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Pe 17 februarie 2012 a 

expirat termenul de 

prezentare a ofertelor în 

cadrul concursului de 

selectare a companiilor 

de construcție pentru 

reabilitarea  drumului 

Sărăteni – Soroca de 93 

de km, conform 

Programului Compact.  

La concurs au fost 

prezentate 10 oferte din 

partea companiilor de 

construcție din Italia, 

Austria, Portugalia, Lituania, Turcia, Azerbaidjan, Israel etc.  

Concursul, desfășurat de Fondul Provocările Mileniului Moldova în parteneriat cu 

Administrația de Stat a Drumurilor, a cuprins patru loturi, care includ 4 segmente 

separate a porțiunii de 93 de km. 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 orășelul 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). Companiile au prezentat ofertele pentru mai multe segmente 

de drum incluse în concurs. 

Reconstrucția drumului Sărăteni-Soroca presupune reabilitarea întregului sistem 

rutier, corecții de traseu, îmbunătățirea și reamenajarea intersecțiilor cu drumurile 

naționale și locale etc. În același timp, vor fi amenajate stații de așteptare și treceri 

pietonale, vor fi construite drumuri locale care facilitează accesul de la traseul 

reabilitat spre instituțiile de menire socială (școli, grădinițe, spitale, altele). De 

asemenea, va fi iluminat traseul prin localitățile tranzitate, va fi instalat parapet 

metalic de-a lungul a circa 13 km de drum, vor fi construite insule pentru pietoni în 

localitățile prin care trece traseul, instalate circa 2000 de indicatoare rutiere și 

construite trotuare în toate localitățile tranzitate. 
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Totodată, pe 10 februarie curent a expirat termenul 

de prezentare a ofertelor pentru supravegherea 

reabilitării drumului Sărăteni – Soroca. Au fost 

depuse 14 oferte din partea companiilor din Marea 

Britanie, Spania,  Franța, Germania, Turcia, Italia, 

Coreea de Sud, India, Kuweit, Polonia, Slovacia, 

Romania. 

Evaluarea companiilor participante în concurs va fi 

efectuată în următoarele două luni de către un grup 

de experți naționali și internaționali, astfel încît 

contractele de executare a lucrărilor de construcție să 

fie semnate pînă la finele lunii mai curent. 

Demararea lucrărilor de reabilitare a celor 93 de km 

de drum este preconizată pentru vara anului 2012 și 

va dura  pînă la finele anului 2014. 

 

 

 

 

 

 

Membrii Consiliului de Observatori, care reprezintă 

Guvernul, societatea civilă şi mediul de afaceri, au 

audiat raportul privind executarea bugetului în anul 

2011 şi realizarea planului de acţiuni privind 

implementarea Programului Compact în anul 

precedent, constatînd realizarea activităţilor 

prevăzute, în mare parte, conform termenelor 

stabilite. 

În cadrul şedinţei, Consiliul de Observatori a aprobat 

planul de acţiuni privind implementarea Programului 

Compact pe parcursul anului 2012.  

Potrivit planului aprobat, în anul 2012 vor demara 

lucrările de reconstrucţie a drumului Sărăteni-Soroca 

de 93 de km şi a sistemelor de irigare. De asemenea, 

vor fi iniţiate serviciile de supraveghere tehnică a 

lucrărilor de reconstrucţie.  

 

În contextul implementării activităţilor de tranziţie la 

agricultura performantă, în anul 2012 vor fi 

finalizate toate studiile legate de proiectarea 

sistemelor de irigare, cum ar fi analiza solului, 

studiul biologic şi al calităţii apelor, studiul 
hidrologic etc. Iar pînă la finele anului curent urmează 

să fie procurat şi instalat echipamentul pentru reţeaua 

naţională de monitorizare a cantităţii şi calităţii 

apelor de suprafaţă, ceea ce va contribui la 

îmbunătăţirea managementului resurselor de apă.  

O activitate distinctă în cadrul planului de 

implementare a Programului Compact în anul 2012 

este instruirea Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă 

pentru irigare (AUAI), pentru a fi pregătite să preia 

managementul sistemelor de irigare. Ulterior nivelul 

de pregătire a AUAI va fi certificat. 

Totodată, Consiliul de Observatori a aprobat bugetul 

Programului Compact pentru anul 2012, care 

constituie circa 73 de milioane USD prevăzuţi pentru 

implementarea activităţilor planificate în cadrul 

proiectelor Reabilitarea Drumului şi Tranziţia la 

Agricultura Performantă, precum şi pentru 

monitorizarea şi administrarea programului.  

De asemenea, pe parcursul derulării Programului 

Compact, în 2012 vor fi întreprinse mai multe acţiuni 

de informare continuă a tuturor părţilor interesate, 

pentru a asigura transparenţa activităţilor 

desfăşurate.  

Consiliul de Observatori al Fondului Provocările Mileniului Moldova a 
aprobat planul de implementare a Programului Compact în 2012 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Derularea activităților de reformare a sectorului de 

irigare pe parcursul anului 2011 și prioritățile pentru 

anul 2012 au fost discutate în cadrul conferinței 

anuale, desfășurată la 16 februarie. 

Reforma sectorului de irigare constituie o activitate a 

proiectului Tranziţia la agricultura performantă al 

Programului Compact și este implementată de 

compania Euroconsult Mott MacDonald în asociere 

cu alte trei companii internaţionale, Agenţia 

Naţională de Dezvoltare Rurală ACSA și 

Organizația BIOS din Moldova. Această activitate 

prevede crearea Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă 

pentru Irigare (AUAI) prin asigurarea transferului 

gestiunii sistemelor de irigare către AUAI, 

dezvoltarea capacităţilor instituţiilor publice de a 

gestiona eficient resursele limitate de apă în 

condiţiile creşterii cererii pentru apă.  

 

 

 

 

Drept performanță în cadrul reformării sectorului de 

irigare pe parcursul anului precedent este crearea a 

11 AUAI care întrunesc în calitate de membri peste 

6500 de producători agricoli, ce prelucrează circa 14 

mii de hectare de teren agricol în zona sistemelor de 

irigare Chircani-Zîrneşti, Blindeşti, Grozeşti, Leova 

Sud, Cahul, Jora de Jos, Lopatna, Coşniţa, Criuleni, 

Puhăceni, Roşcani. Ulterior, membrii AUAI vor fi 

instruiți pentru a prelua în gestiune sistemele de 

irigare, după reabilitarea acestora.  

  

Toate activitățile desfășurate în scopul reformării 

sectorului de irigare vin să răspundă necesităților 

actuale ale producătorilor agricoli, care mizează 

considerabil pe accesul la surse sigure și durabile de 

apă pentru irigare, ceea ce va favoriza tranziţia 

producătorilor agricoli la cultivarea culturilor cu 

valoare adăugată înaltă, sporirea productivității și 

competitivității producției agricole.  

La conferință au fost invitați să participe 

reprezentanții a 11 AUAI, reprezentanți ai 

autorităților publice centrale și locale, implicate în 

reformarea sectorului de irigare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fost discutate perspectivele reformării sectorului de irigare inițiată în 

cadrul Programului Compact 

2012 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

Potrivit Raportului Global a Forumului Economic 

Mondial asupra disparităţilor de gen, Republica 

Moldova a fost plasată pe locul 60 din 113 la 

capitolul oportunități economice pentru femei.  

Asigurarea accesului egal al femeilor la 

oportunităţile create în cadrul Programului Compact 

este importantă nu doar pentru asigurarea 

beneficiilor egale, dar şi pentru creşterea economică 

sustenabilă şi dezvoltarea Moldovei. Iar indicatorul 

de a asigura prezența a acel puțin 20 la sută de femei 

în consiliile de administrare ale Asociațiilor 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI), indică 

asupra seriozității cu care este tratat rolul femeilor în 

dezvoltarea comunităților și agriculturii performante.  

Iată de ce,  încurajarea femeilor de a participa în 

cadrul AUAI în luarea deciziilor privind opţiunile de 

irigare (alegerea culturilor, extinderea terenurilor 

irigate), va fi un exercițiu util și în asumarea 

ulterioară a riscurilor afacerile agricole. Aceste 

inițiative sunt relevante, mai ales că în conformitate 

cu diverse studii în domeniu, bunăstarea economică 

a femeilor are efecte benefice asupra bunăstării 

copiilor şi familiei. 

Daniela Terzi-Barbăroșie, expert în probleme de 

egalitate a genurilor în cadrul activităților de 

reformare a sectorului de irigare, consideră că atunci 

cînd ambele genuri, și femeile și bărbații, participă la 

luarea deciziilor, de regulă aceste decizii sînt mai 

corecte și eficiente.  

Totodată, nu este suficient să creezi condiții egale de 

participare a bărbaților și femeilor în luarea 

deciziilor sau în alte activități ale comunităților, dar  

Este necesar și să încurajezi ambele genuri să 

participe activ și să se susțină reciproc.  

De altfel, atît FPM Moldova, cît şi partenerii de 

implementare a proiectului Tranziția la agricultura 

performantă au ca preocupare constantă egalitatea de 

gen şi beneficii egale pentru toate grupurile sociale, 

pentru femei şi bărbaţi.  

Femeile din comunitățile din aria celor 11 sisteme de 

irigare ce vor fi reabilitate în cadrul Programului 

Compact s-au arătat foarte active și interesate de a 

participa în crearea iar ulterior și administrarea 

Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigare. 

Astfel, în prezent din numărul total de 103 membri 

în consiliile de administrare ale celor 11 AUAI, 28 

sînt femei, depășind indicatorul de 20 la sută stabilit 

în cadrul Programului Compact. Femeile sînt 

entuziasmate de activitatea pe care o desfășoară și au 

așteptări mari de la AUAI. 

Maria Savin, membră a Consiliului de 

administrare al AUAI Lopatna.  

Eu însămi dețin 5,2 

hectare de teren arabil și 

conduc gospodăria 

țărănească ”Savina 

Maria”, specializată în 

producerea materialului 

săditor pentru livezile de 

mere. Însă terenul nu are 

acces la irigare. În 

această situație sînt mai 

mulți producători 

agricoli, care vor să-și 

extindă afacerea și să 

sădească livezi intensive. 

De aceea, ideea de a avea un sistem de irigare 

reconstruit și funcțional, administrat de noi, cei care 

folosim apa pentru irigare, m-a determinat să particip 

activ în crearea asociației.  

De fapt, am fost persoana care a mobilizat 

comunitatea să participe la toate întrunirile și 

adunările de organizare a asociației. Desigur, a fost 

dificil să convingi lumea că șansa care ni se oferă 

este reală și nu doar promisiune, de care oamenii au 

obosit. Eu ca femeie am fost tratată cu mare 

Femeile trebuie încurajate să fie mai active în activitățile de tranziție la 
agricultura performantă 

 

 



 
 

 

încredere de către consătenii mei. De aceea am reușit 

să-i mobilizez să cream AUAI. Și vreau să vă asigur 

că în AUAI Lopatna sînt suficiente femei active și cu 

inițiativă. 

Ecaterina Vulpe, 

membru al consiliului 

de administrare a 

AUAI Cahul. 

Pe lîngă faptul că sînt 

membru în consiliul de 

administrare al AUAI, 

mai sînt și manager al 

SRL ”Vulpe Ecaterina”, 

care deține 1200 de 

hectare de teren agricol 

cultivat cu cereale. După 

reabilitarea sistemului de 

irigare circa 800 de hectare vor avea acces la apă. 

Accesul la apă ne va permite să cultivăm legume. De 

asemenea, planificăm să investim și într-o linie de 

prelucrare a legumelor. Iată de ce sînt foarte 

interesată de crearea și buna funcționare a Asociației.  

Din acest motiv am participat activ în procesul de 

creare a AUAI, deoarece eu personal cred că accesul 

la apă ne va oferi mai multe șanse să ne dezvoltăm. 

De aceea, fiind încrezută personal în această cauză 

am încercat să-i conving și pe alți producători de 

beneficiile pe care le vom avea urmare a irigării. Nu 

a fost ușor. Pe alocuri a fost chiar dificil, dar mă 

bucur că am reușit să depășim toate problemele.   

Vreau să menționez că nu contează de ești bărbat sau 

femei. Contează să fii un bun profesionist, să te 

dedici activității pe care o realizezi și să ai satisfacție 

de la ceea ce faci. 

 

 

 

 

 

În perioada 7-9 februarie curent echipa Fondului 

Provocările Mileniului Moldova  și reprezentanții 

entităților de implementare a FPM au participat la 

seminarul de instruire dedicat aspectelor de 

monitorizare și evaluare a activităților Compact.  

Instruirea a prevăzut informații teoretice, exerciții 

practice și studii de caz, menite să perfecționeze 

abilitățile participanților privind înțelegerea  

 

 

conceptelor și sistemelor de monitorizare și 

evaluare,  stabilirea indicatorilor comuni și a celor 

specifici, evaluarea impactului activităților 

prevăzute în cadrul proiectelor Tranziția la 

agricultura performantă și Reabilitarea drumului.  

Participanții au avut oportunitatea de a analiza și 

discuta subiecte ce țin de colectarea datelor 

cantitative și calitative pentru evaluarea eficienței 

activităților realizate. Un aspect al instruirii a fost 

integrarea aspectelor de gen în activitățile 

desfășurate.  

Potrivit directorului de monitorizare și evaluare a 

FPM Andrei Băț, unul din cei patru piloni pe care se 

axează Corporația Provocările Mileniului este 

focusarea pe rezultate, astfel că monitorizarea și 

evaluarea este absolut necesară pentru stimularea 

eficienței, responsabilității și transparenței în 

vederea implementării Programului Compact. 

Seminarul a fost condus de către experți 

internaționali din cadrul companiei americane Social 

Impact.  

 

Monitorizarea  și evaluarea  -  funcții necesare pentru o realizare eficientă 
a  Programului COMPACT 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


