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Parlamentul a adoptat Legea apelor
    Parlamentul a adoptat în şedinţa din 
23 decembrie curent Legea apelor, 
care stabileşte noi reglementări pentru 
gestionarea eficientă a resurselor de 
apă şi a bazinelor hidrografice, în 
conformitate cu standardele europene 
în domeniu.
     Noua lege stabileşte 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. 
   Totodată, Legea apelor prevede mecanisme de gestionare a bazinelor 
hidrografice care vor contribui, printre altele, la realizarea reformei în sectorul de 
irigare, în special a activităţii managementul bazinelor hidrografice a proiectului 
Tranziţia la agricultura performantă în cadrul Programului Compact. Din acest 
considerent, noua lege va permite continuarea investiţiilor în cadrul Compact 
pentru îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice şi a infrastructurii de 
irigare.
    Un aspect important al noii legi este termenul autorizaţiei de mediu pentru 
folosinţa specială a apei care este extins de la 3 ani, conform legislaţiei vechi, pînă 
la 12 ani.  În cazurile în care solicitantul se obligă să facă o investiţie substanţială 
pe termen lung, cum ar fi construcţia, îmbunătăţirea sau reabilitarea unui baraj 
în scopuri hidroenergetice sau de altă natură, a unei construcţii hidrotehnice sau 
instalaţii pentru tratarea şi furnizarea de apă potabilă, autorizaţia pentru folosinţa 
specială a apei poate fi pînă la 25 de ani. 
     De asemenea, Legea reglementează aspectul gestionării secetei şi riscului 
de inundaţii cu indicarea regimului folosinţei apelor pe timp de secetă declarată 
oficial.
    Mai mult ca atît, noua lege prevede principii noi în gestionarea resurselor 
acvatice: principiul participării, principiul prevenirii poluării, principiul 
”poluatorul plăteşte”, principiul precauţiei, cît şi folosirea raţională a resurselor 
de apă.   
    Legea apelor va intra în vigoare peste 18 luni din data adoptării de către 
legislativ şi va substitui actualul Cod al apelor, care are o vechime de peste18 
ani, iar prevederile acestuia sînt depăşite. După adoptarea Legii apelor, Guvernul 
urmează să propună Parlamentului ajustarea legislaţiei în vigoare la prevederile 
noii legi, precum şi să adopte actele normative necesare pentru implementarea 
legii.

Compact Moldova
SPRE O CREŞTERE ECONOMICĂ DURABILĂ
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A fost lansată licitaţia pentru lucrările de reconstrucţie a porţiunii de drum 
de 93  km

     Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM 
Moldova) a lansat la 13 decembrie  curent licitaţia 
pentru lucrările de reconstrucţie a drumului de 
93 km Sărăteni – Soroca (intersecţia Drochia), 
care va fi  reabilitat în cadrul Programului 
Compact, fi nanţat de Guvernul Statelor Unite 
ale Americii prin intermediul Corporaţiei 
Provocările Mileniului.
  Licitaţia este deschisă pînă pe data de 7 
februarie 2012 şi este desfăşurată de FPM 
Moldova în parteneriat cu Administraţia de Stat 
a Drumurilor. La licitaţie sînt invitate să participe 
atît companii individuale, cît şi în asociere, 
care corespund cerinţelor prestabilite, cum sînt 
experienţa de cel puţin cinci ani în efectuarea 
lucrărilor de construcţie sau reconstrucţie a 
drumurilor, experienţă în construcţia podurilor, 
mijloace fi xe şi circulante de care dispun 
companiile etc.
      Porţiunea de drum de 93 km a fost împărţită 
în patru segmente, fi ecare fi ind inclus în loturi 
separate pentru licitaţie. Primul segment este de 
24,2 km şi începe de la intersecţia Sărăteni, pînă 
la hotarul între raioanele Teleneşti şi Floreşti. Al 
doilea segment are o lungime de 20,7 şi începe 
de la hotarul dintre raioanele Teleneşti şi Floreşti 
pînă la intrarea în orăşelul Ghindeşti. Al treilea 
segment de 23,2 km începe de la intrarea în or. 
Ghindeşti pînă la intersecţia cu drumul de acces 
spre satul Rădi-Cereşnovăţ. Cel de al patrulea 
segment este de 24,9 km începe de la intersecţia 
cu drumul de acces spre satul Rădi-Cereşnovăţ 
pînă la intersecţia Drochia (intersecţia drumului 
R7 cu R9).

     Lucrările de reabilitare a celor 93 de km de 
drum urmează să înceapă în primăvara anului 
2012 şi vor derula pînă la fi nele anului 2014. 
        Ambasadorul SUA William H. MOSER a 
declarat în cadrul conferinţei că din grantul de 
262 de mln. de dolari acordaţi de Guvernul SUA 
în cadrul Programului Compact, o jumătate 
din mijloace sînt destinate reabilitării a 93 de 
km, care presupune nu doar reconstrucţia, dar 
şi modernizarea traseului. Totodată, Excelenţa 
Sa a spus că pentru a atrage atenţia societăţii 
asupra stării deplorabile a porţiunii de drum va 
efectua în primăvara anului viitor o călătorie cu 
bicicleta prin localităţile tranzitate de drumul ce 
va fi  reabilitat din fondurile Guvernului SUA.
     În acelaşi timp, Leslie McCuaig, directorul 
rezident de ţară al Corporaţiei Provocările 
Mileniului, a menţionat că traseul reabilitat 
şi modernizat va pune bazele dezvoltării 
comerţului şi agriculturii.
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           Anatol Şalaru, Ministrul Transporturilor 
şi Infrastructurii Drumurilor, a precizat că 
după reabilitarea drumului Sărăteni – Soroca, 
Moldova va deveni mai atractivă pentru 
transportatorii internaţionali care vor dori să 
tranziteze ţara. În opinia ministrului, drumul 
reconstruit va dezvolta conexiunea, între 
Balcani şi Ucraina, Rusia şi CSI, de asemenea 
va da o importanţă noului punct de trecere 
vamal, care va fi  construit la Unguri, iar vama de 
la Otaci va fi  mutată la Unguri pentru a degaja 
aglomeraţia de la Otaci. Iar derularea lucrărilor 
de reconstrucţie a drumului presupune noi 

locuri de muncă, ceea ce 
va avea un impact pozitiv 
asupra întregii economii a 
ţării.
  Ministrul Transportului 
şi Infrastructurii Drumului 
a accentuat că viteza de 
dezvoltare a economiei 
unei ţări este direct 
proporţională cu viteza de 
deplasare a transportului 
pe arterele ţării respective. 
Iar parametrii tehnici 
ai drumului reabilitat 
vor permite circulaţia 
transportului în afara 
localităţilor cu 90 km per 
oră, ceea ce este extrem de 
important pentru agenţii 
economici.
      Conform proiectării 
detaliate a drumului, 
lucrările de reconstrucţie 
şi modernizare vor implica 
reabilitarea întregului 
sistem rutier, corecţii de 
traseu, îmbunătăţirea şi 
reamenajarea intersecţiilor 
cu drumurile naţionale 
şi locale etc. În cadrul 
reabilitării drumului 
vor fi  efectuate lucrări 
de amenajare a staţiilor 
de aşteptare, trecerilor 

pietonale, iluminarea traseului prin cele 13 
localităţile tranzitate, construcţia drumurilor 
locale care facilitează accesul de la traseul 
reabilitat spre instituţiile de menire socială 
(şcoli, grădiniţe, spitale, altele).
   Proiectul fi nal al drumului prevede mai 
multe acţiuni de sporire a siguranţiei rutiere. 
Astfel, vor fi  instalaţi circa 13 km de parapet 
metalic de-a lungul unor porţiuni de drum, vor 
fi  construite insule pentru pietoni în localităţile 
prin care trece traseul, vor fi  instalate circa 2000 
de indicatoare rutiere şi vor fi  construite trotuare 
în toate localităţile tranzitate.
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         Porţiunea de drum Sărăteni-Soroca face parte 
din traseul naţional M2, care asigură legătura 
dintre Republica Moldova şi Ucraina. Acest 
sector de drum este utilizat de circa 300 000 de 
persoane din peste 70 localităţi. Actualmente, 
starea drumului Sărăteni – Soroca este foarte 
rea, iar circa 60 la sută necesită reconstrucţie 

totală. Valoarea proiectului Reabilitarea 
drumurilor în cadrul Programului Compact 
este de circa 130 milioane USD, prevăzuţi 
pentru lucrări de construcţie, supravegherea 
construcţiei, efectuarea studiilor de fezabilitate, 
alte activităţi conexe.
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Valentina Badrajan: ”Anul 2012 semnifi că o nouă etapă în implementarea 
Programului Compact”

  Cum apreciaţi anul 2011 pentru Fondul 
Provocările Mileniului Moldova şi pentru 
Programul Compact?

   Anul 2011 a fost un an al provocărilor, 
deoarece pe parcursul acestui an au fost puse 
bazele activităţilor majore şi investiţiilor care 
vor demara în 2012. De asemenea, anul 2011 
reprezintă perioada determinantă în derularea 
cu succes a Programului Compact. 
   În acest an au fost aprobate principalele 
proceduri şi politici interne de funcţionare a 
FPM Moldova, cum ar fi  manualul de procurări, 
manualul fi nanciar operaţional etc., care îi 
permit să asigure un proces transparent pentru 
implementarea activităţilor Compact. 
      Compact este un program nou pentru Moldo-
va, cu mecanisme şi abordări inedite, dacă e 
să comparăm cu alte programe de asistenţă de 
care benefi ciază Moldova. Dar putem afi rma cu 
certitudine că am trecut cu brio faza preparatorie 
a Programului Compact, datorită perseverenţei 
echipei FPM Moldova, contractorilor implicaţi 
în implementarea Programului şi sprijinului pe 
care l-am avut din partea Corporaţiei Provocările 
Mileniului, în special din partea reprezentanţei 
CPM în Moldova. 

     Un suport deosebit pe parcursul acestei 
perioade l-am avut din partea Consiliului 
de observatori, constituit din reprezentaţi ai 
autorităţilor publice centrale, ai societăţii civile 
şi mediului de afaceri, şi prezidat de Prim-
ministru. Nu pot trece cu vederea nici aportul 
relevant al societăţii civile în implementarea 
activităţilor Compact, pe care îl avem din 
perioada de elaborare a Programului Compact şi 
continuă şi la etapa de implementare. Şi pentru a 
asigura un dialog permanent cu societatea civilă, 
recent, a fost instituit Grupul consultativ al FPM 
Moldova – o platformă constantă de dialog şi 
consultări cu mediul neguvernamental. 

         În opinia Dvs. care au fost cei mai semnifi cativi 
paşi în implementarea Programului Compact?

   O bună parte a activităţilor desfăşurate în 
2011au avut un caracter organizaţional. Fiţi 
însă de acord că buna organizare şi pregătirea 
minuţioasă a terenului sînt determinante în 
derularea cu succes a unui program.
  Astfel, au fost semnate toate acordurile 
de implementare cu instituţiile publice care 
desfăşoară activităţi în cadrul Compact, cum 
sînt Administraţia de Stat a Drumurilor, Agenţia 
”Apele Moldovei”, Directoratul Liniei de 
Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor. În aceeaşi 
perioadă au fost contractate companiile care 
vor gestiona implementarea reformei sectorului 
de irigare şi reabilitarea sistemelor de irigare. 
De asemenea, au fost încheiate acorduri de 
împrumut cu 7 bănci participante în Programul 
de credite pentru investiţii în infrastructura 
post-recoltare.
  Totodată, a fost contractat consorţiul de 
companii internaţionale care efectuează 
proiectarea detaliată a sistemelor centralizate de 
irigare. Au fost întreprinse acţiuni de fortifi care 
a echipei FPM Moldova şi de consolidare a 
capacităţilor instituţiilor publice participante în 
implementarea Programului Compact.
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       În 2011 au fost iniţiate şi un şir de activităţi 
pe care deja le pot aprecia benefi ciari. Este 
vorba de activităţile lansate în cadrul proiectului 
Tranziţia la agricultura performantă - lansarea 
reformei sectorului de irigare şi lansarea 
programului de credite pentru investiţii în 
infrastructura post-recoltare. De asemenea, un 
moment crucial pentru realizarea obiectivelor 
Programului Compact este adoptarea Legii 
apelor, care va substitui actualul Cod al apelor.
   Voi menţiona şi adunările de constituire 
a Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru 
Irigare (AUAI) în cadrul sistemelor de irigare 
ce vor fi  reabilitate din fondurile Compact, 
la care au participat circa 6 mii de persoane. 
Am fost surprinşi să vedem entuziasmul 
producătorilor agricoli pe parcursul constituirii 
AUAI. Agricultorii conştientizează importanţa 
irigării pentru trecerea la un nivel mai înalt în 
producerea agricolă, la fel şi asocierii pentru a 
benefi cia de servicii de irigare de calitate.
    În cadrul proiectului Reabilitarea drumului, 
voi specifi ca lansarea achiziţiilor pentru 
reconstrucţia a 93 de km a porţiunii de drum 
Sărăteni - Soroca (intersecţia Drochia). 
Apreciem enorm contribuţia comunităţilor în 
defi nitivarea proiectului drumului. În cadrul 
unui ciclu de consultări locuitorii satelor de-a 
lungul porţiunii de drum Sărăteni - Soroca 
au venit cu propuneri de îmbunătăţire a 
proiectului, astfel ca impactul reabilitării să 
fi e maxim. Datorită contribuţiei comunităţilor 
în proiectul de reabilitare a drumului au fost 
incluse lucrări care vor avea impact social, cum 
sînt construcţia trecerilor pietonale, drumuri de 

acces spre diverse instituţii de menire socială, 
trotuare etc.

      Ce aşteptaţi de la anul care vine?

       Anul 2012 poate fi  considerat unul simbolic 
şi semnifi că o nouă etapă în implementarea 
Compact. Este etapa demarării lucrărilor de 
construcţie - cea mai aşteptată de benefi ciari, 
dar şi de noi, cînd putem să vedem rezultatul 
eforturilor anilor de pregătire.
     În vara anului viitor va începe reconstrucţia 
drumului Sărăteni-Soroca. De asemenea, vor 
porni lucrările de reabilitare a sistemelor de 
irigare. Totodată, sînt preconizate activităţi 
pentru îmbunătăţirea managementului 
resurselor acvatice, inclusiv instalarea staţiilor 

de monitorizare în timp real a cantităţii şi 
calităţii apelor.
           Anul care vine este extrem de important pentru 
fortifi carea AUAI, astfel ca acestea să poată 
prelua în gestiune sistemele de irigare, imediat 
după reabilitarea acestora. Aşteptările noastre 
ţin şi de creşterea investiţiilor producătorilor 
agricoli în infrastructura post-recoltare, datorită 
creditelor în cadrul Programului de creditare, pe 
care intenţionăm să le acordăm prin intermediul 
băncilor participante.
    Deci, avem planifi cate mai multe activităţi 
cheie şi ne-am dori foarte mult ca să reuşim 
realizarea cu succes a acestora, deoarece sîntem 
conştienţi că mai multe persoane şi-au pus 
speranţa în Programul Compact. Iată de ce, le 
doresc tuturor, inclusiv echipei FPM Moldova 
un an plin de realizări frumoase.
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Primele cinci Asociaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigare Compact au 
prezentat documentele pentru înregistrarea ofi cială

     Primele cinci Asociaţii ale Utilizatorilor de 
Apă pentru Irigare (AUAI) din cadrul sistemelor 
de irigare Lopatna, Criuleni, Grozeşti, Blindeşti 
şi Roşcana, constituite cu suportul Programului 
Compact, au depus pe 8 decembrie curent 
setul de documente pentru iniţierea procedurii 
de înregistrare la unitatea de monitorizare 
şi supraveghere a Agenţiei Apele Moldovei, 
lansată tot astăzi.
   Noile AUAI urmează să preia în gestiune 
de la Agenţia Apele Moldovei sistemele de 
irigare, după reabilitarea acestora din fondurile 
Programului Compact.
      Valentina Badrajan, director executiv al FPM 
Moldova, a precizat că Programul Compact este 
pionier în Republica Moldova prin investiţiile 
majore pe care le va efectua în sectorul de 
irigare, reconstruind pînă la 11 sisteme de 
irigare ce acoperă o suprafaţă de peste 15 000 
hectare de teren agricol.
       Mihail Pencov, director interimar al Agenţiei 
Apele Moldovei, a apreciat suportul acordat 
prin intermediul Compact dezvoltării sectorului 
de irigare, care poate contribui real la trecerea 
agriculturii la tehnologii moderne de cultivare 
a produselor de valoare înaltă, sporind profi tul 
producătorilor agricoli.

   Alexandru  Cozlov, preşedintele AUAI   Roşcana, 
raionul Anenii Noi, a menţionat că formarea  
Asociaţiilor a impulsionat agricultorii din   
regiune să se asocieze în asociaţii de producere 
pentru a cultiva produse de valoare înaltă în 
cantităţi mari, ceea ce permite comercializarea 

avantajoasă a fructelor şi legumelor atît pe piaţa 
internă, cît şi cea externă.

      În cadrul evenimentului de lansare a activită-
ţii unităţii de monitorizare şi supraveghere, 
Fondul Provocările Mileniului Moldova a 
transmis Agenţiei Apele Moldovei tehnică de 
calcul şi mobilier, precum şi un autovehicul 
pentru dotarea noii unităţi. Unitatea de 
monitorizare şi supraveghere este creată în 
conformitate cu prevederile Legii cu privire la 
Asociaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare 
şi îşi propune să asiste şi să consulte asociaţiile 
nou create în aspecte de ordin legal, contabil şi 
tehnic. De asemenea, Unitatea de monitorizare 
şi supraveghere va efectua monitorizarea şi 
supravegherea tehnică a sistemelor de irigare, 
transmise în gestiunea AUAI.
    Conform Programului Compact, urmează 
să fi e constituite 11 Asociaţii ale Utilizatorilor 
de Apă pentru Irigare în cadrul a 11 sisteme de 
irigare. AUAI vor prelua în gestiune sistemele 
de irigare ce vor fi  reabilitate şi modernizate 
prin intermediul Compact, pentru a asigura cu 
apă producătorii agricoli în funcţie de necesităţi. 
Crearea AUAI şi alte activităţi de reformare a 
sectorului de irigare prevăzute de Programul 
Compact sînt implementate de compania 
Euroconsult Mott MacDonald în asociere cu 
două companii internaţionale din SUA şi Belgia, 
precum şi organizaţia neguvernamentală BIOS 
şi Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală 
ACSA din Moldova.
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ACED – între campania de recoltare şi două expoziţii

    După fi nalizarea campaniei de recoltare în 
Republica Moldova, săptămânile care au trecut, 
fermierii au revenit la soluţionarea problemelor 
legate de depozitarea şi comercializarea 
produselor agricole, iar numărul de vizitatori la 
ofi ciul Proiectului Competitivitatea Agricolă şi 
Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) a crescut. 
După participarea la expoziţia ”Farmer 2011”, 
în octombrie curent, ACED - un program co-
fi nanţat de USAID şi Corporaţia Provocările 
Mileniului pentru susţinerea agriculturii de 
valoare înaltă în Moldova - a înregistrat o 
cerere în ascensiune pentru serviciile prestate în 
rândul producătorilor şi exportatorilor de fructe 
şi legume.
    Vizitatorii la ofi ciul ACED sunt interesaţi 
de o serie de subiecte, cum ar fi  construcţia 
frigiderelor şi a serelor, depozitarea şi 
comercializarea produselor, ambalarea, 
producţia agricolă organică, oportunităţile de 
instruire, şi detalii despre proiect. Ei au fost 
informaţi despre cerinţele pieţelor din Rusia 
şi România şi despre difi cultăţile care există 
în procesul de ajustare la aceste cerinţe. Unul 
dintre fermieri, Eugen Breahnă, a venit să 
solicite consultanţă de la expertul în producţie 
vegetală. Viorel Catană, care a vizitat standul 
ACED la expoziţia ”Farmer”, a cerut asistenţă 
în ce priveşte anticiparea recoltei şi a preţurilor: 
”Am mult pământ, 120 de hectare, cum credeţi, 
ce ar trebui să sădesc pentru a scoate profi t?”

   Fermierii moldoveni sunt, de asemenea, 
interesaţi de dezvoltarea legăturilor de 
colaborare cu alţi producători şi cumpărători, 
dar şi de know-how privind îmbunătăţirea 
calităţii produselor. Petru Mihov, preşedintele 
Asociaţiei Producătorilor de Struguri din Cahul, 
de exemplu, a solicitat un curs de instruire 
privind curăţarea viilor, iar Iulia Murea a 
cerut specialiştilor ACED să împărtăşească 
experienţe ce ţin de infrastructura de păstrare a 
strugurilor.
  Recolta înaltă de mere în acest an este 
o veste bună pentru fermierii moldoveni, 
însă dependenţa aproape exclusivă de piaţa 
rusească le poate provoca dureri de cap. Mulţi 
producători de mere s-au plâns de o concurenţă 
tot mai mare din partea concurenţilor străini 
şi au întrebat despre modalităţile de reducere 
a costurilor. Comerţul cu Federaţia Rusă va 
fi  şi mai difi cil după ce această ţară va deveni 
membru cu drepturi depline a Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului în mai puţin de o lună 
şi va deschide piaţa internă pentru toţi membrii, 
astfel încât soluţia trebuie văzută în colaborarea 
cu pieţe alternative şi crearea unui brand naţional 
de încredere, au căzut de acord producătorii.

    Luna trecută, ACED a organizat trei mese 
rotunde, cu accentul pe tomate şi struguri, în 
raioanele Sîngerei şi  Anenii Noi, şi la Chişinău. 
Proiectul a mai participat cu un stand propriu 
la expoziţia dedicată Zilei Agricultorilor, la 
Palatul Naţional pe 26 noiembrie 2011.
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Antreprenori agricoli sînt interesaţi de credite pentru investiţii în 
infrastructura post-recoltare

   FPM Moldova a desfăşurat pe parcursul 
lunilor noiembrie şi decembrie un şir de întruniri 
regionale cu participarea antreprenorilor din 
domeniul agro-industrial pentru a-i informa 
despre  Programul de credite pentru investiţii 
în infrastructura post-recoltare, lansat în 
octombrie curent, care prevede acordarea 
împrumuturilor investiţionale şi operaţionale 
în sumă totală de 50 000 - 600 000 USD (sau 
echivalentul în lei sau euro a acestor sume), pe 
termen de 3-7 ani.

    La întrunirile organizate în oraşele Cahul, 
Comrat, Căuşeni, Orhei, Edineţ, Ialoveni au 
participat producători agricoli de fructe/legume/
struguri, reprezentanţi ai autorităţilor publice 
locale şi asociaţiilor obşteşti care activează în 
domeniul dezvoltării afacerilor, atît din raioanele 
respective, cît şi din raioanele vecine.

  Antreprenorii au fost informaţi privind 
condiţiile de obţinere a creditelor în cadrul
Programului, precum şi privind unele aspecte, 

ce ţin de impactul creditelor asupra mediului 
ambiant, monitorizarea şi evaluarea impactului 
Programului asupra veniturilor rurale.
   Antreprenorii agricoli, dar şi reprezentanţii 
autorităţilor publice locale sînt interesaţi 
de Programul de credite pentru investiţii în 
infrastructura post-recoltare. Ei recunosc că 
insufi cienţa infrastructurii post-recoltare o 
înţeleg toţi producătorii care percep agricultura 
drept o afacere. Ei preferă să contracteze credite 
pentru construcţia unor depozite frigo, linii de 
procesare, procurarea camioanelor frigo pentru 
transportarea fructelor sau strugurilor.
   Concomitent cu întrunirile cu agricultorii, 
au avut loc şi instruiri pentru  reprezentanţii 
fi lialelor băncilor comerciale participante în 
Program. În cadrul acestora, reprezentanţii 
băncilor au fost familiarizaţi cu detaliile tehnice 
privind implementarea Programului de creditare, 
precum şi cu aspectele de mediu, monitorizare 
şi evaluare a impactului Programului asupra 
veniturilor rurale.
      Cele 7 bănci participante la Program - 
Moldova Agroindbank, Moldindconbank, 
Mobiasbanca-GSG, Victoriabank, Energbank, 
Banca Socială şi Comerţbank au fi nalizat 
stabilirea ratelor dobînzilor pentru creditele din 
Programul de creditare.

#                       

1                       

2                       

3                       
4                      
5                      
6                      
7                  

Bănci comerciale                            

Enargbank                            

Molbiasbanca
GSG                      
Banca Sociala                     
Comertbank                     
Victoriabank                     
Agroindbank                     
Moldindconbank                    

14.24                          

13.24                          

15.00-24.00                          
11.00-13.50                          
14.00-14.50                          

13.24                       
14.24                       

6.09

8.04

9.00-12.00
6.09-7.50
6.20-6.50

6.1
6.54

9.00-12.00
6.09-7.50
7.00-7.50

6.1
7.20

6.7

8.2

Rata Dobanzii (%)                          
MDL                          USD EUR                   

       Ratele indicate în tabel nu includ comisioane-
le şi alte plăţi solicitate de bănci la acordarea 
creditelor.



Sergiu Harea, Preşedintele Grupului Consultativ al FPM Moldova: ”Opinia 
societăţii civile este relevantă pentru fi ecare proiect de asistenţă externă”
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    Această funcţie e o provocare sau un pas 
fi resc pentru Dvs.?

     Mai degrabă, cred că este un pas fi resc. Mai 
întîi de toate, datorită experienţei pe care am 
acumulat-o pe parcursul anilor, dar şi pentru 
faptul că eu reprezint Camera de Comerţ şi 
Industrie a Republicii Moldova o instituţie 
reprezentativă a business-ului din ţara noastră.

  Cum vedeţi mandatul/misiunea GC în 
implementarea Programului COMPACT?

       Programul Compact din start şi-a propus drept 
scop să asigure o transparenţă a activităţilor şi 
acţiunilor pe care le face. Mai mult ca atît, în 
procesul de pregătire şi lansare a proiectelor au 
fost implicate toate părţile interesate ( societate 
civilă, autorităţi publice, asociaţii de business). 
În acest program nimic nu este întîmplător, totul 
este bine chibzuit, aranjat într-un plan care are 
o logică bine defi nită. În acest context, rolul şi 
locul GC reiese din ceia ce am spus mai sus, dar 
şi din Statutul FPM Moldova: asigurarea şi în 
continuare a transparenţei şi informării societăţii 
despre rezultatele obţinute, monitorizarea 
respectării angajamentelor asumate de autorităţi 
şi de program, lansarea pe parcurs a anumitor 
recomandări, reieşind din analizele şi avizele 
parvenite din partea societăţii civile.

     Cum credeţi, de ce programele şi proiectele 
de asistenţă străină pe parcursul derulării 
acestora pun accentul pe consultarea opiniei 
societăţii civile ?

    Din punctul meu de vedere aceasta este o 
abordare corectă, dat fi ind faptul că aceste 
programe au un impact major asupra societăţii 
în ansamblu. Fie că vorbim de proiecte sociale 
sau economice, toate au ca scop îmbunătăţirea 
nivelului de viaţă al cetăţenilor, dar şi implicarea 
acestora în procesul de realizare a activităţilor. 
Va fi  o mare risipă să faci ceva, care apoi nu 
va avea o continuitate şi nu va avea suportul 
societăţii.

   Cum apreciaţi potenţialul producătorilor 
agricoli autohtoni şi credeţi că aceştia ar face 
faţă pieţei europene?

    Pe parcursul ultimilor ani, ca urmare a unei 
atitudini mai profesioniste a producătorilor, 
agricultura din RM a avut un salt calitativ nou 
vis-à-vis de calitatea producţiei şi serviciilor 
oferite pentru export, dar şi pentru piaţa internă. 
Tot mai multe şi mai multe gospodării agricole 
utilizează metode şi tehnologii noi în procesul 
de producere, prelucrare şi păstrare a produselor 
agricole. Ca rezultat, avem şi o creştere a 
exporturilor pe piaţa comunitară. Acest fapt 
se datorează şi suportului donatorilor, care au 
contribuit la capitolul logistică şi instruire - 
domeniu, în care mai urmează să preluăm din
experienţa statelor cu o economie avansată. 
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Pentru a avea succes consider oportun să se 
intervină pe mai multe domenii importante 
cum ar fi : soluţionarea problemelor sanitare şi 
fi tosanitare în relaţiile cu Uniunea Europeană, 
implementarea standardelor de management al 
calităţii la companiile de creştere şi procesare, 
formarea iniţială şi continuă a specialiştilor din 
agricultură şi preluarea experienţei europene, 
solicitarea de suport şi asistenţă de la Comisia 
Europeană în cadrul negocierilor Acordului de 
Comerţ liber cu UE pentru sectorul agricol, 
pentru a putea face faţă competiţiei libere pe 
piaţă odată cu anularea taxelor la import ş.a.

     Care ar fi  în opinia Dvs. impactul reabilitării 
porţiunii de drum Sărăteni-Soroca?

    Cînd invocăm noţiunea de economie de piaţă, 
marea majoritate a oamenilor înţeleg că aceasta 
este o competiţie, chiar o luptă pentru client, 
pentru un segment de piaţă, pentru cumpărător. 
Însă orice trebuie privit prin prisma efi cienţei.    

Atunci apare fi rească întrebare: cît de efi cienţi, 
cît de competitivi putem fi  cu o infrastructură 
care este sub orice critici ? Cînd a fost selectată 
această porţiune de drum a fost efectuată analiza 
impactului asupra dezvoltării economice a 
regiunii în ansamblu. Argumentele invocate 
din punctul meu de vedere sunt elocvente şi 
respectiv, urmează să demarăm procesul şi să 
ne folosim de oportunităţile apărute şi anume 
atragerea investiţiilor la întreprinderi, crearea 
de noi platforme de business etc. 

     Care vor fi  priorităţile Grupului consultativ 
în anul 2012?

   Pe scurt aş menţiona următoarele priorităţi: 
monitorizarea procesului, acordarea consultanţei 
şi lansarea de noi idei, astfel încît programul să 
fi e cît mai efi cient. Totodată, este important să 
urmărim chiar de la început că ce va fi  făcut de 
program să fi e util şi durabil.

Opinii ale benefi ciarilor. Svetlana Uncuţa: ”Tinerii ar trebuie să fi e 
încurajaţi să se lanseze în business-ul agricol”

Svetlana Uncuţa - 
femeie de afaceri 
din Călăraşi, director 
al SRL”Sălcieni”, 
societate comercială 
ce se ocupă de 
creşterea fructelor şi a 
viţei de vie. În prezent 
Dna Uncuţa s-a 
lansat într-o afacere 

de cultivare a livezii super-intensive, bazată 
pe tehnologii moderne care prevăd plantarea 
şi îngrijirea livezii conform tehnologiilor 
moderne, irigarea prin picurare şi alte metode 
capabile să asigure o recoltă bună, dar şi o 
competitivitate a acestor fructe. Dna Uncuţa a 
participat la întîlnirea regională organizată de 
FPM Moldova în cadrul căreia a fost prezentat 
specifi cul creditelor pentru infrastructura 
post-recoltare, oferite de FPM Moldova şi 
s-a împărtăşit cu cîteva păreri despre această 
oportunitate de fi nanţare.

     V-aţi gîndit la posibilitatea accesării credite-
lor agricole oferite de FPM Moldova?

  Aş fi  interesată de această oportunitate 
fi nanciară. Mai ales că în anul viitor îmi doresc 
să extind afacerea pînă la 120 ha şi voi avea 
necesitate de surse fi nanciare adiţionale. Atît 
doar că în agricultură trebuie să fi i precaut, mai 
ales că mecanismul de asigurare a recoltei este 
destul de dezavantajos în ţara noastră.

     Cum vă reuşeşte să gestionaţi afacerea? Aveţi 
sufi ciente braţe de muncă ?

    Spre marea noastră surprindere există foarte 
mulţi tineri care revin acasă de după hotare şi 
doresc să iniţieze afaceri în domeniul agricol. 
Deci există potenţial şi forţă de muncă. Ar 
fi  bine dacă statul ar susţine mai mult din 
aceste iniţiative, deoarece tinerii trebuie să 
fi e încurajaţi, inclusiv prin oferirea unor 
oportunităţi de creditare mai favorabile sau 
facilităţi fi scale.



Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, echipa FPM Moldova vine cu
sincere şi calde urări de bine şi prosperitate.

Vă dorim ca în anul nou să aveţi parte de cele mai motivatoare rezultate, de cele 
mai promiţătoare visuri, de pace în casă şi în suflete şi de succese binemeritate şi 

aşteptate.
Fie ca acest an să însemne pentru Dvs. şi cei dragi

simbolul prosperităţii, fericirii, calmului şi speranţei!

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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