
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Companiile ce dețin experiență relevantă în reabilitarea sistemelor de irigare sunt 

invitate să depună oferte pînă la 29 iulie curent pentru reabilitarea a patru 

sisteme de irigare de pe râul Nistru: Jora de Jos (Orhei),  Coșnița (Dubăsari), 

Puhăceni și Roșcani (Anenii Noi).  

Invitația pentru companiile de construcție a fost făcută public în cadrul 

evenimentului, organizat la 27 mai curent de către FPM Moldova.  

Ofertele care vor fi prezentate la concurs urmează a fi evaluate de experți 

naționali și internaționali cu redutabilă experiență în domeniu. Printre criteriile 

pe care trebuie să le întrunească entitățile date se numără experiența în efectuarea 

lucrărilor similare, cifra de afaceri, echipamentul disponibil și calificarea 

personalului antrenat la lucrări etc.  

Grație reabilitării acestor sisteme, va fi posibilă extinderea ariei de teren irigat de 

la 600 ha pînă la circa 5400 ha. Astfel accesul la apă pentru irigare va fi asigurat 

pentru circa 6 mii de producători agricoli care dețin terenuri agricole în aria de 

operare a sistemelor de irigare sus-menționate. Peste 4800 dintre fermierii din 

zonă sunt membri ai Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații. 

Cele patru sisteme de irigare au fost construite în perioada anilor 1960-1980,  

timp în care nu au fost supuse reabilitării. Proiectul de reabilitare a sistemelor de 

irigare prevede înlocuirea echipamentului electromecanic uzat cu echipament 

modern și eficient, dotarea cu echipamente electronice de control al regimului de 

lucru al pompelor, substituirea a 85% din rețeaua de distribuție a apei cu țevi 

din   polietilenă  de   densitate  înaltă  cu  o lungime totală de cca  187,08  km,  
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înlocuirea a 100% din hidranți, reconstrucția 

clădirilor stațiilor de pompare, instalarea 

contoarelor mobile pentru determinarea volumului 

de apă consumat.  

”Reabilitarea sistemelor de irigare va permite 

producătorilor agricoli să optimizeze costurile de 

operare și întreținere a acestora, să utilizeze apa 

pentru irigații în perioada de sezon și în afara 

sezonului, să reducă pierderile de apă din rețea 

datorită țevilor din polietilenă care sunt rezistente 

la șocurile hidraulice și care pot asigura peste 50 de 

ani de utilizare efectivă” , a menționat în discursul 

său dna Valentina Badrajan, Director executiv al 

FPM Moldova.  

Prezentă la eveniment, viceambasadoarea SUA 

Kara McDonald a declarat că Guvernul SUA 

sprijină plenar dezvoltarea economică în Republica 

Moldova și mizează mult pe calitatea 

parteneriatului stabilit între autorități și fermieri 

pentru dezvoltarea unei agriculturi competitive. În 

opinia dnei McDonald,  inițiativa de reabilitare a 

sistemelor   de  irigare  trebuie  să  fie susținută de 

  

 

 

 

FPM Moldova și consorțiul de companii românești 

Hidroconstrucția & IAMSAT Muntenia au semnat 

la 27 mai curent contractul de reabilitare a două 

sisteme de irigare: Criuleni și Lopatna.   

Contractul prevede spectrul de lucrări privind 

reconstrucția și modernizarea totală a ambelor 

sisteme de irigare. Valoarea contractului este de 

circa 8,3 milioane USD și urmează să fie executat 

în următoarele 18 luni.  

agricultorii moldoveni prin  extinderea  numărului 

de  terenuri prelucrate, construcția de depozite 

frigorifice, investiții în echipamente de ambalare – 

componente de bază pentru o agricultură 

modernă”.  

La rîndul său, ministrul agriculturii și industriei 

alimentare Vasile Bumacov a declarat că este 

important ca exemplul Programului Compact să fie 

replicat și în alte regiuni și sisteme de irigare și să 

fie preluat de alți donatori. Din acest considerent 

este important ca lucrările de construcție să fie 

executate în termen pentru a susține așteptările 

agricultorilor.  

Valentina Țapiș, viceministrul mediului, a 

accentuat că proiectul de reabilitare a sistemelor de 

irigare nu are doar valoare economică, ci și aduce 

cu sine și o valoare protecției mediului 

înconjurător. Astfel grație echipamentelor moderne 

de care vor beneficia  sistemele de irigare renovate, 

va fi minimizat impactul negativ adus florei și 

faunei din bazinele Prut și Nistru.  

 

 

 

 

 

Recent a fost semnat un contract cu compania 

franceză EGIS Eau care va supravegherea 

derularea lucrărilor de reabilitare sistemelor.  

Grație reabilitării, producătorii agricoli din 

localitățile cuprinse de aria sistemelor de irigare 

vor putea extinde suprafețele de teren irigat. 

Conform estimărilor, la Lopatna aria de irigare va 

fi extinsă de la 50 de hectare la 509 hectare, iar la 

Criuleni de la 120 de hectare la cca 760 de hectare.  

Potrivit contractului, companiile urmează în termen 

de 3 luni să aprobe Planul detaliat de lucru, să 

mobilizeze tehnica și personalul necesar pentru 

demararea lucrărilor, să elaboreze și să 

implementeze Planuri de management de mediu si 

social pe durata lucrărilor, care vor conține o serie 

de acțiuni pentru protecția mediului ambiant, dar și 

a muncitorilor antrenați în lucrări.  

Printre obligațiile de bază  care vizează normele de 

mediu sunt cele de protecție a solului și a apelor de 

Un consorțiu de companii românești va reabilita sistemele de irigare 
Criuleni și Lopatna  
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suprafață de eventuale poluări, de reducere a 

impactului negativ cauzat biodiversității etc.  În 

scopul respectării normelor sociale, planurile date 

vor include acțiuni obligatorii privind igiena 

muncii, protecția sănătății, utilizarea 

echipamentelor de protecție sporită, precum și 

instruirea angajaților. Contractul dat pe lîngă 

respectarea legislației naționale, cade  și sub 

incidența normelor internaționale ale Federației 

Internaționale de Inginerie și Consultanță (FIDIC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambasadorul SUA William Moser și Prim-

ministrul Iurie Leancă au vizitat recent șantierul de 

construcție pe drumul Sărăteni-Soroca, reabilitat în 

cadrul Programului Compact, finanțat de Guvernul 

SUA prin intermediul Corporației Provocările 

Mileniului, grație generozității poporului american. 

Oficialii, însoțiți de reprezentanți ai societății 

civile, APL și mass-media, au fost familiarizați cu 

tipurile de materiale de construcție  și procedurile 

aplicate pentru asigurarea calității drumului 

reabilitat. 

Potrivit Acordului Compact, FPM Moldova aplică 

cerințele riguroase ale Corporației Provocările 

Mileniului în asigurarea calității și durabilității 

drumului reabilitat. În reconstrucția traseului 

Sărăteni-Soroca FPM Moldova urmează 

standardele internaționale serie ISO 9000. 

Respectarea standardelor de calitate sunt verificate 

de inginerii companiilor internaționale la fiecare 

etapă de derulare a lucrărilor, începînd cu  

achiziționarea materialelor de construcție și 

finalizînd cu așternerea îmbrăcămintei rutiere pe 

traseul reabilitat.  

În scopul verificării calității materialelor de 

construcție și emulsiilor utilizate în producerea 

asfaltului companiile de supraveghere au importat 

laboratoare complexe, amplasate pe șantierul 

companiilor de construcție.  

Inginerii consorțiului de companii turcești 

ONUR&SUMMA au explicat că doar pe porțiunea 

de drum Sărăteni-Ghindești de circa 45 km, 85 la 

sută dintre lucrările preconizate  reprezintă lucrări 

Ambasadorul SUA și Prim-ministrul au monitorizat procesul de 
asigurare a calității  lucrărilor de reconstrucție a drumului Sărăteni-
Soroca  
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de reabilitare, iar 15 la sută – lucrări de reconstrucție 

a întregului sistem rutier. Una dintre cele mai 

grandioase construcții care va fi efectuată pe drumul 

Sărăteni-Soroca este intersecția denivelată Sărăteni. 

De altfel este unica intersecție de acest fel construită 

în ultimii 20 de ani în Republica Moldova. Această 

intersecție va avea o înălțime de 60 de metri cu patru 

deschideri: două deschideri de 12 m la capete şi două 

deschideri în mijloc de 18 m.   

Prim-ministrul interimar Iurile Leancă și-a exprimat 

satisfacția că din 2010, cînd a fost semnat Acordul 

Compact, și pînă în prezent pot fi văzute progrese 

reale pe șantierul de construcție. Totodată, Prim-

ministrul interimar a accentuat că pînă nu vom avea 

drumuri, nu vom avea nici economie viabilă în 

Republica Moldova, iar în ultimii ani deja putem 

vorbi de mai multe șantiere de construcție pe 

drumurile din țară.  

Ambasadorul SUA William Moser s-a arătat 

mulțumit de progresul lucrărilor de reabilitare a 

traseului Sărăteni-Soroca și a ținut să accentueze că 

în timpul apropiat în Republica Moldova vom circula 

pe un drum reabilitat conform standardelor 

internaționale.  

 

Valentina Badrajan, directorul executiv al FPM 

Moldova, instituția care implementează Programul 

Compact, a menționat că drumul reabilitat din 

fondurile oferite de Guvernul SUA  va cataliza 

apariția unor noi afaceri, va intensifica circulația nu 

doar națională și ci și internațională, va facilita 

atragerea unor investiții noi în regiune. 

În procesul de reabilitare a celor 93 de km de drum 

sunt utilizate mai multe tipuri de materiale de 

construcție: piatră, ciment, beton asfaltic reciclat la 

rece cu ciment, beton asfaltic poros, mixtură asfaltică 

pe baza de mastic bituminos. Pentru reabilitarea 

acestui traseu sunt utilizate de la 3 pînă la cinci 

straturi de materiale de construcție, iar grosimea 

straturilor variază de la 28 cm pînă la 67 de cm.  

 

De asemenea, pentru prima dat în Republica 

Moldova, în procesul de reabilitare a drumului 

Sărăteni-Soroca va fi aplicată tehnologia de reciclare 

la rece a asfaltului. Potrivit inginerilor care 

supraveghează lucrările de construcție, sunt cîteva 

etape care sunt respectate în procesul de asigurare a 

calității lucrărilor de construcție:  

1. aprobarea sursei pentru materiale de 

construcție, cum ar fie cariera din care se fac 

extrageri,  

2. aprobarea materialelor de construcție aduse 

pe șantier,  

3. aprobarea materialului de producție,  

4. determinarea metodologiei de inspecție și 

planului de testare,  

5. aprobarea materialelor, după utilizare în 

lucrările de construcție.  

De asemenea, după încheierea lucrărilor de 

construcție în 2014, va începe Perioada de Notificare 

a Defecțiunilor de 12 luni, cînd companiile sunt 

obligate să înlăture orice defecțiune depistată pe 

porțiunea traseului reabilitat. 
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În perioada lunilor aprilie-mai Agenția Națională 

Arheologică a efectuat cercetări de-a lungul 

traseului Sărăteni-Soroca, reabilitat în cadrul 

programului Compact, în apropierea satului 

Rogojeni, raionul Șoldănești. Dl Sergiu Bodean, 

director  general adjunct al Agenţiei Naţionale 

Arheologice, a coordonat cercetările arheologice 

respective și vine cu explicații despre vestigiile 

descoperite.   

Care sunt cerinţele Agenţiei Naţionale 

Arheologice  pentru  protejarea patrimoniului 

arheologic în contextul proiectelor ce vizează 

lucrări de construcţie? 

Cerinţele sunt de fapt stipulate expres în Legea nr. 

218 din 17.09.2010 privind protejarea patrimoniului 

arheologic, lege care, subliniem, a fost elaborată în 

corespunde cu prevederile Convenţiei europene 

pentru protecţia patrimoniului arheologic și 

adoptată de Parlamentul RM cu unanimitate de 

voturi. În conformitate cu prevederile art. 6 al 

acestei legi (denumit Cercetarea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arheologică preventivă), în cazul lucrărilor de 

construire, modificare sau reparare a căilor de 

comunicaţii, de executare a oricăror intervenţii în 

sol, ce pot deteriora patrimoniul arheologic, 

investitorii au obligaţia de a solicita Agenţiei 

Naţionale Arheologice efectuarea unui control 

preventiv în ce priveşte prezenţa vestigiilor 

arheologice şi avizarea proiectelor lucrărilor 

prevăzute, iar în cazul identificării vestigiilor 

arheologice în zona afectată de lucrări este 

obligatorie cercetarea arheologică preventivă, 

supravegherea arheologică pe durata lucrărilor şi, 

după caz, conservarea şi punerea în valoare a 

descoperirilor arheologice din zona afectată de 

lucrări.  

Totodată, aceeaşi lege prevede că cercetările 

arheologice preventive sunt parte componentă a 

strategiilor de dezvoltare economico-socială 

durabilă, de dezvoltare a mediului, de urbanism şi 

amenajare a teritoriului, de dezvoltare a turismului 

atât la nivel naţional, cît şi local, aşa cum este  de 

altfel practica internaţională în 

Descoperirile arheologice de la Rogojeni prezintă o valoare istorică 

și culturală deosebită  
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domeniul protecţiei patrimoniului arheologic de mai 

multe  decenii. Asta deoarece siturile, monumentele 

arheologice reprezintă jaloane de maximă 

importanţă pentru istoria diferitor civilizaţii 

dispărute, şi parte esenţială a tezaurului cultural 

naţional şi universal. 

Cercetările arheologice pe traseul Sărăteni-Soroca 

pot afecta lucrările de construcţie? Aţi am mai 

avut asemenea experienţe în cadrul unor altor 

proiecte de infrastructură în Moldova? 

Potrivit legislaţiei şi practicii internaţionale în 

domeniul protecţiei patrimoniului arheologic, 

cerinţele specifice ale arheologiei trebuie 

armonizate cu cele ale amenajării teritoriului, iar 

investigaţiile arheologice preventive efectuate 

înaintea derulării lucrărilor de construcţie. Din 

cauza că proiectele  de construcţie sau de 

reabilitare a unor drumuri aflate astăzi  în 

desfăşurare au fost aprobate pînă la crearea 

Agenţiei Naţionale Arheologice, cercetările, 

intervenţiile noastre arheologice de pînă acum au 

avut în realitate un caracter de salvare şi 

supraveghere, fiind executate practic paralel cu 

lucrările de construcţie. Aşa s-a întâmplat, de 

exemplu, recent şi la drumul aflat în construcţie 

Sagaidacul Nou-Codreni, unde chiar pe mijlocul 

traseului au fost descoperite de arheologi 3 

cuptoare de olărie din epoca romană (ce alcătuiau 

un veritabil centru antic de producere a ceramicii) 

şi care, pentru a nu periclita mult lucrările de 

construcţie, au trebuit sa fie cercetate în termeni 

foarte restrânşi. Însă, pentru proiectele de 

construcţie sau de amenajare a terenurilor viitoare 

este obligatorie prospectarea arheologică 

prealabilă. Iar în cazul identificării unor 

monumente arheologice există două posibilităţi, fie 

se efectuează cercetarea arheologică preventivă, fie 

se modifică traseul sau planul de amenajare 

corespunzător, păstrându-se astfel nealterat 

patrimoniul arheologic pentru generaţiile viitoare. 

Cît privește cercetările arheologice de pe traseul 

Sărăteni-Soroca, la așezările preistorice și antice de 

la Rogojeni și Alexandru cel Bun ele constau din 

săpături sau sondaje, iar la un șir de tumuli situați 

de-a lungul drumului (între care și binecunoscuta 

Movilă a Uriașului de la Rublenița) din lucrări de 

supraveghere. 

Ce anume s-a descoperit în situl de la Rogojeni? 

Cercetările arheologice efectuate în acest an la 

Rogojeni au dus la descoperirea unor complexe (o 

locuinţă de suprafaţă, un bordei și cîteva gropi) 

aparţinând culturii Precucuteni-Tripolie A, cu o 

vechime de aproximativ 6500-7000 de ani. 

Inventarul complexelor este foarte bogat si variat, 

constând din numeroase vase ceramice de uz 

comun și de prestigiu (frumos decorate cu motive 

geometrice adâncite, canelate şi imprimate), unelte 

şi arme de silex, piatră, os și corn, obiecte de 

podoabă și cult, de diferite forme și dimensiuni, 

întregi și fragmentare. 

Ce valoare istorică şi culturală prezintă vestigiile 

descoperite la Rogojeni? În comparaţie cu 

alte  descoperiri arheologice, prin ce deosebesc 

obiectele găsite în această zonă? 

Descoperirile de la Rogojeni prezintă o valoare 

istorică și culturală deosebită, dat fiind faptul că ele 

aparţin perioadei de început a celei mai importante 

civilizaţii preistorice europene prin prisma 

stadiului înalt de dezvoltare atins - cultura 

Cucuteni-Tripolie, care a evoluat între 
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5000-3500 î.Hr. pe teritoriul dintre Carpaţi și 

Nipru. Bazinul râului Răut, unde este situată 

aşezarea menţionată, reprezintă una din zonele care 

au fost intens locuite în epoca eneolitică. Anume 

aici sunt cunoscute cele mai timpurii aşezări din 

această perioadă de pe teritoriul Republicii 

Moldova la care se atribuie şi situl arheologic de la 

Rogojeni. Vestigiile descoperite aduc noi şi 

importante contribuţii la cunoaşterea habitatului 

uman din eneoliticul timpuriu atât din zona 

bazinului râului Răut, cît şi din zonelor limitrofe. 

Ce se va întîmpla cu situl arheologic după 

finalizarea cercetărilor? 

Situl de la Rogojeni este inclus în Registrul 

monumentelor de istorie si cultură ocrotite de stat 

ca monument de categorie naţională. Respectiv 

orice lucrări de amenajare a teritoriului care 

afectează solul în adâncime efectuate în perimetrul 

aşezării trebuiesc în prealabil coordonate cu 

Agenţia Naţională Arheologică. De datoria 

administraţiei publice locale ţine informarea 

proprietarilor de teren din zona aşezării şi a 

eventualilor investitori despre existenţa în acest loc 

a sitului eneolitic şi a măsurilor necesare pentru 

conservarea şi protejarea lui. 

Obiectele descoperite îşi vor găsi locul în 

patrimoniul muzeistic al ţării noastre? Vor putea fi 

expuse publicului  aceste obiecte? Dacă da, atunci 

cînd şi în ce condiţii?  

După finalizarea lucrărilor de restaurare şi 

conservare, vasele ceramice și celelalte piese 

arheologice descoperite la Rogojeni vor îmbogăţi 

colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. 

Ulterior, obiectele mai reprezentative vor face 

parte din expoziţia permanentă a muzeului, iar 

altele vor fi expuse în cadrul unor expoziţii 

tematice.  

 

În condițiile creării unui muzeu raional sau local, 

unele dintre aceste obiecte de patrimoniu ar putea, 

ar trebui chiar,  expuse la Șoldănești sau Rogojeni. 

Pînă atunci însă binevenită și foarte instructivă 

pentru tânără generație ar fi vernisarea în școlile 

din localitățile de pe traseul Sărăteni-Soroca a unei 

expoziții itinerante cu fotografii de pe șantierele 

arheologice și cu obiectele mai deosebite recoltate 

din săpături, asemenea acțiune educativă având un 

rol aparte pentru dezvoltarea conștiinței valorii 

patrimoniului arheologic, pentru cunoașterea 

trecutului și a pericolelor ce amenință această 

comoară națională.  
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Circa 30 femei din domeniul business-ului agricol 

au participat în cadrul unei conferințe de informare 

despre oportunitățile de dezvoltare a afacerilor în 

agricultură, organizată de FPM Moldova pe 21 mai 

curent. Participantele la conferință reprezintă 

diferite tipuri de întreprinderi, axate preponderent 

pe creșterea fructelor, strugurilor, pomușoarelor, 

legumelor, precum și industria alimentară. 

Evenimentul și-a propus drept scop să informeze 

femeile antreprenoare despre Programului de 

credite în infrastructura post-recoltare, ce se 

desfășoară în cadrul Programului Compact al 

Corporației Provocările Mileniului.  

De asemenea, participantele au fost informate 

despre oportunitățile existente de asistență și 

instruire oferite în cadrul Proiectului ACED, 

ODDIM și de BERD Moldova prin programul 

Femeile în afaceri.   

În cadrul aceluiași eveniment au fost prezentate 

cîteva afaceri deja creditate în cadrul Programului 

Compact și anume producerea lădițelor din lemn 

pentru fructe,legume și struguri, prezentată de dl 

Anatol Sîrbu, construcția depozitelor  frigorific, 

prezentată de dna Tatiana Căpățînă, și instalarea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uscătoriei de fructe, care a fost prezentată de 

Sergiu Agache.  

În cadrul conferinței s-a menționat că rolul 

femeilor în mediul de afaceri este unul foarte 

important dacă este să ținem cont de statistică. 

Potrivit unor date statistice, în Republica Moldova 

52% din populație  este reprezentată de femei, 27 

la sută dintre antreprenori care activează în țară 

sunt femei, iar 15% din antreprenoare femei sunt 

zona rurală.  

Kara McDonald, viceambasadoare SUA, prezentă 

la eveniment, a declarat că sunt importante 

exemplele de succes a femeilor de afaceri pentru a 

inspira cultura antreprenoriatului printre femeile 

din Moldova. În acest scop Corporația Provocările 

Mileniului a decis reducerea sumei minime a 

creditelor oferite pînă la 20 mii USD, pentru ca 

aceste împrumuturi să devină mai accesibile pentru 

femei care de obicei au afaceri mici sau medii.  

Valentina Badrajan, directorul executiv al FPM 

Moldova, a precizat că Programul de credite 

Compact încurajează și grupurile de femei care se 

pot coopera pentru investiții mari în infrastructura 

post-recoltare, ceea ce le va permite să devină 

competitive pe piața agricolă. Totodată, dna 

Femei cu afaceri în domeniul agricol sunt interesate de accesarea 

creditelor în domeniul infrastructurii post-recoltare 

 



 
 

 
9 
 

Badrajan a accentuat că dezvoltarea afacerilor 

agricole va permite creșterea posibilităților  de 

dezvoltare economică în localitățile rurale și 

crearea noilor locuri de muncă pentru ca populația 

sa nu mai plece peste hotare în căutarea de venituri. 

Iar încurajarea femeilor pentru accesarea creditelor 

reprezintă o inițiativă menită să stimuleze abilitarea 

femeilor din Moldova și motivarea acestora pentru 

a participa activ în viața economică a țării, în 

procesul decizional și nu în ultimul rînd, la o viață 

socială activă.  

Femeile antreprenoare, participante la conferință, 

au recunoscut că au aflat mai multe informații utile 

pentru inițierea și extinderea afacerilor agricole, 

inclusiv despre oportunitățile de instruire și 

asistență de care pot beneficia. În același timp, au 

apreciat exemplele unor afaceri de succes în 

agricultură care le-au convins că există spațiu 

suficient pentru dezvoltare. Potrivit participantelor, 

aceste întruniri nu doar că le oferă diverse 

informații pentru a-și dezvolta afacerile și a-și 

motiva copii să se implice în afacerile de familie 

sau să le inițieze pe ale lor proprii în țară, dar și le 

încurajează în cea ce fac. De aceea, femeile au 

solicitat organizarea periodică a unor astfel de 

întruniri pentru a fi informate despre diverse 

oportunități pentru afacerile lor, dar și pentru a face 

schimb de experiență.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitetul executiv al FPM Moldova a aprobat 

recent modificări la procedurile de acordare a 

creditelor pentru investiții în infrastructura post- 

recoltare, potrivit cărora a fost redusă suma minimă 

a împrumuturilor de la  50 mii USD la 20 mii USD. 

Suma maximă însă a rămas neschimbată – 600 mii 

USD.Totodată a fost aprobată aria eligibilă pentru 

creditele Compact care include 13 raioane 

Ungheni, Nisporeni, Călărași, Telenești, Strășeni, 

Hîncești, Leova, Cantemir, Cahul, Orhei, Criuleni, 

Dubăsari, Anenii Noi, municipiul Chișinău (cu 

excepția orașului) și UTA Găgăuzia 

Aceste modificări au fost operate pentru a spori 

accesibilitatea mijloacelor financiare pentru 

femeile antreprenoare, precum și pentru afacerile 

mici și micro din zonele sistemelor de irigare 

reabilitate în cadrul Programului Compact, precum 

și zonele adiacente.  

 

Programul Compact a diminuat suma minimă a creditelor acordate 

 

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. 

 


