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Corporaţia Provocările Mileniului 

(CPM), Agenţia Statelor Unite 

pentru Dezvoltare (USAID) şi 

Fondul Provocările Mileniului 

(FPM) Moldova au semnat un 

Memorandum pentru o perioadă de 

cinci ani, prin care cele trei 

instituţii îşi exprimă interesul 

comun de a stimula 

competitivitatea  în  sectorul 

agricol  de valoare înaltă din 

Republica Moldova. Conform 

Memorandumului, instituţiile vor 

contribui la dezvoltarea şi extinderea pieţelor produselor locale de valoare înaltă şi 

instruirea producătorilor agricoli în vederea sporirii producţiei şi dezvoltării 

abilităţii de a satisface cererea pieţei.   

Prin prezentul Memorandum părţile au convenit asupra rolurilor şi 

responsabilităţilor USAID, CPM şi FPM Moldova în implementarea şi coordonarea 

activităţii de creştere a vînzărilor în agricultura performantă, prevăzută în cadrul 

proiectului Tranziţia la Agricultura Performantă al Programului Compact.   

Activitatea de creştere a vînzărilor în agricultura performantă va fi implementată în 

perioada 2010 - 2015 şi va asigura instruire şi asistenţă tehnică pentru fermieri şi 

antreprenori din sectorul agroalimentar. De asemenea, în cadrul acestei activităţi 

vor fi susţinute eforturile Guvernului Republicii Moldova de a satisface cerinţele 

sanitare şi fito-sanitare pentru ca produsele cu valoarea adăugată înaltă să aibă acces 

pe piaţa din comunitatea europeană şi a ţărilor fostei URSS. În acest context,  va fi 

procurat echipament modern de prelevare a probelor pentru Laboratorul Central 

Fitosanitar, iar serviciile prestate de această instituţie vor fi ajustate la cerinţele 

internaţionale şi certificate în conformitate cu standardele ISO 9000.  

De rezultatele activităţii de creştere a vînzărilor în agricultura performantă vor 

beneficia în primul rînd producătorii agricoli şi diverşi antreprenori din lanţul 

valoric în agricultura performantă din Moldova, cum sînt cooperativele agricole, 

furnizorii de servicii etc. Totodată, printre beneficiari sînt instituţiile de stat şi, nu în 

ultimul rînd, cetăţenii Republicii Moldova. 

"Programul 
COMPACT îşi 
propune să 

contribuie la 
reducerea  
sărăciei în 
Republica 

Moldova prin 
creştere 

economică" 
 

Buletin informativ, mai 2011 

 CPM şi USAID au convenit asupra implementării unei 
activităţi a Programului Compact  
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Proiectarea lucrărilor de reconstrucţie a porţiunii 

de 93 de km de drum de la Sărăteni spre Soroca 

pînă la intersecţia Drochia este pe ultima sută de 

metri. Consorţiul companiilor americane Nathan şi 

URS şi compania locală UniversInj au prezentat, 

în cadrul unui atelier de lucru din 27 mai curent, 

95 la sută din lucrările de proiectare a 

reconstrucţiei a 93 de km a drumului naţional M2.  

Aspectele de proiectare au fost discutate cu 

primarii și consilierii din localităţile tranzitate de 

drumul ce va fi reabilitat,  factori de decizie din 

cadrul Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor, Administraţiei de  Stat 

a Drumurilor, altor instituții.  

Proiectanţii au informat părţile interesate că la 

definitivarea proiectului privind reconstrucţia  

drumului Sărăteni-Soroca sînt luate în considerare 

propunerile formulate de locuitorii satelor privind 

iluminarea drumului, construirea pasajelor pentru 

pietoni, construcţia staţiilor de aşteptare etc. S-a 

discutat şi despre un acces mai bun la instituțiile 

de menire socială, cum ar fi clinici, școli, 

grădinițe, ceea ce presupune reabilitarea unor 

porțiuni suplimentare, decît traseul M2 care 

tranzitează satele, ori construirea unor piețe, locuri 

de popas, care vor fi prevăzute în proiectul final. 

Securitatea traficului este o parte importantă a 

lucrărilor de proiectare, iar discuțiile din cadrul 

atelierului au vizat şi raportul prezentat recent de 

EuroRAP.  

Securitatea traficului inclusă în proiectarea 

drumului va fi suplimentată cu programe de 

informare și școlarizare pentru populația din 

comunitățile din aria drumului reabilitat, fiind 

realizate la etapele ulterioare de implementare a 

proiectului.   

La etapa de proiectare detaliată au fost luate în 

considerare aspectele sociale şi de mediu, 

prevăzute de Planul de Management Social şi de 

Mediu, elaborat de echipa de proiectare. Aceste 

aspecte ţin de atenuarea impactului advers 

asupra mediului la etapele de proiectare, 

construcţie şi post-construcţie a proiectului de 

reabilitare a drumului. Datorită soluţiilor 

eficiente propuse de către echipa de proiectare, 

au fost incluse măsuri ca dispersarea scurgerilor 

de suprafaţă, instalarea benzilor rezonatorii 

pentru reducerea vitezei în localităţi îndeosebi 

lîngă obiectele social-culturale, minimizarea 

eroziunii solului etc.   

 

De asemenea, proiectarea reconstrucţiei 

drumului a luat în considerare diminuarea 

impactului asupra tuturor bunurilor amplasate 

de-a lungul drumului M2, ţinînd cont de 

exigenţele cu privire la viteza proiectată şi 

aspectele siguranţei rutiere.  Aceste aspecte vor 

fi incluse în planul de acţiuni de strămutare în 

contextul reabilitării porţiunii de drum M2, care 

Proiectarea lucrărilor de reabilitare a 93 de km de drum se apropie de final 
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este elaborat în prezent de  compania Kocks 

Consult GmbH. 

O altă decizia importantă aprobată în cadrul 

atelierului de lucru ține de strategia de procurare 

a lucrărilor de reabilitare, în special – divizarea 

sectorului de drum cu o lungime de 93 km în 

patru loturi.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTUL 4 
De la:intersecţia cu drumul de acces spre s. Rădi-

Cereşnovăţ 
Pînă la:Intersecţia Drochia (intersecţia R7 cu R9) 

Lungimea:  24,9 km 

LOTUL 3 
De la: Intrarea in or. Ghindeşti 
Pînă la: intersecţia cu drumul de acces spre s. Rădi-

Cereşnovăţ 

Lungimea:  23.2 km 

LOTUL 2 
De la: hotarul între raioaneleTeleneştişiFloreşti 
Pînă la: Intrarea in or. Ghindeşti 

Lungimea: 20,7 km 

LOTUL 1 
De la: Intersecţia Sărăteni 
Pînă la: hotarul între raioane Teleneştişi Floreşti 
Lungimea: 24,2 km 
Lotul Opţional  1A “Intersecţia denivelată la Sărăteni ” 
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FPM Moldova a informat în cadrul unei 

conferinţe, desfăşurată pe 30 mai curent la 

Chişinău, mai multe companii locale şi 

internaţionale despre posibilităţile de participare 

la concursul de selectare a constructorilor pentru 

reabilitarea unei porţiuni de 93 de km a traseului 

naţional M2, finanţată în cadrul Programului 

Compact. La conferinţă au participat circa 30 de 

companii interesate de lucrările de reconstrucţie 

a drumului, precum şi de supraveghere a 

lucrărilor de reabilitare. 

Concursul va fi lansat în luna august curent, iar 

lucrările de reabilitare a porţiunii de drum vor 

demara la începutul anului 2012. La concurs sînt 

invitate să participe atît companiile 

internaţionale, cît şi cele locale ce dispun de 

experienţă în domeniu, tehnică performantă de 

construcţie, capacităţi financiare etc.  

Lucrările de reconstrucţie se vor desfăşura pînă 

la finele anului 2013 şi vor cuprinde segmentul 

de drum naţional M2, de la Sărăteni spre Soroca 

pînă la intersecţia Drochia. Pentru desfăşurarea 

lucrărilor de reconstrucţie, porţiunea de 93 de 

km va fi împărţită în patru loturi similare după 

lungime şi complexitatea lucrărilor.  

Potrivit estimărilor prealabile, proiectul de 

reconstrucţie a porţiunii de 93 de km va include 

reabilitarea întregului sistem rutier inclusiv 

corecții de traseu, reconstrucţia podurilor,  

 

 

îmbunătățirea și reamenajarea intersecțiilor cu 

drumurile naționale și cele locale, construcţia 

pasajelor şi trotuarelor pentru pietoni  etc.  

Totodată, FPM Moldova a informat companiile 

locale şi internaţionale despre intenţia de a 

procura lucrări de supraveghere a reconstrucţiei 

drumului. La concurs vor fi propuse două loturi 

de lucrări de supraveghere.  

În cadrul aceleaşi conferinţe, FPM Moldova a 

informat participanţii despre scutirile de taxe de 

care beneficiază companiile şi instituţiile 

implicate în implementarea activităţilor 

Compact. Tipurile de taxe scutite sînt:  

 taxa pe valoarea adăugată,  

 accizele,  

 taxele vamale şi taxa pentru proceduri 

vamale,  

 impozitul pe venitul corporativ al 

companiilor sau altor persoane juridice 

rezultat din activităţi legate de 

implementarea Programului,  

 impozitul pe venitul persoanelor fizice care 

lucrează în cadrul Compact,  

 taxele aferente admiterii temporare a 

bunurilor ce se referă la Program şi a 

bunurilor personale, 

 taxele rutiere,  

 taxele pe bunurile imobiliare, alte taxe 

locale. 

De aceste taxe sînt scutite entităţile de 

implementare, companiile de construcţie, care 

efectuează lucrări civile în legătură cu 

implementarea Programului Compact, orice 

contractor, care procură/furnizează servicii, 

bunuri sau lucrări, utilizate sau realizate la orice 

nivel sau etapă, în legătură cu implementarea 

Compact, orice contractor care importă bunuri 

în legătură cu implementarea Programului 

Compact, precum şi orice persoană fizică, în 

ceea ce priveşte venitul personal obţinut în 

legătură cu lucrările sau serviciile prestate în 

cadrul Programului Compact. 

FPM Moldova a explicat companiilor de construcţie şi de supraveghere 

condiţiile de participare la concursul pentru reabilitare a 93 de km de drum 
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Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM 

Moldova) şi Agenţia „Apele Moldovei” au 

semnat pe 6 mai curent un acord de 

implementare în perioada 2011-2015 a 

activităţilor de reformare şi reabilitare a 

sectorului de irigare, prevăzute în Programul 

Compact al Corporaţiei Provocările Mileniului. 

Acordul semnat stabileşte responsabilităţile 

celor două instituţii în contextul reformării 

sectorului de irigare, modernizării şi reabilitării 

sistemelor de irigare pe parcursul următorilor 

patru ani.  

Conform prevederilor acordului, Agenţia 

”Apele Moldovei” va acorda suport companiilor 

responsabile de proiectarea şi reabilitarea a pînă 

la 11 sisteme centralizate de irigare, va facilita 

instruirea operatorilor staţiilor de pompare şi 

altor specialişti tehnici implicaţi în gestionarea 

sistemelor de irigare etc. Agenţia, de asemenea, 

va participa la crearea reţelei naţionale de 

monitorizare în timp real a cantităţii şi calităţii 

apelor, menită să contribuie la gestionarea 

eficientă a resurselor de apă. Totodată, Agenţia 

„Apele Moldovei” se obligă să creeze o 

subdiviziune cu personal calificat care va asista 

şi va monitoriza activitatea noilor Asociaţii ale 

Utilizatorilor de Apă pentru irigare.  

În aceleaşi timp, FPM Moldova se angajează să 

procure echipamentul necesar pentru menţinerea  

 

 

 

după reabilitare a reţelelor centralizate de 

irigare, cum ar fi excavatoare, macarale, pompe 

şi tractoare agricole, aparate de sudură, diverse 

scule mecanice etc. Acordul prevede şi 

procurarea echipamentului necesar pentru 

monitorizarea în timp real a calităţii şi cantităţii 

apei în rîurile Prut şi Nistru, ceea ce va 

îmbunătăţi gestionarea riscurilor în cazul 

situaţiilor excepţionale de secetă sau inundaţii în 

Republica Moldova. 

De asemenea, FPM Moldova va contribui la 

instruirea angajaţilor Agenţiei în domeniul de 

management al Asociaţiilor Utilizatorilor de 

Apă pentru irigare.  

 

Semnarea acordului dintre FPM Moldova şi 

Agenţia „Apele Moldovei” face parte din 

prevederile Acordului Compact, semnat în 2010 

de Guvernul Republicii Moldova şi Corporaţia 

Provocările Mileniului a Guvernului SUA. 

 
 

FPM Moldova a semnat un acord cu Agenţia „Apele Moldovei” privind 
modernizarea sectorului de irigare 
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Guvernul a aprobat pe 28 mai curent proiectul 

Legii apelor, care are scopul să creeze un cadru 

legal pentru gestionarea, protecţia şi folosinţa 

eficientă a apelor din Republica Moldova.  

Legea se axează pe reglementarea relaţiilor din 

domeniul resurselor de apă, prevenirea oricăror 

degradări a apelor şi restabilirea mediului 

acvatic, precum şi conformarea acestora la 

cadrul internaţional în domeniul apelor.  

Actualul Cod al Apelor este deja depăşit, de 

aceea este nevoie de a adopta o Lege nouă a 

apelor care ar asigura o colaborare eficientă a 

părţilor interesate în domeniul utilizării durabile 

a resurselor de apă şi a protecţiei ecosistemelor 

acvatice.  

 

 

 

 

Compania germană GOPA, în asociere cu alte 

două companii germane, vor administra din 24 

mai curent activităţile de reformare a sectorului 

de irigare şi de reabilitarea a 11 sisteme 

centralizate de irigare, prevăzute în cadrul 

Programului Compact. Potrivit prevederilor 

contractului, compania GOPA urmează să 

verifice şi să aprobe lucrările de proiectare, 

reparare şi modernizare a sistemelor centralizate 

de irigare, să monitorizeze respectarea 

termenelor   de  efectuare   a  lucrărilor  şi  să 

 

 

Proiectul Legii apelor reglementează accesul 

tuturor părţilor cointeresate la procesul de 

gestionare prin intermediul sistemului de 

consultări prealabile şi de elaborare a unor 

decizii consensuale, asigurându-se prin aceasta 

principiul participării. De asemenea, Legea 

apelor promovează principiul prevenirii 

poluării, ce presupune că nu vor fi întreprinse 

acţiuni sau măsuri ce ar putea avea consecinţe 

negative pentru sectorul acvatic şi pentru mediu 

în general. La fel de important este principiul 

"poluatorul plăteşte”, potrivit căruia, costurile 

prevenirii poluării sau depoluării resurselor 

acvatice sînt suportate de către poluator.  

Alt principiu care stă la baza proiectului Legii 

apelor este folosirea raţională a resurselor de 

apă, ce prevede stimularea folosirii resurselor 

de apă, în volumul în care beneficiarul de 

folosinţă a apei este cointeresat şi al cărui cost 

acesta poate să-l suporte. 

Proiectul legii apelor este unul esenţial pentru 

reformarea sectorului de irigare din Moldova şi 

gestionarea durabilă a resurselor de apă pe 

termen lung. La elaborarea acestui proiect au 

participat experţi ai Fondului Provocările 

Mileniului Moldova şi  au fost consultate 

opiniile societăţii civile din domeniu.  

 

 

 

 

acorde asistenţă în obţinerea certificatelor şi 

autorizaţiilor necesare pentru desfăşurarea 

lucrărilor de reabilitare.  

Compania GOPA a fost selectată în cadrul unui 

concurs internaţional. Aceasta dispune de 

experienţă de implementare a unor programe în 

domeniul dezvoltării rurale, dezvoltării 

sectorului agroalimentar şi dezvoltării 

infrastructurii, creşterii economice etc. În ţări 

din Europa de est, Asia şi Africa. 

Guvernul a aprobat proiectul Legii apelor 
 

O companie internaţională va coordona reformarea sectorului de irigare şi 
reabilitarea sistemelor centralizate de irigare în cadrul Compact 
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În perioada 10-13 mai un grup din patru 

specialişti ai FPM Moldova a efectuat o vizită 

de lucru în Erevan pentru a face cunoştinţă cu 

experienţa implementării Programului Compact 

în Armenia şi a participa împreună cu colegii 

din această ţară la un program de instruire în 

monitorizare şi evaluare. 

Programul Compact din Armenia este 

implementat de către Fondul Provocările 

Mileniului Armenia, care şi-a început activitatea 

în septembrie 2006. Scopul programului este 

reducerea sărăciei prin reabilitarea 

infrastructurii de irigare, complinită cu asistenţă 

tehnică şi financiară oferită producătorilor 

agricoli şi entităţilor guvernamentale din 

domeniul sectorului de irigare. 

 

 

 

Din  04 mai a început  procesul de şcolarizare a 

membrilor Consiliilor de constituire ale 

viitoarelor Asociaţii ale Utilizatorilor de Apă 

pentru irigare. Circa 100 producători agricoli 

din aria sistemelor centralizate de irigare, ce vor 

fi reabilitate în cadrul Programului Compact,  au 

fost informaţi despre  paşii şi procedurile de 

creare a AUA,  conform Legii cu privire la 

asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigare.  

Agenda instruirilor s-a axat pe studierea 

particularităţilor în procesul de creare a AUA 

 

 

Orientate spre reducerea sărăciei prin 

intermediul creşterii economice, toate 

programele finanţate de către Corporaţia 

Provocările Mileniului (CPM) au ca scop 

atingerea unor rezultate concrete. Iată de ce 

monitorizarea şi evaluarea sînt elementele 

esenţiale pentru o abordare bazată pe rezultat, 

fiind prezente la toate etapele de implementare: 

de la proiectare şi pînă la închidere.  

În acest sens, o cunoaştere aprofundată a 

procesului de monitorizare şi evaluare este 

indispensabilă  pentru punerea în aplicare a unui 

sistem orientat spre obţinerea unor rezultate, iar 

CPM pune un accent deosebit pe întărirea 

capacităţilor personalului programelor Compact 

în acest domeniu. 

Organizaţia americană Social Impact, care a 

desfăşurat instruirea, colaborează cu Corporaţia 

Provocările Mileniului şi programele Compact 

pentru a îmbunătăţi capacităţile acestora în 

utilizarea rezultatelor de monitorizare şi 

evaluare. Subiectele discutate în cadrul instruirii 

din Armenia s-au axat pe managementul 

monitorizării şi evaluării, metodele de evaluare, 

riscurile potenţiale în evaluarea impactului 

Programului Compact etc. 

 

 

 

 

pentru  fiecare schemă de irigare, cît şi pe 

elaborarea unui plan de lucru al Consiliilor de 

constituire pentru lunile mai-august  2011.  În 

cadrul acestor şedinţe membrii  Consiliilor de 

constituire au identificat problemele ce pot 

apărea la etapa de constituire al AUA  şi 

posibile soluţii  ale acestora.  

Instruirile au fost organizate de experţii 

Companiei Euroconsult Mott MacDonald, 

contractată pentru a implementa  activităţile de 

reformare a sectorului de irigare din Moldova. 

Specialiştii FPM Moldova au învăţat din experienţa Armeniei despre 
implementarea Programului Compact 

 

A început instruirea producătorilor agricoli pentru înregistrarea Asociaţiilor 

Utilizatorilor de Apă pentru irigare 
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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. 

 


