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În luna noiembrie a demarat procesul 

de constituire și înregistrare a 

Asociațiilor Utilizatorilor de Apă 

pentru irigații (AUA) în localitățile în 

care sînt amplasate sistemele de irigare, 

care vor beneficia de reabilitare sau 

reconstrucție în cadrul Programului 

Compact. 

La 21 noiembrie curent a avut loc 

prima ședință a Adunării de Constituire 

a AUA Blindești (raionul Ungheni) în 

cadrul căreia au fost selectate organele de conducere ale AUA Blindești și aprobat 

Statutul asociației. Asociația întrunește circa 70 membri, deținători ai terenurilor 

agricole din 3 localități: Blindești, Petrești și Sculeni, terenurile cărora sînt cuprinse 

de sistemul de irigare Blindești, ce acoperă 554 de hectare de teren. Asociații 

similare urmează să fie constituite în cadrul tuturor 11 sisteme centralizate de 

irigare, care vor beneficia de asistență în cadrul Programului Compact. 

Înregistrarea asociațiilor utilizatorilor de apă derivă atît din prevederile Legii cu 

privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, cît și din necesitatea 

implementării eficiente a reformei sectorului de irigare – prevăzută de Compact. 

Asociațiile au scopul să creeze un mecanism eficient de gestionare a infrastructurii 

de irigaţii, aflată în proprietatea statului, precum şi a celei aflate în proprietate 

comună pe cote-părţi. Formațiunile nou formate vor avea responsabilitatea de a 

administra şi exploata sistemul de irigare din aria de deservire, vor distribui apa 

pentru irigare către membrii Asociaţiei, vor întreține și reabilita echipamentele, vor 

stabili limitele consumului de apă și vor realiza și alte sarcini specifice, menite să 

contribuie la o activitate eficientă de irigare a terenurilor cultivate.  

Procedura de constituire a Asociaţiilor prevede că acestea se constituie în mod 

voluntar, în conformitate cu principiul liberei asocieri. Conform prevederilor legale, 

persoanele fizice şi juridice proprietari sau utilizatori ai terenurilor agricole 

formează un grup de iniţiativă care identifică şi propune suprafaţa arealului de 

deservire şi crează comitetul de constituire. Organele de conducere ale AUA: 

Adunarea generală, Consiliul de administrare, comisia de cenzori și comisia de 

soluţionare a litigiilor sînt necesare pentru înregistrarea juridică și funcționarea 

legală și eficientă a asociației. 
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Diana Șeptelici este  o 

tînără femeie de 

afaceri, deținătoare de 

terenuri agricole, 

amplasate în  raionul  

Ungheni. Pe data de 21 

noiembrie curent ea a 

fost aleasă de 

Adunarea de 

constituire a AUA în calitate de membru al 

Consiliului de Administrare al Asociației din 

Blindești. 

 

Ați reușit deja să identificați prioritățile de 

activitate în cadrul Asociației Utilizatorilor de 

Apă pentru irigare? 

Evident că avem mai multe planuri. Constituirea 

Asociației are la bază un proiect de fundamentare și 

activitate economică și, prin urmare, ne dorim ca 

organizația să fie funcțională, să fie pentru 

agricultorii din zonă și să demareze cît mai repede 

posibil lucrările de reabilitare a sistemului de irigare. 

Crearea asociației utilizatorilor de apă este un pas 

util și necesar, care va asigura o gestionare eficientă 

și accesul agriculturilor la apă – lucru care ne 

lipsește cu desăvîrșire de mult timp. Fără o 

aprovizionare adecvată cu apă, agricultura practicată 

în condițiile climaterice ale țării noastre nu are pur și 

simplu nici o șansă, motiv pentru care oamenii își 

pun speranțe mari în sistemul de irigare, care 

urmează a fi reabilitat.  

 

 

Planificați să diversificați sau să extindeți 

afacerea? 

Dacă pînă acum am mizat mai mult de culturile 

cerealiere, ne-am gîndit că odată cu accesul la apa 

irigabilă vom putea să ne ocupăm de creșterea 

legumelor și a fructelor, care au o valoare mai înaltă 

comparativ cu culturile de cîmp. Prin urmare, 

trecerea la creşterea legumelor şi fructelor va aduce 

şi un venit mai mare decît culturile cerealiere.  

Această perspectivă evident că ne motivează și ne 

oferă un suport real justificat pentru extinderea 

afacerii. 

Credeți că și alte femei ar putea să vă urmeze 

exemplul, să se asocieze sau să inițieze o afacere? 

Sînt mai multe doamne care au fost selectate în 

organele de conducere ale Asociației Utilizatorilor 

de Apă și asta e un lucru pozitiv. Realitatea ne arată 

că femeile de la noi muncesc la egal, iar uneori poate 

ceva mai mult decît bărbații. Odată cu lansarea 

sistemului de irigare vor fi create și noi locuri de 

muncă.  

Noi, ca și raion, sîntem foarte avantajați de faptul că 

vama e aproape. Astfel, vom putea și să producem, 

dar și să exportăm producția agricolă. Sper că vom  

trăi mai bine și cînd spun acest lucru, mă refer în 

primul rînd la bunăstarea noastră și a copiilor noștri.   

 

 

Diana Șeptelici, antreprenor agricol: ”Irigarea terenurilor este speranța 
agriculturilor” 

 

 



 
 

 

  

  

 

 

Proiectarea celor 11 sisteme centralizate de irigare, 

ce acoperă o suprafață de 15 mii de hectare de teren 

arabil din circa 30 de localități, este în plină 

desfășurare.  

Experții consorțiului de companii europene, condus 

de compania belgiană Agriconsulting Europe SA, se 

află în teren și împreună cu producătorii agricoli, 

care activează în aria acestor sisteme, consultă 

posibilitățile de modernizare a sistemelor în 

conformitate cu necesitățile și cerințele pe care le au 

agricultorii. 

De asemenea, în scopul sporirii eficienței 

activităților ce țin de reforma sectorului de irigare, 

companiile și instituțiile implicate în activitățile 

respective s-au întrunit pe 9 noiembrie curent într-o 

ședință de lucru. În cadrul ședinței s-au discutat 

posibilitățile de eficientizare a acțiunilor întreprinse 

pentru reabilitarea cu succes a sistemelor centralizate 

de irigare și reformarea sectorului de irigare.  

 

 

În cadrul ședinței a fost prezentat în detaliu procesul 

de proiectare a celor 11 sisteme  de irigare. Pentru 

proiectarea în termen și inițierea lucrărilor de 

construcție și modernizare a sistemelor de irigare, 

cele 11 sisteme au fost distribuite în patru grupuri.  

Pentru primul grup de sisteme centralizate de irigare, 

care include sistemele Jora de Jos și Lopatna, raionul 

Orhei, și Criuleni, proiectarea detaliată urmează să 

fie finalizată la începutul lunii iunie 2012. Cel de-al 

doilea grup include sistemele Coșnița, raionul 

Dubăsari, Puhăceni și Roșcani, raionul Anenii Noi, 

și va dispune de documentația de proiect la începutul 

lunii iulie 2012. Pentru grupul trei de sisteme 

centralizate de irigare, care include sistemele 

Blindești, raionul Ungheni, Grozești, raionul 

Nisporeni, și Leova, proiectarea detaliată va fi 

finalizată în octombrie 2012. Al patrulea grup 

include sistemele centralizate de irigare Chircani-

Zîrnesti și Cahul, iar proiectarea detaliată a acestor 

sisteme va fi finalizată la începutul lunii noiembrie 

2012. 

 

Pe parcursul proiectării detaliate a sistemelor 

centralizate de irigare experții vor consulta opinia 

membrilor Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru 

irigare cu scopul de a lua în considerare așteptările și 

necesitățile acestora. După finalizarea proiectării 

detaliate pentru cele 11 sisteme centralizate de 

irigare va fi inițiat procesul de achiziție a lucrărilor 

de construcție, care vor fi încheiate în mai 2015. 

 

Companiile și instituțiile implicate în activitățile Programului Compact 
privind reformarea sectorului de irigare au discutat despre sporirea 
eficienței acțiunilor întreprinse 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Activitatea FPM Moldova presupune în mod cert un 

dialog plenar și transparent cu societatea civilă. 

Instituit în anul curent, Grupul consultativ al FPM 

Moldova are menirea de a asigura acest dialog 

continuu între FPM Moldova și beneficiari, 

reprezentați de societatea civilă și autoritățile 

publice. Misiunea Grupului consultativ prevede  

formularea unor recomandării şi propuneri privind 

implementarea proiectelor administrate de FPM 

Moldova, informarea persoanelor interesate 

(sectorul privat, societatea civilă, autorităţile 

administraţiei publice locale) privind mersul 

implementării proiectelor, precum și consultarea 

FPM Moldova în activităţile proiectelor.  

Recent a fost desfășurată ședința Grupului 

consultativ (GC) al Fondului Provocările Mileniului 

Moldova în cadrul căreia au fost puse în discuție 

subiecte importante ce țin de derularea proiectelor 

  

 

 

 

FPM Moldova cum ar fi: asigurarea transparenței și 

mobilizarea autorităților centrale și locale privind 

implementarea eficientă a activităților.  

În cadrul aceleiași ședințe a fost ales Președintele 

Grupului  - Sergiu Harea, Șeful Departamentului 

Economie al Camerei de Comerț și Industrie a 

Republicii Moldova. Domnul Harea a fost ales cu 

votul majorității membrilor Grupului și urmează să-

și exercite atribuțiile în următorii doi ani în 

conformitate cu prevederile Statutului FPM 

Moldova.  

Grupul  întruneşte șapte membri aleşi pentru un 

mandat de 2 ani, dintre care trei membri reprezintă 

societatea civilă, doi membri – sectorul privat şi doi 

membri – autorităţi publice locale, din ariile de 

intervenție a FPM Moldova. Membrii Grupului 

consultativ - reprezentanți ai societății civile, au fost 

selectați prin concurs, ceilalți doi membri, care 

reprezintă autoritățile publice locale, au fost propuși 

de Cancelaria de Stat.   

Actuala componență a GC este reprezentată de 

Viorel Chivriga, Coordonator în cadrul Institutului 

pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale “Viitorul”, 

Sergiu Harea, Șeful Departamentului Dezvoltare 

Economică al Camerei de Comerț și Industrie, 

Valeriu Cosarciuc, Președintele Federației Naționale 

a Fermierilor, Alexei Buzu,Coordonator în cadrul 

Asociaţiei obştești “Parteneriat pentru Dezvoltare”, 

Viorel Furdui, Director executiv al Congresului 

Autorităților Publice Locale, Victor Său, 

Președintele raionului Soroca și Elena Dobzeu, 

Primarul comunei Grozești, raionul Nisporeni. 

Implementarea Programului Compact se realizează printr-un  dialog 
constant cu societatea civilă 

 

 

 



 
 

 

 
 

FPM Moldova a demarat întrunirile regionale cu 

participarea antreprenorilor din domeniul agro-

industrial pentru a-i informa despre Programul de 

credite pentru investiții în infrastructura post-

recoltare, lansat în octombrie curent, care prevede 

acordarea împrumuturilor investiționale și 

operaționale în sumă totală de 50 000 - 600 000 

USD (sau echivalentul în lei sau euro a acestor 

sume), pe termen de 3-7 ani.  

Au fost deja desfășurate întruniri în orașele Cahul, 

Comrat, Căușeni, Orhei, Edineț. În luna decembrie 

vor fi organizate ședințe în orașul Ialoveni și 

municipiul Bălți. La întrunirile participă producători 

agricoli de fructe/legume/struguri, reprezentanți ai 

autorităților publice locale și asociațiilor obștești 

care activează în domeniul dezvoltării afacerilor, atît 

din raioanele respective, cît și din raioanele vecine. 

 

Antreprenorii au fost informați privind condițiile de 

obținere a creditelor în cadrul Programului, precum 

și privind unele aspecte, ce țin de impactul creditelor 

asupra mediului ambiant, monitorizarea și evaluarea  

impactului Programului asupra veniturilor rurale. 

Antreprenorii agricoli, dar și reprezentanții 

autorităților publice locale sînt interesați de  

Programul de credite pentru investiții în 

infrastructura post-recoltare. Ei recunosc că 

insuficiența infrastructurii post-recoltare o înțeleg 

toți producătorii care percep agricultura drept o 

afacere. De altfel, antreprenorii din domeniul agro-

industrial, pe parcursul întrunirilor regionale, s-au 

interesat în special de posibilitățile de contractare a 

creditelor   pentru  construcția   unor  depozite  frigo,  

 

 

procurarea camioanelor frigo pentru transportarea 

fructelor sau strugurilor.  

Ion Curjos, fondator 

al SRL ”Natcubi-

Agro” și SRL 

”Nadslavit”, ambele 

din raionul Cahul. 

Împreună, cele două 

gospodării agricole 

dețin peste 2000 de 

hectare de teren, pe 

care cultivă, în mare 

parte cereale, dar și 

vii și livezi. Planifică să construiască un depozit 

frigorific pentru păstrarea fructelor și strugurilor. 

Păstrarea produselor agricole și comercializarea în 

afara sezonului agricol ar putea să contribuie la 

creșterea profitului cu 50-60 la sută.   

Ion Curjos a achiziționat deja o clădire unde ar putea 

fi construit frigiderul, iar în prezent caută posibilități 

de finanțare. Iată de ce, auzind despre creditele 

pentru infrastructura post-recoltare, a venit la 

întrunirea informativă pentru a afla mai multe 

informații despre cum ar putea accesa aceste credite.   

Nicolae Andrieș, 

vicepreședintele 

raionului Căușeni, 

este de părerea că 

orice schimbare în 

țară se va produce 

doar dacă vor fi 

efectuate schimbări în 

agricultură, deoarece 

Republica Moldova 

este o țară agrară. Iar 

facilitățile de 

accesare a creditelor pentru dezvoltarea 

infrastructurii post-recoltare reprezintă una din 

oportunitățile care pot determina schimbările în 

agricultură.  

Concomitent cu întrunirile cu agricultorii, au avut 

loc și instruiri pentru reprezentanții filialelor băncilor 

comerciale participante în Program. În cadrul 

acestora, reprezentanții băncilor au fost familiarizați 

Antreprenori agricoli sînt interesați de credite pentru investiții în 
infrastructura post-recoltare 
 

 

 
 



 
 

 

cu detaliile tehnice privind implementarea 

Programului de creditare, precum și cu aspectele de 

mediu, monitorizare și evaluare a  impactului 

Programului asupra veniturilor rurale.  

Actualmente, cele 7 bănci participante la Program - 

Moldova Agroindbank, Moldindconbank, 

Mobiasbanca-GSG, Victoriabank, Energbank, Banca 

Socială și Comerțbank au finalizat stabilirea ratelor 

dobînzilor pentru creditele din Programul de 

creditare.  

 

 

 

 

Fondul Provocările Mileniului Moldova a prezentat 

antreprenorilor din nordul țării oportunitățile de 

dezvoltare a afacerilor  oferite în cadrul Programului 

Compact. Prezentările au fost efectuate în cadrul 

instruirii ”Desfășurarea afacerilor cu SUA”, 

organizat pe 15 noiembrie curent la Bălți la inițiativa 

Ambasadei SUA în Republica Moldova, de Camera 

de Comerț Americană din Moldova în parteneriat cu 

Camera de Comerț și Industrie a Moldovei. 

Organizatorii și-au propus în cadrul instruirii să 

informeze participanții despre oportunităţile de  

dezvoltare  a  relaţiilor comerciale cu SUA, precum 

şi identificarea partenerilor în SUA şi resurselor 

guvernamentale disponibile pentru valorificarea  

acestor oportunităţi.  De asemenea, antreprenorii au 

fost informați despre programele guvernamentale ale 

SUA destinate oamenilor de afaceri. 

 

 

 

 

 

 

 

Ratele indicate în tabel nu includ comisioanele și alte 

plăți solicitate de bănci la acordarea creditelor. 

 

 

 

 

În acest context, Valentina Badrajan, directorul 

executiv al FPM Moldova, a explicat participanților 

că programul Compact oferă mai multe oportunități 

businessului din Moldova. În primul rînd, FPM 

Moldova desfășoară mai multe concursuri publice 

pentru achiziționarea serviciilor de proiectare și 

construcție pentru realizarea activităților de 

reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca și celor 11 

sisteme centralizate de irigare, la care pot participa 

antreprenorii moldoveni în asociere cu companii 

internaționale calificate în domeniu.  

 

 

O altă oportunitate oferită antreprenorilor din 

sectorul agro-industrial în cadrul Programului 

Compact este programul de credite pentru investiții 

în infrastructura post-recoltare, despre care oamenii 

de afaceri din nordul Moldovei au fost informați în 

detalii. 

 

Programul compact oferă mai multe oportunități mediului de afaceri din 
Republica Moldova 

 

 

 
 

# Bănci comerciale Rata dobanzii (%) 

MDL USD EUR 

1 Energbank 14.24 6.09 6.7 

2 Mobiasbanca-

GSG 

13.24 8.04 8.2 

3 Banca Sociala 15.00 - 24.00 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00 

4 Comertbank 11.00 - 13.50 6.09 - 7.50 6.09 - 7.50 

5 Victoriabank 14.00 - 14.50 6.20 – 6.50 7.00 – 7.50  

6 Agroindbank 13.24 6.1 6.1 

7 Moldindconbank 14.24 6.54 7.20 

 



 
 

 

 

Companiile internaționale sînt interesate de concursul privind 
selectarea agentului financiar al FPM Moldova  

Mai multe companii internaționale au participat pe 21 

noiembrie curent la conferința informativă organizată în 

contextul concursului de selectare a agentului financiar al 

Fondului Provocările Mileniului Moldova. 

Concursul privind selectarea agentului financiar a fost lansat în 

luna noiembrie curent, iar termenul limită de prezentare a 

ofertelor tehnice și financiare expiră pe data de 9 decembrie 

2011 (http://www.mca.gov.md/md/mcatender/) . 

Potrivit Acordului Compact, agentul financiar este instituția 

care efectuează în numele FPM Moldova plăți, menține 

evidența contabilă, întocmește rapoarte privind operațiunile financiare efectuate pe parcursul 

implementării Programului Compact. Instituirea agentului financiar este o practică aplicată de către 

Corporația Provocările Mileniului în cadrul tuturor Programelor Compact cu scopul de a asigura 

transparență în utilizarea mijloacelor financiare acordate de Guvernul SUA. 

Planul de Acțiuni de Strămutare elaborat în cadrul Proiectului 
Reabilitării Drumului a fost aprobat 

A fost aprobat planul de acțiuni privind strămutarea bunurilor 

în cadrul lucrărilor de reabilitare a porțiunii de 93 de km a 

drumului Sărăteni - Soroca, care vor demara în primăvara 

anului 2012. Lucrările de reconstrucție vor implica lărgirea 

carosabilului pe unele porțiuni de drum, corecții și 

reamenajarea intersecțiilor, ce a impus achiziționarea și 

atribuirea din proprietatea publică a unor terenuri arabile, 

livezi, pășuni etc.  

Potrivit planului, lucrările de reabilitare a drumului vor afecta 

circa 130 de parcele, care aparțin locuitorilor din satele 

amplasate de-a lungul drumului sau autorităților publice 

locale ale acestor comunități. Circa 46 la sută din terenurile identificate sînt amplasate în regiunea 

intersecției Sărăteni, care va fi reconstruită substanțial. Conform estimărilor, în procesul de reabilitare a 

porțiunii de drum M2 vor fi afectate 8 fîntîni, precum și mai multe însemne creștine amplasate de-a 

lungul traseului. 

La elaborarea planului de acțiuni s-a luat în considerare posibilitatea de a minimiza sau chiar de a evita 

strămutarea involuntara unde a fost posibil. (http://www.mca.gov.md/md/mcarapoarte/ ). 

 

 

 

 
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. 
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