
 

 

Pagina 2 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Fondul Provocările 

Mileniului Moldova 

(FPM Moldova) a lansat 

o invitație în adresa 

băncilor comerciale din  

Republica Moldova 

pentru a participa în 

Programul de creditare 

pentru facilitarea 

investițiilor în infra-

structura post-recoltare, 

care va fi lansat în cadrul 

Programului Compact. 

Noul Program de 

creditare are o valoare 

de 12 mln USD pentru 

perioada 2011-2015 și 

are scopul să contribuie 

la tranziția către agricultura performantă.  

Conform procedurilor de implementare a Programului de creditare, aprobate recent, sînt 

eligibile băncile comerciale licențiate, cu capital exclusiv privat, activitatea cărora este 

reglementată și supravegheată de Banca Națională a Moldovei (BNM), în conformitate 

cu standardele prudențiale stabilite de BNM ș.a. De asemenea, băncile trebuie să 

întrunească mai multe condiții, printre care: cel puțin 2 ani de activitate pe piața 

financiar-bancară, experiență de creditare a sectorului agricol, rata creditelor 

neperformante să nu depășească10% din portofoliul de credite. Totodată, băncile sînt 

obligate să demonstreze un profit pe parcursul ultimilor doi ani de activitate și existența 

politicilor și procedurilor pentru administrarea diverselor riscuri financiare. 

Băncile interesate urmează să prezinte o cerere de participare la Directoratul Liniei de 

Credite pe lîngă Ministerul Finanțelor (DLC), care va efectua evaluarea inițială și 

corespunderea acestora criteriilor de eligibilitate, stabilite în procedurile de 

implementare. În rezultatul evaluării, DLC va elabora un raport de evaluare, în care își 

va expune opinia vis-a-vis de corespunderea situației fiecărei bănci solicitante criteriilor 

de eligibilitate. Ulterior un comitet de selectare, constituit din reprezentanți ai FPM 

Moldova, BNM și DLC, va decide privind băncile comerciale, care vor implementa 

Programul de creditare a investițiilor în infrastructura post-recoltare. FPM Moldova va 

încheia Acorduri de Împrumut cu fiecare bancă recomandată de comitetul de selectare. 

"Programul 
COMPACT îşi 
propune să 

contribuie la 
reducerea  
sărăciei în 
Republica 

Moldova prin 
creştere 

economică" 
 

Buletin informativ, Iulie - August, 2011 

 

SPRE O CREŞTERE ECONOMICĂ DURABILĂ 

Compact Moldova 
Fondul Provocările Mileniului 

Moldova 

str. N. Iorga, 21,  
MD-2012;  

mun. Chişinău, 
Republica 
Moldova; 

 tel.: +373 22  
85 22 99; 

 fax: +373 22  
85 22 94; 
 e-mail: 

office@mca.gov.md; 
www.mca.gov.md 

 

Noi oportunități pentru facilitarea investițiilor în 
dezvoltarea infrasturcturii post-recoltare 
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După selectarea băncilor comerciale participante, FPM 

Moldova preconizează instruirea băncilor și lansarea 

propriu-zisă a Programului de creditare pentru 

infrastructura post-recoltare în septembrie curent.  

 
Valentina Badrajan, director executiv, FPM 

Moldova. ”Antreprenorii din domeniul agro-alimentar 

deseori invocă mai multe constrîngeri pe care le 

întîmpină în procesul de accesare a împrumuturilor.  

Programul de creditare lansat în cadrul Compact vine 

cu unele soluții pentru depășirea acestor constrîngeri, 

care vor contribui la stimularea investițiilor în 

infrastructura post-recoltare.  

Comparativ cu alte servicii de creditare acordate în 

prezent în Republica Moldova, Compact oferă mai 

multe avantaje.  Astfel, Programul de creditare pentru 

infrastructura post-recoltare propune antreprenorilor: 

împrumuturi de pînă la 600 000 dolari SUA pe 

perioade medii sau lungi pentru procurarea terenurilor 

aferente depozitelor frigorifice și/sau de procesare a 

produselor agricole; scutirea de TVA și taxe vamale 

pentru echipamentul procurat din împrumut; dobîndă 

competitivă; asistență la perfectarea cererii de 

împrumut și la elaborarea planurilor de afaceri. 

Și nu în ultimul rînd, antreprenorii începători și femeile 

din mediul de afaceri agricole sau agro-alimentar sînt 

încurajați să aplice pentru împrumuturile acordare în 

cadrul Programului de creditare.”. 

Împrumuturile vor fi destinate producătorilor agricoli, 

grupurilor de producători și agenţilor economici din 

domeniul agro-alimentar, cum sînt gospodăriile 

ţărăneşti, antreprenorii agricoli individuali, 

întreprinderile micro, mici și medii de producere, 

procesare, comercializare a produselor agricole, 

asociaţiile de fermieri, cooperativele de afaceri, 

parteneriate etc. Aceştia trebuie să fie înregistraţi 

conform legislaţiei Republicii Moldova, cu formă de 

proprietate privată.  

Creditele acordate vor fi în valoare de 50 000 - 600 000 

USD, sau echivalentul sumei în lei sau euro. Vor fi 

acordate credite investiționale, iar credite operaționale 

vor fi acordate, la necesitate, suplimentar la creditele 

investiționale. Valoarea cumulativă a acestor 

împrumuturi nu va depăși suma maximă prevăzută. În 

același timp, creditul operațional va constitui cel mult 

10 la sută din valoarea cumulativă a împrumutului. 

Împrumuturile investiționale vor fi acordate pe termen 

de la 3 ani pînă la 7 ani, iar împrumuturile operaționale 

pe perioade de cel mult 18 luni. 

Totodată,  băncile comerciale vor avea  dreptul să ofere 

perioade de grație de cel mult 12 luni la rambursarea 

creditelor investiționale și de maximum 6 luni la 

rambursarea dobînzii aferente.  

Creditele vor fi oferite pentru procurarea sau 

construcția depozitelor frigorifice și terenului aferent 

şi/sau procurarea echipamentului necesar pentru 

dezvoltarea depozitării frigorifice; procurarea 

echipamentului pentru sortare, spălare, ambalare, 

producerea sucurilor, uleiurilor eterice, uleiului de 

floarea-soarelui etc.; procurarea echipamentului de 

laborator pentru controlul calităţii; achiziţionarea 

camioanelor termo, frigo, refrigeratoarelor care 

corespund standardelor EURO 5 sau 6; procurarea 

echipamentului de prelucrare și/sau producere a 

fructelor și/sau legumelor uscate,  fructelor și/sau 

legumelor rapid congelate; procurarea sau construcția 

altor facilităţi pentru prelucrarea sau păstrarea fructelor 

şi legumelor. 

În schimb, conform procedurilor, nu sînt eligibile 

împrumuturile pentru efectuarea investiţiilor în 

domeniul zootehnic, albinărit, echipament de irigare, 

echipament de recoltare, cultivarea produselor agricole, 

construcţia imobilului etc. 



 
 

 

  

  

Evoluția agriculturii tot mai frecvent aduce în discuție 

aspecte ce țin de securitatea alimentară, cultivarea 

produselor agricole de calitate înaltă și diversificarea 

piețelor. În acest context, investițiile în agricultură 

cuceresc teren în mediul de  afaceri din mai multe state 

de pe glob.  O bună parte din acest tip de investiții în 

peste 20 de state ale lumii au fost și sînt susținute de 

către Guvernul SUA prin intermediul Corporației 

Provocările Mileniului (CPM), care grație programelor 

Compact, contribuie la reabilitarea sistemelor de 

irigare, cultivarea produselor agricole cotate pe piața de 

desfacere etc.  

Aspecte legate de asigurarea creșterii economice și 

durabilității investițiilor în agricultură, atragerea 

investițiilor adiționale celor oferite de către Compact, 

precum și promovarea exportului de producție agricolă 

au fost subiectele atelierului internațional, desfășurat la 

 

 

Washington între 13-15 iulie curent de către CPM, la 

care au participat Directorul executiv al FPM Moldova 

Valentina Badrajan, Directorul proiectului Tranziția la 

agricultura performantă Sergiu Iuncu și Directorul 

interimar al Organizației de Atragere a Investițiilor și 

Promovare a Exporturilor din Moldova Denis Jelimalai   

Evenimentul dat a reunit reprezentanți ai echipelor care 

implementează Compact și de la agențiile de 

promovare a comerțului și investițiilor din 5 țări 

(Moldova, Senegal, Maroc, Mali și El Salvador) pentru 

a discuta pași concreți în identificarea priorităților și 

impulsionarea interesului sectorului privat pentru 

investiții în agricultură, în special, în domeniile 

susținute de Compact. De asemenea, au fost prezentate 

mai multe abordări și bune practici de implementare a 

unor proiecte de succes în agricultură cît și evoluția 

ramurii după finalizarea  Compact-ul.  

Echipa FPM Moldova a prezentat în cadrul atelierului 

o analiză a stării de lucruri  în domeniul tranziției la 

agricultura de valoare înaltă, prezentînd sectoarele de 

bază în agricultura autohtonă, oportunitățile pentru 

investițiile private, precum și rezultatele așteptate ale 

Programului Compact în Moldova.  

Atelierul a fost organizat concomitent cu faimoasa 

expoziție de produse agricole și alimentare ”Fancy 

Food Show”, desfășurată  tradițional în fiecare vară și 

iarnă în SUA și care reunește peste 180 000 de produse 

și băuturi de înaltă calitate din toate colțurile lumii. Pe 

standurile expoziției se regăsesc și produsele din țările 

în care au fost derulate sau sînt implementate în prezent 

programe Compact.  

Moldova trebuie să-și valorifice potențialul agricol prin atragerea 
investițiilor și promovarea exportului  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviu cu  Larisa Ciobanu, s. Puhăceni, rn. Anenii-

Noi 
 

Cum apreciați proiectul de renovare a sistemului de 

irigare din localitatea Dvs.? 

Indiscutabil, utilitatea acestei inițiative este poate 

printre puținele care nu se pune în discuție și este mult 

așteptată de consătenii mei. De ceva timp am început 

să tot fiu întrebată cînd dăm startul proiectului de 

renovare a sistemului de irigare. 

Cum va influența renovarea sistemului de irigare 

locuitorii satului Puhăceni? 

Am speranța că odată ce va funcționa sistemul de 

irigare vom obține o recoltă mai mare la legume și 

fructe și prin urmare, va fi posibil să vindem mai mult 

și să obținem venituri mai mari. În condițiile țării 

noastre, o irigare bună îți asigură o agricultură 

profitabilă. O altă realizare importantă va fi  crearea a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

circa 300 noi locuri de muncă. Bineînțeles că există și 

probleme, deoarece nu toate terenurile care urmează a 

fi irigate sunt consolidate, dar credem că le vom putea 

media și avem deja și unele soluții cum ar fi schimbul 

terenului  sau compensarea valorii acestora. Sunt sigură 

că vom depăși acest obstacol. 

Cum vor beneficia femeile din satul Dvs. de pe urma 

renovării sistemului de irigare? 

Spuneam mai sus că vor fi create 300 locuri de muncă, 

dintre care cel puțin 100 de locuri pentru femeile din 

sat. Aceasta  ne dă speranța că femeile din localitate 

vor putea participa la luarea deciziilor privind 

gestionarea sistemului de irigare, creșterea producției 

agricole și cel mai important după mine, e că cel puțin 

100 de familii din sat nu vor fi lipsite de  mame, care 

deseori își lasă copii să meargă după cîștig peste 

hotare.  

Pe cît de dificil este pentru o femeie să se implice într-

o asemenea activitate, care ține de un domeniu strict 

tehnic și pare a fi una tradițională pentru bărbați? 

Să fiu sinceră, nu m-am gîndit niciodată la cît de ușor 

sau dificil poate fi. Îmi fac meseria și doar atît. Alături 

de colegi bărbați și colege femei și asta mi se pare 

firesc. Mai sunt întrebată uneori de ce nu plec în Italia, 

pentru venituri mai ușoare și în condiții mai bune. 

Răspunsul este simplu și complicat deopotrivă: am ales 

să rămîn la baștină, lîngă soț și copii și am o speranță în 

tot ceea ce fac și urmează să realizez. Prefer să cred că  

satul meu are o șansă să devină o localitate prosperă.  

Un sistem  de irigare funcțional va contribui la crearea locurilor de 
muncă pentru femeile din satul Puhăceni 

 

 

 

Peste 40 de membri ai comitetelor de constituire a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru irigare (AUA) au 

participat pe parcursul lunii august la atelierele de instruire privind activitatea economică a AUA, organizate de 

experții companiei Mott McDonald  și ai Agenției Naționale de  Dezvoltare Rurală ACSA. Instruirile au avut drept 

scop perfecționarea abilităților membrilor comitetelor de constituire pentru înregistrare AUA, care reprezintă viitorii 

beneficiari ai sistemelor centralizate de irigare, reabilitate în cadrul Programului Compact.  

Instruirile s-au axat pe elaborarea Planurilor de activitate economică a Asociațiilor. Participanții au discutat despre 

calcularea bugetului pentru fiecare prioritate din activitatea Asociațiilor, identificarea surselor de venit posibile, 

calcularea tarifelor pentru livrarea apei etc. Aceste cunoștințele le vor permite viitorilor membri ai AUA să 

înregistreze asociații eficiente și durabile.  

Planurile de activitate economică vor fi elaborate de către noile AUA și vor fi aprobate de către Apele Moldovei ca să 

devină operaționale din momentul înregistrării AUA la Ministerul Justiției.  

 

 

 



 
 

 

 

La finele sesiunii parlamentare, legislativul a votat în 

prima lectură Legea apelor. Această lege vine cu 

reglementări şi abordări noi ce ţin de managementul 

resurselor de apă pe bazine hidrografice. În acelaşi 

timp, documentul introduce principii noi de 

gestionare, adaptate la cerinţele directivelor 

europene în domeniu. 

Legea apelor îşi propune să fie actul legislativ de 

bază în domeniul apelor, fiind complementat şi prin 

alte acte legislative şi normative speciale în 

domeniu. Aceasta se explică prin faptul că domeniul 

apelor este unul complex şi implică mai multe 

aspecte distincte. Transpunerea anumitor concepte, 

procedee, măsuri, precum şi a altor acțiuni necesare 

a fi întreprinse conform prezentei legi, în dependenţă 

de fiecare caz în parte, va fi efectuată prin adoptarea 

de regulamente, programe, planuri, măsuri 

corespunzătoare, cu desemnarea organelor 

competente de resort pentru elaborarea, şi respectiv 

aprobarea sau adoptarea acestor acte. 

În primul rînd, Legea apelor stabilește dreptul 

exclusiv de proprietate al statului asupra resurselor 

de apă de suprafaţă şi subterane, oferind repere de 

reglementare a relaţiilor ce ţin de folosirea apelor 

dintre stat şi beneficiarii de folosinţă a apei, precum 

şi între înşişi beneficiarii.  

În același timp, noua lege prevede cîteva principii 

noi în gestionarea resurselor acvatice: principiul 

participării, principiul prevenirii poluării, principiul 

"poluatorul plăteşte”, principiul precauţiei, cît și 

folosirea raţională a resurselor de apă. Astfel, Legea 

apelor reglementează accesul tuturor părţilor 

cointeresate la procesul de gestionare prin 

intermediul consultărilor prealabile şi elaborarea  

unor decizii consensuale. Totodată, legea stabilește 

un cadru legal complex care are ca scop prevenirea 

poluării surselor de apă și protecția mediului 

înconjurător în general. De asemenea, în caz de 

poluare, costurile de prevenire a poluării și 

restabilire a resurselor de apă la condițiile sau starea 

inițială sunt suportate de către poluator. 

Implementarea acestei legi va stimula folosirea 

resurselor de apă în volumul în care beneficiarul de 

folosinţă specială a apei este cointeresat şi al cărui 

cost acesta poate să-l suporte. 

Implementarea prevederilor şi a principiilor de 

gestionare a resurselor de apă  conform noii legi va 

asigura protecţia  mediul înconjurător prin  

viabilitatea ecosistemelor acvatice. 

Totodată, Legea apelor stabilește mecanisme de 

gestionare a bazinelor hidrografice care vor contribui 

la realizarea reformei în sectorul de irigare, 

îndeosebi a activității managementul bazinelor 

hidrografice. Din acest considerent, adoptarea acestei 

legi este esențială pentru continuarea investițiilor în 

infrastructura de irigare în cadrul Programului 

Compact. 

 

După adoptarea Legii apelor, Guvernul urmează să 

propună Parlamentului ajustarea legislației în vigoare 

la prevederile noii legi, precum și va  elabora actele 

normative necesare pentru implementarea legii. 

 

Parlamentul a votat în prima lectură Legea apelor 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Subgrupul privind monitorizarea apelor din 

cadrul Grupului de lucru cu privire la 

gestionarea bazinelor hidrografice, instituit de 

Ministerul Mediului pentru implementarea 

Reformei Sectorului de Irigare, a început  

discuțiile despre noile abordări de monitorizare 

a apelor de suprafață. În discuții sînt implicați 

reprezentanți ai Ministerului Mediului, 

Ministerului Sănătății, Serviciului 

Hidrometeorologic de Stat, Inspectoratului 

Ecologic de Stat, Centrului Național de Sănătate 

Publică, Serviciului Piscicol și ai Întreprinderii 

municipale Apă-Canal. 

Dezbaterile în cadrul subgrupului sînt axate pe 

Strategia de selectare a parametrilor de 

monitorizare a apelor de suprafaţă, care urmează 

să fie elaborată în cadrul reformei sectorului de 

irigare, inițiată în contextul Programului 

Compact. Strategia va fi elaborată pînă la finele 

anului 2011 și va servi drept bază pentru 

revizuirea sistemului actual de monitorizare a 

apelor de suprafaţă.   

 

 

 

De asemenea, sînt în proces 

de examinare aspectele cu 

privire la identificarea 

preliminară a corpurilor de 

apă de suprafaţă, selectarea 

locaţiilor de monitorizare şi a 

parametrilor de monitoring 

pentru a ajusta sistemul 

existent de monitorizare a 

apelor de suprafaţă la rigorile 

gestionării eficiente a 

resurselor acvatice în cadrul 

bazinelor hidrografice.   

Rodion Bajureanu, 

viceministrul mediului, 

consideră că misiunea 

subgrupului este să revizuiască  sistemul actual 

de monitorizare a apelor de suprafaţă în 

contextul implementării în Republica Moldova a 

prevederilor proiectului Legii apelor şi 

cerinţelor directivelor europene în domeniu. 

Această revizuire va implica identificarea 

corpurilor de apă care urmează să fie 

monitorizate în mod prioritar, locaţiile de 

monitorizare, lista de parametri monitorizați, 

frecvenţa de prelevare a probelor etc.  

Potrivit informației din domeniu, actualmente  

rețeaua hidrografică de suprafață în Republica 

Moldova este constituită din 3621 de rîuri și 

rîulețe, dintre care 7 au o lungime de peste 100 

de km, iar 247 – peste 70 de km, 57 de lacuri cu 

o suprafață totală de 62,2 km pătrați și circa 

3000 de bazine artificiale de apă. 

Îmbunătățirea managementului bazinelor 

hidrografice constituie unul din obiectivele 

proiectului Tranziția la agricultura performantă 

în cadrul Programului Compact al Corporației 

Provocările Mileniului. 

 

Subgrupul privind monitoringul apelor a inițiat elaborarea Strategiei 
pentru selectarea parametrilor de monitorizare a resurselor de apă de 
suprafaţă   
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

Proiectul ”Competitivitatea Agricolă şi 

Dezvoltarea Întreprinderilor” (ACED), lansat de  

 

 

 

 

 

 

 

Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională 

(USAID) în parteneriat cu Corporaţia 

Provocările Mileniului (CPM), a inițiat un ciclu 

de instruiri privind tehnologiile moderne de 

cultivare a produselor agricole pentru fermieri.  

Instruirile au fost organizate pe parcursul lunilor 

iulie și august curent cu participarea 

producătorilor agricoli din raioanele Criuleni, 

Nisporeni, Anenii Noi și din regiunea Găgăuzia.  

La instruire au participat peste 150 de 

agricultori, care au fost familiarizați cu 

inovațiile în cultivarea cireșelor, piersicilor și 

nectarinelor, legumelor cultivate în cîmp deschis 

sau sere etc. 

 

 

 

 

 

 

Experții  companiei Mott McDonald  și ai 

Agenției Naționale de Dezvoltare Rurală ACSA, 

au identificat circa 9000 de producători agricoli 

din 29 de localități, care activează în raza 

schemelor de irigare, ce vor fi reabilitate în 

cadrul Programului Compact.  

Acești producători agricoli reprezintă viitorii 

potențiali membri ai Asociațiilor Utilizatorilor 

de Apă ce vor gestiona sistemele centralizate de 

irigare reabilitate. În prezent, cei 9000 de 

agricultori sunt informați cu prevederile 

statutului Asociațiilor Utilizatorilor de Apă, care 

urmează să fie aprobat la Adunarea generală de 

constituire a asociațiilor.  

Adunările generale de constituire a Asociațiilor 

Utilizatorilor de Apă pentru irigare vor fi 

organizate pentru cele 11 sisteme centralizate de 

irigare începînd cu luna octombrie curent. 

 

Acest buletin este elaborat de Fondul Provocările Mileniului Moldova. 

Opiniile expuse în acest buletin nu exprimă neapărat poziţia Corporaţiei 

Provocările Mileniului sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii. 

 

Instruiri despre tehnologiile moderne în agricultură pentru 
producătorii din Moldova  
 

 
 

Au fost identificați potențialii membri ai AUA din aria sistemelor 
centralizate de irigare reabilitate de Compact 
 

 
 


