbelor 
pentru a spori securitatea 
traficului. Aceste lucrări 
ar putea afecta diverse 
proprietăți private și pu
blice. În acest context, pe 
10 martie curent Fondul 
Provocările Mileniului 
Moldova a semnat cu 
compania germană Kocks 
Consult GmbH un con
tract care prevede elabo
rarea planului de acțiuni 
de strămutare. Acest plan 
va fi elaborat cu concursul 

locuitorilor în cadrul discuțiilor publi
ce.

Pe parcursul elaborării planului de 
acțiuni de strămutare vor fi identificate 
persoanele, bunurile publice și cele pri
vate care ar putea fi afectate în procesul 
de reabilitare a porţiunii de drum. Astfel 
de bunuri ar putea fi monumentele, fînt
înile, alte construcţii amplasate dea lun
gul traseului. 

Scopul principal al acţiunilor în con
textul procesului de strămutare este de 
a minimiza sau chiar de a evita stră
mutarea involuntară, unde este posi
bil. Totodată, compania Kocks Consult 
GmbH va propune soluţii și mecanis
me pentru a compensa posibilele da
une, pierderi și strămutări cauzate în 
procesul reabilitării drumului, în con

formitate cu prevederile legislaţiei naţionale și standar
delor internaţionale.

Planul de acţiuni de strămutare va fi elaborat pînă la fi
nele lunii iunie curent, astfel ca acţiunile planificate să 
fie executate înainte de demararea lucrărilor de reabili
tare a drumului. Conform Programului Compact, lucră
rile de proiectare a reconstrucției celor 93 de kilometri 
de drum SărăteniSoroca urmează să finalizeze în iulie 
2011, iar lucrările de reparaţie a acestui traseu să dema
reze în 2012.
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Aspectele sociale și de gen sînt importante în procesul de 
implementare a Programului Compact, de aceea Fondul 
Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova) a ela
borat un plan de integrare socială și de gen, aprobat de 
Corporația Provocările Mileniului pe data de 8 martie, 
cînd au fost marcați 100 de ani de la declararea zilei de 8 
martie drept Ziua internațională a femeii. 

Planul de integrare socială și de gen va asigura că toa
te persoanele vizate de Compact vor beneficia în mod 
echitabil de rezultatele activităților, indiferent de etnie, 
gen, condiție socială etc. De fapt, această poziție rezultă 
din politica Corporației Provocările Mileniului, care este 
interesată ca de resursele oferite de Guvernul SUA să be
neficieze toate categoriile de cetățeni, fără discriminare. 
Planul aprobat stabilește cerințe privind implicarea tutu
ror categoriilor de cetățeni în implementarea proiectelor 
și excluderea sau minimizarea oricăror efecte nedorite 
pentru comunitățile din aria proiectelor. Cerințele re
spective vizează FPM Moldova și companiile contracta
te pentru realizarea activităților Programului Compact. 

Planul de integrare socială și de gen identifică activități 
și modalități clare prin intermediul cărora Compact va 
influența pozitiv comunitățile în mai multe aspecte so
ciale. Proiectul Reabilitarea drumurilor va contribui la 
îmbunătățirea conexiunii populației din zonele rurale cu 
comunitățile vecine, centrele raionale, capitala țării, dar 
și accesului la infrastructura socială din afara zonelor de 
implementare a proiectului. De asemenea, reconstrucția 
porțiunii de 93 km de drum va atrage noi inițiative de 
dezvoltare în zonele rurale, dar și reducerea costurilor 
de transport pentru populația săracă, în special femei, 
tineri, persoane în etate. 

Pentru asigurarea impactului pozitiv preconizat, planul 
de integrare socială și gen prevede în ambele proiecte 
acțiuni concrete. În scopul evitării oricărui efect nega
tiv asupra comunităților în timpul realizării activităților, 
documentul cere tuturor contractorilor de servicii și 
lucrări să contribuie și să ia toate măsurile necesare 
pentru a nu admite cazuri de trafic de ființe umane, 
muncă a copiilor sau munci forțate și a realiza în acest 
sens activități de informare pentru muncitorii lor, dar și 
pentru populația din aria proiectelor, inclusiv măsuri de 
prevenire a bolilor oportuniste. 

În același timp, FPM Moldova, prin activitățile 
desfășurate, va determina crearea unor noi posibilități 
de a spori veniturile ce vor influența pozitiv dez
voltarea afacerilor din regiunile rurale și evoluția 
comunităților. 

Proiectul Tranziția la agricultura performantă va oferi 
soluții reale producătorilor agricoli – femei și bărbați – 
pentru sporirea veniturile din activitatea agricolă, prin 
beneficiile care aceștia le vor avea ca urmare a reabilitării 
sistemelor de irigare, facilitarea accesului la finanțare în 
agricultură și creșterea vînzărilor în agricultura perfor
mantă.

În sensul celor menționate, femeile reprezintă un seg
ment important al beneficiarilor Programului, iar 
Corporația Provocările Mileniului și FPM Moldova 
recunosc că inegalitatea de gen poate fi o constrîngere 
în creșterea economică și reducerea sărăciei. Din aceste 
considerente, promovarea participării active a femeilor 
pentru a beneficia de proiectele Compact este o priori
tate, iar planul de integrare socială și gen identifică căile 
și modalitățile potențiale de a crește și direcționa benefi
ciile spre femei. Cel mai ambițios scop pentru FPM este 
încadrarea femeilor în procesul decizional și în manage
mentul Asociațiilor Utilizatorilor de Apă. Cel puțin 20% 
din Consiliul de conducere al asociațiilor îl vor constitui 
femeile, ceea ce va încuraja implicarea lor pe viitor în 
politică, economie etc.

Corporația Provocările Mileniului a aprobat un instrument pentru 
integrarea aspectelor sociale și de gen în activitățile Compact Compact
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Digest Compact

Fondul Provocările Mileniului Moldova și Adminiyy
straţia 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 trase
ului naţional M2. Potrivit Acordului semnat, cele două 
instituţii se obligă să întreprindă acţiunile necesare pen
tru efectuarea lucrărilor de reabilitare a drumului, astfel 
încît să reducă pierderile utilizatorilor de drum cauzate 
de stare proastă a carosabilului, să sporească securitatea 
traficului rutier, să se intensifice circulaţia pe porţiunea 
de drum, să se reducă costurile de întreţinere a drumu
lui etc.

A fost creat Grupului de lucru privind gestionarea bayy
zinelor hidrografice care va coordona implementarea 
eficientă a aspectelor care ţin de gestionarea bazinelor 
hidrografice ale Reformei Sectorului de Irigare din ca
drul proiectului Tranziţia la agricultura performantă. 
Membrii grupului de lucru sînt reprezentanţi ai ministe
relor și autorităţilor administraţiei publice centrale im
plicate în elaborarea politicilor și legislaţiei în domeniul 
gestionării resurselor de apă, eliberarea autorizaţiilor de 
folosinţă specială a apei, controlul respectării legislaţi
ei în domeniul protecţiei resurselor de apă, efectuarea 
monitoringului și gestionarea informaţiei privind starea 
resurselor de apă etc. De asemenea, grupul de lucru in
clude reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, 
sectorului academic și agenţilor economici interesaţi de 
aspectele gestionări durabile a resurselor de apă.

A fost finalizat recensămîntul producătorilor agricoli în yy
zonele celor 11 sisteme centralizate de irigare care vor 
fi reabilitate în cadru Programului Compact. Informația 
colectată este în prezent analizată și urmează să fie sis
tematizată în luna aprilie curent. Datele colectate se 
referă la descrierea situației privind numărul de pro
ducători agricoli dezagregați după suprafețele cultiva
te. Aceste informații vor fi utilizate în procesul de cre
are a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru irigare, 
Registrului utilizatorilor de apă și în procesul de evalua
re a implementării Programului Compact.

Fondul Provocările Mileniului Moldova și Corpul Păcii în Moldova au inițiat discuții yy
privind semnarea unui acord de colaborare în contextul implementării Programului 
Compact. Cele două instituții urmează să convină asupra domeniilor de cooperare, 
posibilității de antrenare a voluntarilor Corpului Păcii în activitățile Compact și utiliză
rii experienței acestora în implementarea proiectelor privind reabilitarea drumurilor și 
tranziția la agricultura performantă.
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Activitatea planificată Perioada de rea-
lizare Note

Proiectul de Reabilitare a Drumurilor (PRD)

Efectuarea lucrărilor de proiectare și elaborarea documentelor de pro-
iectare Ianuarie – Iunie Proces demarat în 

iunie 2010

Elaborarea şi prezentarea documentaţiei de licitaţie pentru procurarea 
lucrărilor de reabilitare a drumului Iulie – August

Mobilizarea companiei și elaborarea planului de acţiuni de strămutare Februarie – Mai

Elaborarea planului de management de mediu şi social Ianuarie - Iunie Proces demarat în 
iulie 2010

Elaborarea termenilor de referinţa şi a documentaţiei de licitaţie pentru 
procurarea serviciilor de supraveghere Mai – Iunie

Recrutarea şi contractarea consultanţilor individuali Februarie - Martie

Dotarea tehnică a locurilor de muncă a consultanţilor Februarie - Mai

Proiectul Tranziția la Agricultura Performantă (PTAP)

Lansarea licitaţiei şi recepţionarea ofertelor pentru serviciile de proiec-
tare detaliată a sistemelor de irigare

Februarie – 
Aprilie

Evaluarea ofertelor, selectarea companiei, negocierea şi semnarea con-
tractului Mai – Iunie

Procurarea, şi instalarea echipamentului de birou pentru Unitatea de 
Monitorizare şi Supraveghere a Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru 
irigare

Martie – Iulie 

Unitatea de moni-
torizare va fi creată 
în cadrul Agenţiei 
Apele Moldovei

Implementarea strategiei de informare şi sensibilizare a producătorilor 
agricoli, semnarea acordurilor de asociere (Campania de informare se 
desfăşoară în localităţile din raza de acoperire a sistemelor de irigare ce 
vor fi reabilitate)

Ianuarie - Aprilie

Formarea Grupurilor de iniţiativă şi a Comitetelor de fondare a Asociaţiilor 
Utilizatorilor de Apă (AUA) Aprilie – Iulie 

Acordarea asistenţei şi suportului tehnic Agenţiei Apele Moldovei şi 
Ministerului Justiţiei privind crearea și supravegherea activităţii AUA

Aprilie – 
Noiembrie 

Evaluarea capacităţilor instituţionale privind monitorizarea resurselor 
de apă şi determinarea locaţiilor pentru instalarea a pînă la 10 staţii de 
monitorizare în timp real a cantităţii şi calităţii apelor de suprafaţă

Ianuarie – 
Decembrie

Proces demarat în 
2010, ce va conti-
nua în 2012

Acordarea asistenţei pentru Ministerul Mediului în promovarea proiec-
tului Legii Apelor Ianuarie – Mai Proces demarat în 

2010

Elaborarea conceptului activităţii privind accesul la finanţe în agricultu-
ră, orientat spre promovarea investiţiilor în infrastructura post recoltare Februarie –Aprilie

Elaborarea Manualului de Politici şi Proceduri privind acordarea credi-
telor

Februarie – 
Aprilie

Activități planificate pentru trimestrul II, 2011



12 Buletin informativ, trimestrul I, 2011COMPACT MOLDOvA

Selectarea Instituţiilor Financiare Participante Mai – Iunie

Mobilizarea companiei desemnate de USAID responsabilă de realizarea 
activităţilor Martie – Aprilie

Semnarea acordului de implementare dintre FPM Moldova şi Agenţia 
Apele Moldovei Martie 

Semnarea acordului de implementare dintre FPM Moldova şi Directoratul 
Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor Mai

Informaţiile care ţin de procurarea serviciilor și lucrărilor necesare în implementarea Programului Compact sînt 
disponibile la compania Booz Allen Hamilton, agentul de procurări al FPM Moldova (str. Vlaicu Pîrcălab, 63, et.10, 
of. D, MD 2012, Chișinău, tel.: (373 22) 815 847, 815 848).

Informație de contact a echipei FPM Moldova

Valentina Badrajan Director executiv al Fondului Provocările 
Mileniului Moldova

85 22 99

valentina.badrajan@gov.md

Igor Perjan
Vicedirector executiv 85 22 95

igor.perjan@mca.gov.md

Valentin Bozu
Consilier principal 85 22 98

valentin.bozu@gov.md

Ghenadie Catlabuga
Consilier juridic 85 22 91

ghenadie.catlabuga@mca.gov.md

Sergiu Iuncu Director Proiectul Tranziţia la Agricultura 
Performantă

85 22 97

sergiu.iuncu@mca.gov.md

Anatol Usatîi Director Proiectul Reabilitarea Drumurilor
85 22 91

anatol.usatii@mca.gov.md

Sergiu Budeşteanu
Director evaluare socială şi de mediu 85 22 91

sergiu.budesteanu@mca.gov.md

Andrei Băţ
Director monitorizare şi evaluare 85 22 91

andrei.bat@mca.gov.md

Ion Josan
Director achiziţii 85 22 91

josanivan@gmail.com

Elena Bodiu
Director administrativ şi financiar 85 22 99

elen.bodiu@mca.gov.md

Victor Găină Director Activitatea de reabilitare a sisteme-
lor centralizate de irigare

85 22 99

victor.gaina@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.


