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Corporaţia Provocările Mileniului şi USAID au lansat 
proiectul ”Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea 
Întreprinderilor”

Agenţia SUA pentru Dezvol-
tare Internaţională (USAID) 
în parteneriat cu Corporaţia 
Provocările Mileniului (CPM) 
a lansat un nou proiect ”Com-
petitivitatea Agricolă şi 
Dezvoltarea Întreprinderi-
lor” (ACED) în cadrul unei 
conferinţe desfăşurate pe 10 
iunie 2011, la care au partici-
pat peste 110 persoane.  Am-
basadorul Statelor Unite ale 
Americii în Republica Moldo-

va Asif J. Chaudhry a deschis evenimentul şi a vorbit despre angajamentul 
Guvernului SUA de a susţine fermierii din Moldova în tranziţia spre agricul-
tura de valoare înaltă şi stimularea creşterii economice în regiunile rurale ale 
Moldovei.
Noul proiect ACED este un program cu o durată de cinci ani, finanţat în co-
mun de către USAID şi CPM. Proiectul îşi propune să sporească succesele 
sectorului agricol din Moldova în producerea şi comercializarea produselor 
de valoare înaltă atît pe piaţa internă, cît şi pe cea externă.  
ACED va oferi asistenţă tehnică şi instruire pentru producătorii şi oamenii 
de afaceri ai sectorului agricol de valoare înaltă în lanţurile valorice prioritare 
din întreaga ţară, cu un accent special pe zonele în care sistemele centralizate 
de irigare sînt reabilitate prin intermediul Programului Compact al CPM şi 
Guvernului Republicii Moldova.
ACED va dezvolta şi va extinde oportunităţile de piaţă pentru fermierii 
din Moldova, va îmbunătăţi tehnicile de producere în vederea satisfacerii 
cerinţelor de piaţă, va consolida operaţiunile post-recoltare ale lanţului va-
loric şi va perfecţiona cadrul legislativ şi infrastructura fitosanitară a secto-
rului agricol de valoare înaltă din Moldova.  Proiectul ACED va fi imple-
mentat de USAID în parteneriat cu Fondul Provocările Mileniului Moldova, 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, alţi donatori externi.
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Lansarea proiectului ”Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor” 
– aşteptările producătorilor agricoli

În perioada sovietică Moldova era cunoscută ca „livada USSR”. Atunci, sectorul agricol asigura practic toa-
te ţările membre cu fructe şi legume proaspete. Astăzi, Moldova s-a transformat într-un importator net al 
culturilor tradiţional crescute în țară, importînd masiv peste 88 mii tone de legume, cum sînt cartofii, roşiile, 
ceapa, varza, morcovul, sfecla roşie şi alte legume. Importul acestor legume creşte constant, iar exportul lor 
are o tendinţă generală de descreştere continuă. Această situaţie este influenţată de lipsa echipamentului 
performant pentru certificarea produselor, incapacitatea de a asigura calitate și inofensivitate produselor 
cultivate, ignorarea tehnologiilor avansate, cadrul instituțional și infrastructura slab dezvoltată. Aceste pro-
bleme sînt puse pe agenda proiectului ”Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor”, care va 
oferi asistenţă atît producătorilor agricoli, cît şi autorităţilor publice pentru a depăşi aceste impedimente.

Mihai Savin, SRL “Ro-
sliniuc”, satul Jora de 
Mijloc, raionul Orhei
Prelucrăm 740 de hecta-
re de teren agricol. Pe 
180 de hectare creştem 
livada de mere, pru-
ne, caise şi piersic, pe 
38 de hectare creştem 

puieţi, pe restul terenului cultivăm culturi de cîmp. 
Fructele în mare parte le vindem pe piaţa rusă prin 
intermediul cooperativei ”Orhei-Fruct”. În cadrul 
Programului Compact, satul Jora de Mijloc va be-
neficia de reconstrucţia sistemului de irigare care 
va acoperi circa 1300 de hectare de teren. 
Datorită acestui fapt, sperăm să obţinem recolte 
mult mai înalte şi calitate mai bună pentru pro-
dusele cultivate. Prin urmare, acum trebuie să 
învăţăm ce este piaţa de desfacere şi cum să pro-
ducem calitativ pentru a creşte vînzările inclusiv pe 
piaţa europeană.

Tatiana Pavliuc, SRL 
„Plaiul Bîrlădeni”, sa-
tul Bîrlădeni, raionul 
Ocnița
Întreprinderea noastră 
deţine 1600 de hecta-
re, dintre care 60 de 
hectare de legume, 
350 de hectare de liva-

da, în rod fiind 260 de hectare, restul – culturi de 
cîmp. Am dori să procurăm o casă de ambalare, 

complementată cu  o linie de sortare performantă. 
Deoarece, ne dorim sa avem un beneficiu mai mare 
urmare a activităţii noastre ca să putem oferi şi sa-
larii mai bune muncitorilor, dar şi să contribuim la 
dezvoltarea sociala a localităţii, pentru ca cei plecaţi 
peste hotare să se întoarcă acasă.
Fructele noastre sînt exportate în Rusia prin inter-
mediul altor companii. Astăzi, nu avem deocamdată 
dezvoltat sistemul de marketing ca să vindem sin-
guri. Trebuie să dezvoltăm la întreprindere veriga 
care se va ocupa de vînzări, de aceea, proiectul care 
a fost lansat corespunde întru totul necesităţilor 
noastre. 

Dumitru Rudenco, 
SRL „Rudibelagro”, 
satul Pelinei, raionul 
Cahul
Întreprinderea noastră 
cultivă mai mult 
fructe: mere, piersici 
și struguri de masă. 
Avem însă şi strugu-

ri tehnici şi culturi de cîmp. Strugurii şi fructele 
noastre ajung pe piaţa din Rusia, dar nu le vindem 
noi direct ci prin intermediul unor agenţi econo-
mici care exportă. Sîntem interesaţi de activităţile 
prezentate pentru ca să avem o  siguranţă econo-
mica şi un profit normal. Vrem să fim siguri că 
dacă producem vom vinde avantajos, să ştim cu ce 
preț vindem și cît vom cîstiga. Sîntem interesaţi şi 
să învaţăm cum să vindem ca profitul de la vînzări 
să vină la noi şi să nu plece la intermediari.
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FPM Moldova pregăteşte licitaţia pentru lucrările de reabilitare a porţiunii de 9� 
de km a drumului Sărăteni - Soroca

Fondul Provocările Mileniului Moldova va lansa în 
luna august curent tenderul pentru selectarea com-
paniilor care vor efectua lucrările de reconstrucție 
şi de modernizare a porţiunii de 93 de km de drum 
Sărăteni – Soroca (intersecţia Drochia). Pentru 
licitaţie, porţiunea de 93 de km a fost secţionată în 
patru segmente după lungime  şi după complexita-
tea lucrărilor. 

Astfel primul segment este de 24,2 km şi  înce-
pe de la intersecţia Sărăteni, pînă la hotarul între 
raioanele Teleneşti şi Floreşti. Licitaţia pentru acest 
segment va include un lot opţional care prevede 
construcţia intersecţiei denivelate la Sărăteni.
Al doilea segment  va avea o lungime de 20,7 şi înce-
pe de la hotarul între raioanele Teleneşti şi Floreşti  
pînă la intrarea în oraşul Ghindeşti.
Al  treilea segment de 23,2 km începe de la intra-
rea în oraşul Ghindeşti pînă la intersecţia cu dru-
mul de acces spre satul Rădi-Cereşnovăţ. Iar cel de 
al patrulea segment va fi de 24,9 km, începînd de 
la intersecţia cu drumul de acces spre satul Rădi-
Cereşnovăţ pînă la intersecţia Drochia (intersecţia 
R7 cu R9). 
Lucrările de reconstrucţie şi modernizare a 
porţiunii de 93 de km vor implica reabilitarea în-
tregului sistem rutier inclusiv corecții de traseu, 
îmbunătățire și reamenajare a intersecțiilor cu dru-
murile naționale și cele locale etc.

Fiecare segment de drum va fi inclus într-un lot de 
procurări. Companiile care vor participa la licitaţie 
vor putea adjudeca un lot sau mai multe loturi expu-
se pentru porţiunea de 93 de km. La licitaţie pot 
participa atît companii individuale, cît şi consorţii, 
dacă acestea întrunesc cerinţele specificate.
Companiile selectate pentru executarea  lucrărilor 
de reabilitare a drumului şi de supraveghere a 
lucrărilor vor beneficia de scutiri de taxe, conform 
Acordului Compact:

taxa pe valoarea adăugată, 
accizele, 
taxele vamale,
taxa pentru proceduri vamale, 
impozitul pe venitul corporativ al companiilor 
sau altor persoane juridice nerezidente ale Re-
publicii Moldova rezultat din activităţi legate 
de implementarea Programului, 
impozitul pe venitul persoanelor fizice nerezi-
dente 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.

Potrivit prevederilor Acordului Compact, semnat 
de Corporaţia Provocările Mileniului şi Guver-
nul Republicii Moldova, de aceste taxe sînt scuti-
te toate entităţile de implementare, companiile de 
construcţie, care efectuează lucrări civile în legătură 
cu implementarea Programului Compact, orice 
contractor, care procură/furnizează servicii, bunu-
ri sau lucrări, utilizate sau realizate la orice nivel 
sau etapă, 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.

•
•
•
•
•

•

•

•
•
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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 în or. Ghindeşti
Pînă la: Intersecţia cu drumul de acces 
spre s. Rădi-Cereşnovăţ
Lungimea:  23.2 km

LOTUL 2
De la: Hotarul între raioanele Teleneşti 
şi Floreşti
Pînă la: Intrarea în or. Ghindeşti
Lungimea: 20,7 km

LOTUL 1
De la: Intersecţia Sărăteni
Pînă la: Hotarul între raioane Teleneşti 
şi Floreşti
Lungimea: 24,2 km
 Lotul Opţional 1A 
“Intersecţia denivelată la Sărăteni ”
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Pînă la finele lunii iulie curent vor fi iniţiate acţiuni de strămutare în localităţile 
tranzitate de porţiunea de drum supusă reabilitării
Pînă la mijlocul lunii iulie curent FPM Moldova va 
aproba planul de acţiuni de strămutare în cadrul 
lucrărilor de reconstrucţie a drumului Sărăteni-So-
roca de 93 de km. Toate acţiunile planificate sînt 
consultate cu locuitorii şi autorităţile publice locale 
din localităţile traversate de drumul care va fi re-
construit în cadrul Programului Compact. Scopul 
Compact nu este doar de a moderniza infrastruc-
tura drumului, dar şi de a contribui la dezvoltarea 
socială a comunităţilor. 

Pe parcursul lucrărilor de reconstrucţie, în scopul 
lărgirii și  ajustării anumitor sectoare ale acestui 
drum va fi necesară achiziționarea terenului public 
și privat și strămutarea bunurilor aflate în proprie-
tate publică și privată.

Strămutarea presupune reamplasarea bunurilor  
private sau publice, procurarea terenurilor, dacă 
acestea împiedică buna desfăşurare a  lucrărilor 
de reconstrucţie a  porţiunii de drum. În caz de 
strămutare, fiecare persoană care va fi afectată va 
beneficia de compensare. 

Activitățile de strămutare sînt menite să restabilească 
nivelul de trai al persoanelor afectate de proiect  și 
să amelioreze  mijloacele lor de existență. 

În contextul activităților de strămutare vor fi 
compensate și pierderile care ar putea să le su-
porte persoanele fizice sau juridice în legătură cu 
strămutarea: recoltele de cereale, porumb, floarea 
soarelui, rapiţă, pomii fructiferi etc.  

Proiectul legii apelor este transmis Parlamentului 

Guvernul a transmis în Parlament pentru exa-
minare proiectul legii apelor, care are scopul să 
creeze un nou cadru legal pentru gestionarea, 
protecţia şi folosinţa eficientă a apelor din Repu-
blica Moldova. 

  

Proiectul legii reglementează relaţiile din domeniul 
gestionării resurselor de apă, prevenirea degradării 
apelor şi restabilirea mediului acvatic, precum 

şi conformarea legislației naționale la cadrul 
internaţional în domeniul apelor. La elaborarea 
acestui proiect de lege au participat experții FPM 
Moldova, oferind asistență Ministerului Mediului.
Totodată, proiectul prevede participarea activă a 
părţilor implicate în gestionarea resurselor de apă 
în procesul decizional la nivel de sub-bazin sau di-
strict hidrografic. 
Conform aceluiaşi proiect de lege, documentul 
prevede necesitatea excluderii oricăror acţiuni ce 
ar putea avea consecinţe negative asupra resurselor 
de apă a țării şi pentru mediul înconjurător în ge-
neral şi obligă toți utilizatorii de apă să întreprindă 
acțiuni de prevenire a poluării, iar cei care poluează 
să suporte  toate costurile de restabilire a mediului 
acvatic poluat. 
De asemenea, documentul, prin prevederile sale, 
va stimula folosirea resurselor de apă, în volumul 
în care beneficiarul de folosinţă a apei este cointe-
resat şi costul pe care acesta poate să-l suporte.
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FPM Moldova şi Agenţia „Apele Moldovei” au semnat un acord care prevede 
acţiuni comune pentru modernizarea sectorului de irigare

Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM Mol-
dova) şi Agenţia „Apele Moldovei” au semnat pe 6 
mai curent un acord de implementare a activităţilor 
de reformare şi reabilitare a sectorului de irigare în 
perioada 2011-2015, prevăzute în Programul Com-
pact finanțat de Corporaţia 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 respon-
sabile de proiectarea şi reabilitarea a pînă la 11 si-
steme centralizate de irigare, va facilita instruirea 
operatorilor staţiilor de pompare şi altor specialişti 
tehnici implicaţi în gestionarea sistemelor de iri-
gare etc. Agenţia, de asemenea, va participa la 
crearea reţelei naţionale de monitorizare în timp 
real a cantităţii şi calităţii apelor, menită să con-
tribuie 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 iri-
gare, cum ar fi excavatoare, macarale, pompe şi 
tractoare agricole, aparate de sudură și alte echi-
pamente. Acordul prevede şi procurarea echipa-
mentului necesar pentru monitorizarea în timp 
real a calităţii şi cantităţii apei în rîurile Prut şi 
Nistru, ceea ce va îmbunătăţi gestionarea riscuri-
lor în cazul situaţiilor excepţionale de secetă sau 
inundaţii în Republica Moldova.
De asemenea, FPM Moldova va contribui la in-
struirea angajaţilor Agenţiei în domeniul de ma-
nagement al Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă 
pentru irigare. 

Semnarea acordului dintre FPM Moldova şi 
Agenţia „Apele Moldovei” face parte din prevede-
rile Acordului Compact, semnat în 2010 de Guver-
nul Republicii Moldova şi Corporaţia Provocările 
Mileniului a Guvernului SUA.
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Compact va investi în reabilitarea şi modernizarea sistemelor centralizate de 
irigare

Infrastructura sistemelor centralizate de irigare 
din Republica Moldova a fost construită prin anii 
60, iar prin anii 80 doar unele sisteme au fost rea-
bilitate. Practic din acea perioadă nu au mai fost 
efectuate investiţii în reabilitarea şi moderniza-
rea acestora. De exemplu, sistemul centralizat de 
irigare Grozeşti, construit pentru irigarea a circa 
1000 de hectare de teren agricol, a fost construit 
în 1963, iar de atunci nu a mai fost reabilitat. 
Astăzi în Republica Moldova sînt 78 sisteme cen-
tralizate de irigare, dar care irigă doar 34 de mii 
de hectare de teren agricol, în timp ce în jur de 
100 mii de hectare de teren agricol rămîn nevalo-

rificate. Și asta în situația în care agricultura din 
Moldova este dependentă de irigare. În sezonul 
agricol culturile agricole cultivate primesc din 
precipitaţii doar 40 la sută din necesarul de apă 
pentru dezvoltarea normală. 
Sînt necesare investiţii importante în reabilitarea 
sistemelor centralizate de irigare, reconstrucţia 
pompelor, staţiilor, reţelelor de conducte, 
hidranţilor, reţelei de drenaj, digurilor etc. 
În plus, vechile sisteme nu mai fac faţă noilor 
cerinţe ale producătorilor agricoli, volumului ne-
cesar de apă, presiunii solicitate, echipamentului 
modern de irigare. Programul Compact este pri-
mul program de asistenţă care prevede investiţii 
majore în infrastructura sectorului de irigare. 

În prezent, se desfăşoară concursul de selecta-
re a companiei care va proiecta reabilitarea ce-

lor 11 sisteme. Compania selectată va elabora în 
următoarele 14  luni proiectul de reabilitare a cinci 
sisteme centralizate de irigare situate pe rîul Prut: 
Blindeşti, Grozeşti, Leova Sud, Chircani-Zîrneşti, 
Cahul, şi a şase sisteme centralizate de irigare pe 
rîul Nistru: Jora de Jos, Lopatna, Coşniţa, Criule-
ni, Puhăceni şi Roşcani.
 

Reabilitarea şi modernizarea celor 11 sisteme cen-
tralizate de irigare va permite extinderea irigării 
pe circa 15 mii hectare de terenuri agricole situate 
în circa 30 de localităţi.
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Creditele pentru investiţii în post-recoltare acordate în cadrul Programului 
Compact oferă mai multe avantaje

Proiectul manualului de proceduri pentru facili-
tarea accesului la finanţarea investiţiilor post-re-
coltare este la faza de coordonare. Acest manual 
stabileşte principiile şi regulile pentru acordarea 
creditelor necesare pentru infrastructura post-
recoltare.
Programul Compact prevede acordarea creditelor 
în valoare de 12 mln USD.  Această linie de credi-
tare va fi lansată pînă la finele lunii august curent, 
fiind destinată producătorilor agricoli şi agenţilor 
economici din domeniul agro-alimentar. Pe par-
cursul a 24 de luni (sau mai puțin) această linie 
de creditare va derula în regim pilot. În această 
perioadă vor fi acordate credite în valoare totală 
ce nu va depăși 3.5 mil USD. După acest termen, 
Corporaţia Provocările Mileniului va evalua im-
pactul acestei activităţii şi va decide referitor la 
oportunitatea extinderii liniei de creditare.
Creditele care vor fi acordate în cadrul Progra-
mului Compact vor oferi mai multe avantaje be-
neficiarilor, comparativ cu alte programe. Primul 
avantaj, este suma mare a creditelor acordate. Al 
doilea este rata avantajoasă a dobînzii. Al treilea 
este termenul mediu-lung al creditelor. Al patru-
lea este acordarea unui credit operațional supli-
mentar la cel investițional. De asemenea, benefi-
ciarii vor primi asistenţă în procesul de perfectare 
a documentelor necesare pentru contractarea 
creditelor.

Împrumuturile vor fi oferite pentru procura-
rea depozitelor frigorifice şi/sau echipamentului 
necesar pentru dezvoltarea depozitării frigorifi-
ce; procurarea echipamentului pentru sortare, 
spălare, ambalare, producerea sucurilor, uleiuri-
lor eterice etc.; procurarea echipamentului de la-
borator pentru controlul calităţii; achiziţionarea 
de camioane termo sau frigo, refrigeratoare care 
corespund standardelor EURO 4 şi 5; alte facilităţi 
necesare pentru prelucrarea sau păstrarea fructe-
lor şi legumelor.
Nu sînt eligibile împrumuturile pentru investiţii 
în domeniul zootehnic,  albinărit, echipament de 
irigare, echipament de recoltare, cultivarea pro-
duselor agricole, construcţia imobilelor pentru 
oficii etc.
Beneficiarii împrumuturilor pot fi producători 
agricoli sau agenţi economici din domeniul agro-
alimentar.
Perioada de acordare a creditelor este de 3-7 ani, 
iar suma acestora poate varia între 50 000 USD 
și 600 000 USD sau echivalentul în lei a acestor 
sume. 
Totodată, manualul stabilește metodologia de 
calculare a ratei dobînzii, care va fi una fluctuantă 
şi va fi revizuită la fiecare şase luni. Pentru cre-
ditele acordate în lei, rata dobînzii va fi revizuită 
în funcţie de rata inflaţiei înregistrată și cea 
prognozată în Republica Moldova. Pentru credi-
tele acordate în USD, rata dobînzii va fi revizuită 
în funcţie de rata LIBOR (rata dobînzii pe piața 
bancară internațională). 
După aprobarea manualului, FPM Moldova va 
lansa concursul de selectare a băncilor care vor 
gestiona linia de creditare. La concurs vor putea 
participa băncile care corespund criteriilor de eli-
gibilitate:  să dispună de licenţa BNM, să activeze 
cel puţin doi ani pe piaţă, să deţină capitalul mi-
nim reglementat, să demonstreze profitabilitate 
pe parcursul ultimilor doi ani etc.
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Compact-ul este un maraton nu un sprint

Interviu exclusiv, acordat revistei Profit, 
Bănci&Finanțe (nr.4/2011) de  Leslie McCuaig, Di-
rector pe Ţară, Corporația Provocările Mileniului.

 

Profit: Dna McCuaig, credeţi că R.Moldova are 
capacitatea de a absorbi cele $262 mil. acordate de 
Guvernul SUA şi, cel mai important, de a le utiliza 
eficient? 
L.M.: Răspunsul la această întrebare este “da”, un 
“da” foarte sigur. Guvernul R.Moldova şi cel al SUA 
au parcurs un drum lung pentru ca ţara Dvs. să fie 
eligibilă pentru Compact. Aş vrea să subliniez fap-
tul că în lume există doar 22 de Programe Compact, 
iar numărul ţărilor care ar dori să beneficieze de 
aceste programe este cu mult mai mare. Consider 
că însăşi faptul că Moldova a fost selectată pentru a 
participa la Compact este o mare realizare.
Profit: Programul Compact  constă din două 
proiecte – Tranziţia la Agricultura Performantă şi 
Reabilitarea Drumurilor. Cine a selectat aceste do-
menii şi de ce? 
L.M.: Proiectele au fost propuse de Guvernul R. Mol-
dova în februarie 2008 după o cooperare de aproa-
pe un an cu CPM. Moldova a înaintat mai multe 

proiecte pentru finanţare, inclusiv cele menţionate. 
La luarea deciziei finale s-a ţinut cont de stu-
diile care arată că sectorul agricol dispune de 
un potenţial enorm în R. Moldova. În particu-
lar, tranziţia la agricultura performantă ar putea 
contribui semnificativ la reducerea sărăciei în 
localităţile rurale. Cît priveşte investiţiile în dru-
muri, cred că nu este necesar să menţionez că în 
Moldova există probleme la acest capitol. 
Angajamentul nostru este de a investi în domeniile 
care vor ajuta populaţia, dar şi unde investiţiile vor 
avea un impact pozitiv şi de lungă durată. Credem 
că aceste două proiecte vor contribui semnificativ 
la prosperitatea ţării. 
Profit: Care sînt asemănările şi deosebirile între 
Programul Compact implementat în Moldova şi 
cele implementate în alte state?
L.M.: Dintre fostele republici sovietice, Programe 
Compact au mai fost implementate în Armenia 
şi Georgia. Programul  din Armenia este cel mai 
aproape de R. Moldova – acesta, de asemenea, in-
clude proiecte de reabilitare a drumurilor şi de mo-
dernizare a sistemelor de irigare. În Georgia, Pro-
gramul Compact prevede investiţii în reabilitarea 
drumurilor şi în sistemul energetic. 
Asemănări cu Georgia şi Armenia există la capito-
lul suprafaţa ţării, numărul  populaţiei şi al forţei de 
muncă. Moldova dispune de o forţă de muncă înalt 
calificată şi acesta este un mare avantaj. 
Multe ţări în care CPM investeşte sînt situate în 
Africa şi în alte părţi ale lumii unde există mai 
multe provocări din punct de vedere geografic. 
Multe dintre aceste ţări sînt situate mai departe de 
pieţele de desfacere, au o infrastructură şi un sistem 
educaţional mai puţin dezvoltat.
Deoarece acesta este cel de-al 20-lea Program Com-
pact, CPM dispune deja de o experienţă vastă în ce 
priveşte implementarea acestor programe. 
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Profit: Care credeţi că sînt principalele provocări 
în implementarea Programului Compact în R. 
Moldova?
L.M.: Cred că provocările sînt aceleaşi peste tot. 
Una dintre provocări este timpul – durata Progra-
mului Compact este de exact cinci ani. Programul  
a început la 1 septembrie 2010 şi se va încheia exact 
peste cinci ani - la 31 august 2015. În al doilea rînd, 
Compact-ul este întotdeauna un program ambiţios. 
Toţi membrii echipei doresc să facă cît mai mult 
posibil, iar agenda pentru cinci ani este încărcată. 
Un alt aspect este faptul că Programul Compact 
este un proces care presupune o cooperare intensă 
cu mai mulţi parteneri. 
Profit: Putem deja vorbi despre primele succese şi 
poate despre primele probleme în implementarea 
acestor proiecte?
L.M.:  În primul rînd, un mare succes a fost însăşi 
intrarea în vigoare a proiectului la 1 septembrie 
2010 deoarece a fost necesar de îndeplinit a serie 
întreagă de condiţii pentru ca acest lucru să se în-
tîmple. Un alt succes este crearea FPM Moldova care 
lucrează cu viteză maximă. De asemenea, au fost 
deja acordate cinci sau şase contracte importante, 
iar un alt contract urmează să fie acordat în viitorul 
apropiat. Acest lucru, de asemenea, reprezintă un 
succes enorm pentru primul an de activitate. 
Către luna iunie urmează să fie finalizate 95% din 
designul porţiunii de drum ce urmează a fi reabilitat, 
după care se va trece la faza de construcţii, care însă 
nu înseamnă dislocarea echipamentului pe teren. Faza 
de construcţii începe cu un tender internaţional. 
Designul unei magistrale auto înseamnă studii de 
fezabilitate, proiecte inginereşti şi de scurgere a 
apelor etc. Porţiunea de drum Sărăteni-Soroca va 
fi una foarte modernă, iar la construcţia ei vor fi 
utilizate proiecte inginereşti şi materiale de cea mai 
bună calitate. În plus, aducem cu noi standarde 
americane şi internaţionale în ce priveşte mediul 
înconjurător. Este un proces lung pentru imple-

mentarea căruia este nevoie de timp. Construcţia 
nemijlocită a drumului durează aproximativ un an, 
iar înlocuirea ţevilor la sistemele de irigare durează 
unul sau doi ani. În acelaşi timp, Programul Com-
pact este prevăzut pentru cinci ani şi acest lucru 
duce în eroare multă lume deoarece ei doresc să 
vadă drumul reparat imediat. Toţi doresc ca pro-
cesul de construcţie să înceapă cît mai repede dar 
pentru ca lucrurile să fie făcute bine este nevoie de 
multă planificare. 
Profit: În trecut Moldova a mai beneficiat de asistenţă 
financiară internaţională pentru reconstrucţia dru-
murilor. Din păcate calitatea drumurilor reparate 
lasă mult de dorit. În acest context, întrebarea mea 
este: “Ce va face Programul Compact pentru a fi 
sigur că nu vor apărea probleme de calitate pe seg-
mentul de 93 km de drum ce urmează a fi recon-
struit între localităţile Sărăteni şi Soroca?”
L.M.: Este o întrebare foarte bună. Voi începe 
prin a spune că CPM are experienţă enormă în 
construcţia drumurilor, iar echipa noastră include 
ingineri care au construit şi reparat drumuri în mai 
multe ţări ale lumii. Procesul de supraveghere, mo-
nitorizare şi evaluare a lucrărilor este foarte strict. 
De două ori pe an se efectuează procesul de audit. 
Construcţia drumurilor este un proces complicat 
în toată lumea, iar probleme pot apărea nu doar în 
ţările în curs de dezvoltare. Din acest considerent, 
noi avem încredere dar avem și un proces continuu 
de monitorizare. 
Profit: Cine are mai mari şanse de a cîştiga subcon-
tracte pentru reabilitarea drumurilor: companiile 
locale sau cele străine? 
L.M.: Depinde de contract. Orice companie poate 
participa la tender. Există consorţii internaţionale 
care aplică pentru contracte mai mari. Acestea de 
obicei includ şi companii moldoveneşti. De fapt 
este imposibil să faci careva lucrări fără parteneri 
locali, iar investiţiile făcute în economia locală sînt 
foarte importante. De fapt, întreg acest proiect este 
o investiţie enormă în economia moldovenească. 
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Planul de lucru al Fondului Provocările Mileniului Moldova
pentru implementarea activităţilor Programului Compact 

în trimestrul III al anului �011

Activitatea planificată Perioada de 
realizare Note

Proiectul de Reabilitare a Drumurilor (PRD)
Efectuarea lucrărilor de proiectare şi elaborarea a 
documentaţiei de proiect

Ianuarie 
– Iulie 

Procesul a demarat în 
iunie 2010

Elaborarea şi prezentarea documentaţiei de licitaţie pentru 
procurarea lucrărilor de reabilitare

Iulie 
– August

Elaborarea şi examinarea planului de management de mediu 
şi social

Ianuarie - 
Iulie

Procesul a demarat în 
iulie 2010

Desfăşurarea licitaţiei de procurare a serviciilor de reabilitare August – 
Octombrie

Desfăşurarea licitaţiei  pentru procurarea serviciilor de 
supraveghere

August – 
Octombrie

Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă (PTAP)
Evaluarea ofertelor privind proiectarea lucrărilor de reabilitare 
a 11 sisteme centralizate de irigare, selectarea companiei, 
negocierea şi semnarea contractului

Mai – Iulie

Mobilizarea companiei şi derularea activităţilor de proiectare 
detaliată (inclusiv planul de acţiuni de strămutare)

Iulie – 
Decembrie 

Proiectarea detaliată va 
dura aproximativ 14 luni

Procurarea echipamentului şi a serviciilor de instalare şi 
calibrare a staţiilor de monitorizare în timp real a cantităţii şi 
calităţii apelor de suprafaţă

August - 
Decembrie

Echipament destinat 
pentru Agenţia Apele 
Moldovei şi alte instituţii 
implementatoare

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

Aprilie 
– Iulie 

Grupurile de iniţiativă 
vor reprezenta interesele 
potenţialilor membri 
ai AUA  la  proiectarea 
detaliată a sistemelor 
centralizate de irigare, 
formare şi înregistrare a 
AUA

Acordarea asistenţei necesare Comitetelor de fondare a AUA 
în crearea Asociațiilor Utilizatorilor de Apă

Iulie – 
Decembrie

Acordarea asistenţei şi suportului tehnic Agenţiei Apele 
Moldovei şi Ministerului Justiţiei 

Aprilie – 
Noiembrie 

Asistenţa va fi acordată 
pentru formarea 
Unităţii de Monitorizare 
şi Supraveghere a 
activităţii Asociaţiilor 
Utilizatorilor de Apă
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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

Procesul a demarat în 
Noiembrie 2010 şi va 
continua în 2012

Acordarea asistenţei pentru Ministerul Mediului 
în promovarea proiectului Legii Apelor, elaborarea 
regulamentelor necesare pentru implementarea legii

Ianuarie – 
Decembrie

Procesul a demarat în 
2010

Semnarea acordului de implementare dintre FPM Moldova şi 
Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor, 
cît şi aprobarea manualului de politici şi proceduri a facilităţii 
de creditare

Iulie

Selectarea Instituţiilor Financiare Participante în procesului 
de creditare a investiţiilor în domeniul post-recoltare

Iulie

Lansarea şi derularea procesului de creditare în infrastructura 
post-recoltare

August - 
Decembrie

Faza-pilot – pînă la 24 
de luni

Monitorizare şi Evaluare (M&E)
Efectuarea studiului privind impactul Activităţii Acces la 
Finanţare în Agricultură

Septembrie 
– 
Decembrie

Efectuarea studiului de bază pentru activităţile Reforma 
Sectorului de Irigare şi Reabilitarea Sistemelor Centralizate de 
Irigare

Septembrie 
– 
Decembrie

Efectuarea studiului sondaj de bază pentru evaluarea 
activităţii Creşterea Vînzărilor în Agricultura Performantă

Septembrie 
– 
Decembrie

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.


