
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultorii, piscicultorii, antreprenorii care gestionează debarcadere sau 

pontoane și cei care amenajează plaje sau zone de agrement în apropierea apei 

vor putea să-și perfecteze autorizațiile de folosință specială a apei doar în 30 de 

zile, față de 6 luni, cînd trebuiau să aștepte eliberarea autorizației. Acest pas se 

datorează  ghișeului unic pentru eliberarea autorizațiilor de folosință specială a 

apei, lansat recent din fondurile Guvernului SUA, acordate în cadrul 

Programului Compact și ale Băncii Mondiale oferite Centrului de Guvernare 

Electronică pentru digitalizarea serviciilor publice. 

Ghișeul unic reprezintă un sistem informațional destinat gestionării întregului 

proces de obținere a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei ce le 

permite persoanelor fizice și juridice să depună cererile pentru autorizații în 

regim non-stop de la orice calculator, fără a fi necesar să se deplaseze la oficiile 

subdiviziunilor a opt autorități publice, dar și să urmărească la  ce etapă de 

examinare se află cererea depusă. Cererile de solicitare a autorizației pentru 

folosința specială a apei pot fi depuse la subdiviziunile teritoriale ale 

Inspectoratului Ecologic de Stat, precum și online pe portalul 

autorizatiimediu.gov.md 

Aceste autorizații sunt necesare pentru activități de captare și utilizare a apei la 

irigare, construirea de pontoane și debarcadere, dezvoltarea și exploatarea  

"Programul 
COMPACT îşi 
propune să 

contribuie la 
reducerea  
sărăciei în 
Republica 

Moldova prin 
creştere 

economică" 
 

Buletin informativ, Mai, 2014 

 

SPRE O CREŞTERE ECONOMICĂ DURABILĂ 

Compact 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 
 

A fost lansat ghișeul unic pentru eliberarea 

autorizațiilor de folosință specială a apei 

http://www.mca.gov.md/


 
 

 
2 
 

 

 

comercială a plajelor pentru scăldat și zonelor de 

agrement, folosirea apei pentru piscicultură etc. 

Reprezentanții Inspectoratului Ecologic de Stat 

susțin că după ce la finele anului 2013 a intrat în 

vigoare noua Lege a apelor  în perioada următoare 

vor fi eliberate circa 5000 de autorizații de 

folosință specială a apei. Acest sistem 

informațional de depunere a cererilor pentru 

autorizația de folosință specială a apei va 

îmbunătăți calitatea serviciilor publice oferite 

mediului de afaceri prin asigurarea transparenței, 

operativității, reducerea costurilor de prelucrare a 

cererilor etc.  

Kent Larson, reprezentatul Ambasadei SUA, este 

sigur că ghișeul unic va simplifica activitatea 

tuturor antreprenorilor, în special al agricultorilor, 

care au nevoie de acces la apă pentru irigare.   

Pentru a asigura funcționalitatea ghișeului unic din 

fondurile Guvernului SUA au fost procurate 

computere și sunt organizate instruiri pentru 

angajații instituțiilor publice care participă în 

procesul de eliberare a autorizației de folosință a 

apei: Inspectoratul Ecologic de Stat, Ministerul 

Mediului, Agenţia „Apele Moldovei", Agenţia 

pentru Geologie şi Resurse Minerale, Centrul 

Naţional de Sănătate Publică, Serviciul Piscicol, 

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, 

Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale.  

În același timp, autoritățile publice implicate în 

eliberarea autorizațiilor vor putea în regim-online 

să analizeze și să evalueze bilanţului apei din 

Republica Moldova și să ia decizii de optimizare a 

utilizării resurselor de apă. Potrivit ministerului 

mediului, în prezent autoritățile de mediu nu 

cunosc informația reală despre bilanțul resurselor 

de apă din Republica Moldova și nu pot planifica 

eficient utilizarea apei. Această platformă le va 

permite autorităților să facă operativ schimb 

electronic de date și să cunoască în regim real 

despre utilizarea resurselor de apă.  

Lansarea ghișeului unic face parte din șirul de 

activități desfășurate în cadrul Programului 

Compact pentru reformarea sectorului de irigare și 

îmbunătățirea managementului resurselor acvatice 

în Republica Moldova. În acest context, Compact a 

acordat asistență și la elaborarea Legii apelor care 

prevede extinderea perioadei pentru care se 

eliberează autorizațiile de folosință specială a apei 

de la 3 ani la 12, iar în cazul unor investiții 

importante autorizația poate fi acordată și pentru 

25 de ani. 

 

 

 

Pe 19 mai curent a intrat în vigoare contractual de 

reabilitare a sistemului de irigare Chircani-Zîrnești 

din raionul Cahul. Valoare contractului este de 

circa 13 milioane USD și va fi finanțat din 

fondurile Programului Compact al Guvernului 

SUA.  Lucrările de construcție vor fi efectuate de 

consorțiul companiilor din România 

Hidrocostrucția&Iamsat Muntenia.  

 

 

 

Potrivit contractului semnat, reabilitarea sistemului 

de irigare Chircani-Zîrnești va permite irigarea 

unei suprafețe de peste 2 200 de hectare de teren 

agricol. Totodată, vor fi reabilitate și canalele de 

drenaj care se întind pe o suprafață de peste 4 600 

de hectare.  

Reabilitarea sistemului de irigare Chircani-

Zîrnești  are o abordare inovativă pentru Republica  

La finele lunii iunie începe reabilitarea sistemului de irigare Chircani-

Zîrnești  
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Moldova, bazată pe construcția  modulară  a 

sistemului de irigare, ce va permite funcționarea 

independentă a fiecărui modul în parte, oferindu-le 

fermierilor mai multă flexibilitate în utilizarea apei 

pentru irigare. 

Sistemul de irigare modernizat le va permite 

producătorilor agricoli din zonă să diversifice 

tipurile de produse agricole cultivate, să utilizeze 

apa pentru irigații în funcție de necesitate, să 

reducă pierderile de apă din rețea datorită țevilor 

din polietilenă și a echipamentului eficient din 

punct de vedere energetic etc. 

Lucrările prevăd reconstrucția și modernizarea 

sistemului de irigare prin instalarea echipamentului 

electro-mecanic modern, instalarea prizelor noi de 

captare a apei și a structurilor de control, 

substituirea rețelei de distribuție a apei cu țevi din 

polietilenă de densitate înaltă cu o lungime totală 

de peste 62 km, înlocuirea hidranților etc. 

Reabilitarea sistemului de irigare Chircani-Zîrnești 

prevede reconstrucția a nouă stații de pompare 

modulare fiecare din ele dotate cu un set de două 

sau trei pompe, în total fiind 20 de pompe. 

Adițional, caietul de sarcini prevede construirea a 

două stații noi de drenaj, fiecare din ele dotate cu 

cîte un set de 3 pompe verticale.  

În conformitate cu prevederile contractului, 

lucrările vor demara în vara anului curent și vor 

continua pînă în iulie 2015. Actualmente, 

compania de construcție a început procedura de 

recrutare a specialiștilor și muncitorilor și 

deschiderea șantierelor la sistemul de irigare 

Chircani-Zîrnești. 

Sistemul de irigare Chircani-Zîrnești  este al 

zecelea sistem reabilitat din mijloacele 

Programului Compact. Pînă în prezent FPM 

Moldova a semnat contracte în valoare de circa 80 

de milioane USD pentru reabilitarea a 10 sisteme 

de irigare (6 pe rîul Nistru: Criuleni, Lopatna, Jora 

de Jos, Puhăceni, Roşcani şi Coşniţa și 4 sisteme 

de irigare  pe Prut:  Blindești, Grozești, Leova și 

Chircani-Zîrnești).  

Reabilitarea sistemelor centralizate de irigare este 

unul din obiectivele Programului Compact, semnat 

la începutul anului 2010 între Guvernul Republicii 

Moldova și Corporația Provocările Mileniului, în 

numele Guvernul SUA. Programul Compact este 

implementat de Fondul Provocările Mileniului 

Moldova și are o valoare totală de 262 mil. dolari 

SUA, acordați grație susținerii generoase a 

poporului american pentru reducerea sărăciei și 

creșterea economică în Republica Moldova.    

 

 

Ambasadorul SUA William Moser, însoțit de 

ministrul mediului Gheorghe Șalaru și ministrul 

agriculturii și industriei alimentare Vasile 

Bumacov, a efectuat o vizită de monitorizare a 

șantierelor de construcție la sistemul de irigare 

Coșnița, raionul Dubăsari, reabilitat din fondurile 

Programului Compact al Guvernului SUA. 

 

Oficialii s-au documentat despre derularea 

lucrărilor de construcție desfășurate în Coșnița care 

au demarat în primăvara anului curent și vor 

continua pînă în vara anului 2015, precum și 

despre evoluția lucrărilor de reabilitare a altor nouă 

sisteme de irigare incluse în Programul Compact. 

Lucrările de reconstrucție a sistemului de irigare Coșnița sunt în toi 
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Valentina Badrajan, directorul executiv al Fondului 

Provocările Mileniului Moldova, a comunicat că 

pentru reconstrucția și modernizarea sistemului de 

irigare Coșnița Programul Compact alocă circa 13, 

8 milioane dolari USA. Sistemul reabilitat va fi 

mult mai eficient și flexibil în exploatare, deoarece 

urmează să fie reproiectat în totalitate și dotat cu 

echipament modern, a precizat Valentina Badrajan. 

Potrivit proiectului tehnic, reabilitarea sistemului 

va permite irigarea a peste 2400 de hectare de teren 

agricol, prelucrat de circa 2300 de producători 

agricoli. Lucrările de reabilitare prevăd construcția 

de stații noi de pompare și reparația celor existente, 

dotarea sistemului cu 10 pompe performante cu 

costuri reduse în exploatare, instalarea a peste 85 

de km de țevi din oțel și polietilenă de densitate 

înaltă  cu o durată de viață de peste 50 de ani, 

realizarea sistemelor de aspirație a apei cu protecția 

populației piscicole a rîului Nistru etc. 

Ambasadorul SUA William Moser și-a exprimat 

încrederea că fermierii din aria sistemului de 

irigare 

 

Coșnița, care beneficiază de investiția poporului 

american oferită pentru reabilitarea sistemului, vor 

fi competitivi pe piața europeană. 

Ministrul mediului Gheorghe Șalaru a declarat că 

sistemul de irigare reconstruit și performant va 

aduce suflul Europei în Coșnița și le va permite 

antreprenorilor să aplice tehnologii moderne la 

cultivarea produselor agricole ce vor genera 

profituri înalte. 

Potrivit lui Nicolae Rusu, directorul Asociației 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigare Coșnița, 

fermierii din aria sistemului de irigare cunosc 

despre avantajele irigării și valoarea adăugată pe 

care o pot obține în activitatea agricolă datorită 

irigării. De aceea, fermierii deja investesc în  

 

plantarea livezilor performante și în cultivarea 

produselor de valoare înaltă, mizînd pe servicii de 

irigare calitative și ieftine după ce sistemul va fi 

dotat cu cele mai moderne echipamente. 

Sistemul de irigare Coșnița este cel mai mare 

sistem de pe rîul Nistru reconstruit în cadrul 

Programului Compact. În prezent sistemul, 

construit în perioada anilor 1968-1975, este uzat 

fizic și moral și funcționează la capacități reduse, 

iar conductele din azbociment nu asigură 

funcționarea în siguranță a acestuia și sunt 

considerate poluante. 
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Un grup de jurnaliști din Republica Moldova au 

realizat la finele lunii mai  o vizită de documentare 

pe șantierele de construcție de-a lungul drumului 

Sărăteni-Soroca, care a oferit prilejul de 

familiarizare cu procesul de reabilitare a traseului 

dat. 

Reprezentanții mass-media au fost informați despre 

lucrările majore de reabilitare a drumului 

desfășurat de companiile de construcție 

ONUR&SUMMA și STRABAG, procesele 

tehnologice aplicate și calificarea personalului 

antrenat la lucrări. Cu referire la construcția 

intersecției denivelate Sărăteni-Soroca, 

constructorii le-au comunicat jurnaliștilor că pînă 

în prezent 90 la sută din lucrări au fost deja 

efectuate și finalizarea acesteia se preconizează 

pînă la începutul lunii iulie curent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul vizitei, jurnaliștii au fost informați și 

despre lucrările de reabilitare pe porțiunea de drum 

de la Ghindești pînă la intersecția Drochia, 

reconstruită de compania STRABAG. Potrivit 

companiei, se apropie de finalizare ultimele lucrări 

de pregătire pentru așternerea stratului final de 

asfalt, cum ar fi cele menite să prevină alunecările 

de teren de pe șoseaua de ocolire a orașului Soroca, 

lucrări de excavare pe anumite porțiuni care 

necesită denivelări sau schimbări ale direcției de 

traseu. De asemenea, jurnaliștii au avut 

oportunitatea de a asista la controlul calității 

materialelor de construcție efectuat în laborator, în 

special a probelor de rezistență a betonului și 

proprietățile asfaltului așternut. 

 În urma schimbului de opinii cu mass-media, 

reprezentanții companiilor de construcție au 

menționat și un șir de probleme cum ar fi furtul 

 

 
Jurnaliști din presa locală și națională au monitorizat calitatea 

lucrărilor finale la drumul Sărăteni-Soroca 
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semnelor de circulație instalate pe durata lucrărilor 

și cazurile de sustrageri a unor bunuri ale 

companiilor, care deși nu afectează mersul 

lucrărilor, pot afecta securitatea participanților la 

trafic în mod special pentru șoferii care nu cunosc 

traseul sau pe timp de noapte. O altă 

 

problemă constatată de către companii ține de 

pregătirea sau lipsa personalului calificat autohton 

care ar putea fi implicat la lucrările de reabilitare a 

drumului. Astfel, pe parcursul anului 2013, în 

cadrul companiei STRABAG au fost angajați cinci 

studenți de la UTM ce au specialitatea construcția 

de drumuri, căi ferate și poduri, care anterior au 

trecut stagiul practic în cadrul acestei companii. În 

anul curent compania a solicitat iarăși Universității 

Tehnice studenți care ar face stagiu pe șantierele de 

construcție. 

Lucrările de reabilitare a traseului de 93 de km 

Sărăteni-Soroca, vor continua pînă în luna august 

2014. Majoritatea    lucrărilor   de   reconstrucție a  

 

podurilor și a lucrărilor de terasament au fost deja 

efectuate. Pînă la începutul lunii iulie curent, 

companiile urmează să finiseze drumurile locale, 

să realizeze lucrările de acostament, să finiseze 

lucrările în cadrul stațiilor amplasate de-a lungul 

drumului, să aplice marcajul rutier și alte lucrări 

fără de care drumul nu va putea fi dat în 

exploatare.  Chiar dacă drumul se află încă în 

proces de reconstrucție, porțiunile de drum peste 

care a fost așternut deja stratul final de asfalt, sunt 

deschise pentru traficul rutier. 
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Câteva decenii în urmă, Moldova era vestită prin 

vastele sale complexe de sere. Acestea asigurau din 

plin atît necesităţile republicii în legume şi plante 

rădăcinoase, cât şi furnizau produsele sale în 

majoritatea regiunilor unionale. Dificila perioadă 

de la începutul anilor ’90 a fost depăşită de foarte 

puţine dintre ele. În scurt timp, segmentul intern de 

piaţă ocupat de acestea a fost preluat de furnizorii 

din alte ţări, mai ales din Turcia, Grecia şi Ungaria.  

În pofida acestor dificultăţi, inclusiv şi a celor 

economice, unii agricultori pe lângă faptul că au 

supravieţuit, au ştiut cum să îşi crească masa 

musculară. Mulţi dintre ei stau acum bine pe 

picioare şi îşi realizează cu succes proiectele 

investiţionale de lungă durată, care presupun şi 

construirea unor sere moderne. Ba mai mult, unii 

fermieri mai ambiţioşi nu îşi ascund intenţiile de a 

prelua controlul asupra unei părţi a pieţei ocupate 

de importatori, cu timpul chiar urmărind scoaterea 

lor de pe piaţă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unul din ei este antreprenorul Tudor Chiriac, care 

este şi conducătorul fermei agricole cu acelaşi 

nume. În Străşeni, un orăşel ce se află la 30 de 

kilometri de Chişinău, el are în posesie 40 de 

hectare de pământ. Acolo sunt cultivate atât 

legume, cât şi culturi cerealiere. Aşa o abordare 

asigură un asolament complet, care apără de 

epuizare stratul de sol fertil. Această gospodărie 

agricolă intră în componenţa unei asociaţii de 

companii agrare. Din spusele lui Tudor Chiriac am 

aflat că el este responsabil de cultivarea producţiei 

agrare, pe când alte întreprinderi din asociaţiei 

poartă răspundere pentru păstrarea acesteia în 

instalaţii frigorifice şi vânzarea ei ulterioară. Pe 

lângă acestea, o parte a producţiei agricole, afirmă 

Tudor, este vândută chiar de pe câmp, imediat după 

recoltare.  

În ceea ce priveşte felul de legume, această 

gospodărie agricolă este specializată în cultivarea 

diferitor soiuri de varză timpurie şi de toamnă, de 

ceapă, care ocupă o cotă impunătoare din cifra de 

 

Legumele autohtone pot deține monopolul pe piața internă 
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afaceri, precum şi în cultivarea mai multor soiuri 

de roşii şi de culturi bostănoase, inclusiv dovlecei. 

Vânzările mărfii agricole produse de întreprinderea 

lui Tudor ţin în mod exclusiv de piaţa internă, 

printre clienţii lui numărându-se mai multe reţele 

comerciale din țară.  

În ultimul timp, întreprinderea agricolă „Tudor 

Chiriac” primeşte mai multe oferte comerciale şi 

din partea altor magazine. Doar că acestea, precum 

şi vechii parteneri comerciali, deja insistă asupra 

măririi sortimentului legumelor furnizate. O altă 

cerinţă este cea de extindere a termenilor de 

livrare, aşa cum consumatorii tot mai des cer 

legume moldoveneşti şi nu importate, mai ales în 

extrasezonul agrar din ţara noastră.  

Pentru realizarea acestei sarcini, la întreprinderea 

„Tudor Chiriac” s-a decis construirea unei sere 

moderne. Iniţial, suprafaţa acesteia va ocupa 0.5 

hectare, mărindu-se, cu timpul, de trei ori. „Sera să 

ne va permite să cultivăm şi să vindem legume nu 

doar în sezonul agricol, dar şi primăvara devreme 

şi toamna târziu. Totodată, datorită tavanului 

protector, vom obţine o calitate garantată, spre 

deosebire de cultivarea sub cerul liber, afirmă 

Tudor. Deseori se întâmpla să avem mari aşteptări 

în ceea ce priveşte recolta, spre exemplu, în cazul 

roşiilor, dar ele erau fie bătute de grindină, fie era 

secetă mare, fie tot câmpul era ars de ploile acide”.  

Proiectul serei moderne presupune ridicarea unei 

uşoare construcţii metalice care să fie acoperită de 

o peliculă din polietilenă ecologică. După aceasta 

complexul va fi dotat cu un sistem de irigare şi de 

fertilizare, ultimul fiind necesar pentru creşterea 

răsadului de legume. Mai târziu, înainte de a da 

frigurile, sera va fi  echipată cu un sistem de 

încălzire.  

Tudor Chiriac a primit în credit banii pentru 

constricţia serei, prin intermediul Programului 

Compact al Guvernului SUA. Din spusele acestuia, 

atenţia privind această oportunitate i-a fost atrasă 

de către angajaţii băncii comerciale cu care 

lucrează  gospodăria sa agricolă. 

 

 „Costul împrumutului şi dobânda sunt similare cu 

cele oferite pe piaţa financiară de alte bănci. Pentru 

mine a fost atractivă scutirea  echipamentului de 

TVA, e un factor important, precizează Tudor. În 

cazul proiectului meu, prima tranşă e de 2 milioane 

de lei. Respectiv, prin scutirea de TVA, noi vom 

economisi câteva sute de mii de lei ”. 

Conducătorul gospodăriei „Tudor Chiriac” 

menţionează faptul că legislaţia moldovenească 

scuteşte de plata TVA în cazul în care 

echipamentul importat este inclus în capitalul 

statutar. „Dar procedura durează mult, e vorba de 

mai multe nuanţe şi condiţii. Am comunicat cu unii 

colegi, care au prezentat în noiembrie, anul trecut 

actele pentru rambursarea TVA aferentă 

investiţiilor şi exportului, dar nu le-au fost restituiţi 

banii nici până în ziua de azi”, spune Tudor.  
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Conform business-planului, termenii de  recuperare 

a investiţiilor în seră sunt de 5 ani. Dar, după 

pronosticurile făcute de Tudor Chiriac, aceasta se 

poate întâmpla mult mai degrabă. El consideră că 

după ce se va da startul proiectului serei, volumul 

vânzărilor va creşte cu 20-25 %, ceea ce va permite 

restituirea mai rapidă a banilor investiţi.  

Gospodăria „Tudor Chiriac” va vinde în continuare  

produsele sale pe piaţa moldovenească, exportul 

nefiind luat în calcul. „Avem oferte mult mai 

atractive din partea reţelelor comerciale locale. Noi 

ştim că cererea pentru aceste produse este mare, ne 

 

 

 

 

 

În luna mai curent a finalizat procesul de creare a 

Comitetelor  de Monitorizare a Impactului Social 

(CMIS) în cadrul tuturor comunităților care intră în 

aria sistemelor de irigare, supuse reabilitării în 

cadrul Programului Compact.  În total au fost 

create 9 comitete, din care fac parte 91 persoane 

(47 femei și 44 bărbați) care reprezintă locuitorii 

din aria sistemelor de irigare Jora de Jos, Coșnița, 

Roșcani, Puhăceni, Blindești, Grozești, Leova, 

Criuleni și Lopatna.  

În vederea consolidării capacităților noilor 

formațiuni sociale, companiile antrenate în 

procesul de reabilitare a sistemelor de irigare au 

organizat instruiri în cadrul cărora membrii 

selectați au fost informați despre specificul 

responsabilităților pe care le au în domeniul 

monitorizării lucrărilor de construcție, soluționare a  

anunţă Tudor. O parte impunătoare din aceasta este 

acoperită din contul importului şi noi nu îl putem 

substitui aşa cum nu suntem în stare să livrăm 

rapid şi permanent legume în perioadele de vârf ale 

cererii. Dar, mai degrabă sau mai târziu, noi vom 

ajunge să o facem şi importatorii for fi nevoiţi să se 

dea la o parte”.  

În anul curent, ferma lui agricolă are în plan să 

cultive mai mult de 1 mie de tone de legume, ceea 

ce în echivalente băneşti va asigura un venit mai 

mare de 2 milioane lei.  

 

 

 

 

litigiilor, colaborării între locuitori și reprezentanții 

companiilor internaționale care reabilitează 

sistemele de irigare.  

Din cadrul comitetelor fac parte reprezentanți ai 

autorităților publice locale, lideri comunitari, 

producători agricoli care se bucură de încrederea 

comunității și au fost selectați în cadrul 

consultărilor publice.  

Comitetul de Monitorizare a Impactului Social este 

creat cu scopul de a asigura suportul comunităţii în 

evaluarea impactului social și de mediu a 

reconstrucției sistemelor de irigare. CMIS este o 

structură socială, nonguvernamentală şi non-

politică, stabilită în bază comunitară, în fiecare sat 

din aria Programului Compact cu scopul de a 

monitoriza impactul asupra mediului și asupra 

vieții sociale în comunitățile locale, care pot apărea 

la etapa de implementare a proiectului. CMIS va 

contribui la consolidarea angajamentului părților 

interesate, la majorarea transparenței și la 

promovarea încrederii.  

Anterior în cadrul Programului Compact, 13 

formațiuni similare au fost create în 2012 în 

localitățile rurale amplasate de-a lungul drumului 

Sărăteni –Soroca, reconstrucția căruia este realizată 

cu suportul Programului Compact.  

Grație activității acestor comitete, în 2012-2014 au 

fost realizate mai multe activități de informare și 

mobilizare comunitară, au fost examinate 

solicitările și plîngerile locuitorilor și a fost 

Nouă Comitete de Monitorizare a Impactului Social au fost create în cadrul 
sistemelor de irigare, reabilitate cu suportul Compact  
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asigurată colaborarea între autorități, companii de 

construcție și supraveghere și locuitorii satelor. 

Potrivit Valentinei Bodrug-Lungu,  expert    social 

și    de    gen,   aceste comitete    locale    vor  ajută 

considerabil  comunicarea  în   locuitorii   din    

satele din aria proiectelor Compact  și  companiile     

 

 

 

 

 

În perioada 18 – 24 mai 2014, Proiectul 

Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea 

Întreprinderilor (ACED) a organizat o vizită de 

studiu în Țările de Jos, cu tema ”Tehnologii 

avansate în producerea materialului săditor 

pomicol”. 

Potrivit agendei vizitei, grupul de producători 

moldoveni de material săditor pomicol și 

consultanți naționali în domeniul pomiculturii au 

de construcție. Anume prin intermediul lor se 

stabilește o înțelegere reciprocă între părțile 

interesate și de a crea o atmosferă prietenoasă, de 

cooperare și participativă în cadrul comunităților 

Programului Compact. 

 

 

 

 

 

vizitat pepinierele din provinciile Zeewolde și 

Uden, agenția olandeză de certificare NAK, 

companii implicate în producerea și 

comercializarea de material săditor pomicol, firme 

de consultanță și laboratoare de testare. Membrii 

grupului s-au familiarizat cu metodele de altoire 

utilizate în pepinierele olandeze în perioada de 

iarnă și vară, tipurile de material săditor și 

echipamente utilizate, metodele de formare a 

coroanelor și protecție a puieților, precum și 

metode de îngrijire a plantațiilor de portaltoi, 

utilizarea fertilizanților, practicile de irigare și 

conservare a apei. Ei au făcut cunoștință, de 

asemenea, cu procedurile de certificare a 

materialului săditor în Țările de Jos și cele 

aplicabile în Uniunea Europeană.  

Vizita de studiu în Țările de Jos a fost organizată în 

cadrul programului de instruire a participanților la 

agricultura de valoare înaltă a Moldovei al ACED. 

În prima jumătate a anului curent Proiectul ACED 

a organizat deja trei vizite de studiu internaționale 

(Polonia, Italia, Ucraina) și una internă (Hâncești). 

 

 

 

 

 

Experiențe olandeze avansate în creșterea pomilor asimilate de către fermierii 
moldoveni   

 


