
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pînă în prezent,prin 

Programul Compact 

au fost acordate 11 

credite în valoare  

totală de 2,94 

milioane echivalent 

în USD pentru 

construcția și uti-

larea frigiderelor 

destinate păstrării 

fructelor și legu-

melor în stare 

proaspătă, precum și 

pentru alte investiții 

în infrastructura post-recoltare din Republica Moldova. Frigiderele construite/ 

reutilate vor avea o capacitate totală de peste 9 600 tone și vor fi utilizate pentru 

păstrarea și răcirea fructelor și legumelor. Depozitele frigorifice vor fi construite 

în gospodării agricole din raioanele Dubăsari, Edineț, Briceni, Ștefan-Vodă, 

Strășeni, Criuleni, Căușeni urmînd să fie finisate pînă la finele anului curent. 

De asemenea, din creditele acordate în cadrul programului Compact, 

producătorii agricoli au mai procurat utilaj pentru procesarea legumelor și 

fructelor, mijloace de transport pentru produsele agricole prelucrate, precum și 

linii de producere a ambalajului pentru fructe și struguri.  

Conform estimărilor actuale, fiecare dolar SUA din creditele Compact a generat 

circa 1,74 dolari SUA investiții totale în post-recoltare, iar pînă la finele anului 

curent, atît numărul și volumul creditelor în cadrul Programului Compact, cît și 

volumul total al investițiilor în infrastructura post-recoltare vor crește 

substanțial.  

Totodată, pentru a simplifica mecanismul de contractare a creditelor de către 

agricultori, Fondul Provocările Mileniului Moldova a operat modificări la 

procedurile de implementare a programului de creditare. Principalele 

amendamente prevăd: stabilirea ratelor dobînzilor în funcție de liniile similare 

deschise ale Băncii Mondiale, ceea ce a contribuit la micșorarea dobînzilor la 

creditele Compact, interzicerea creditării din mijloacele Compact a companiilor 

de transport și a celor de producere a ambalajului, oferind posibilitate actorilor 

în cadrul lanțului valoric agricol de a beneficia de astfel de împrumuturi, 

simplificarea procedurii de evaluarea impactului fazei-pilot a programului de 

creditare. 
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Totodată, modificările prevăd că întreprinderilor 

noi vor fi acordate credite pentru investiții în 

producerea ambalajului, procurarea camioanelor, 

remorcilor doar în cazul în care investițiile sînt 

efectuate împreună cu alte investiții eligibile, cum 

ar fi construcția frigiderelor, instalarea liniilor de 

prelucrare a fructelor și legumelor etc. 

Procedurile actualizate cer băncilor participante în 

program să stabilească un grafic de debursări în 

tranșe pentru creditele acordate pentru construcții, 

care corespund etapelor de construcție.  

Programul de credite pentru investiții în 

infrastructura post-recoltare prevede acordarea de 

credite în sumă de 50 000 - 600 000 USD (sau 

echivalentul în lei sau euro a acestor sume), pe 

termen de 3-7 ani. Creditele sînt destinate 

producătorilor agricoli și agenţilor economici din 

domeniul agro-alimentar. Împrumuturile sînt 

oferite pentru procurarea sau construcția 

depozitelor frigorifice și echipamentului aferent, 

altor încăperi pentru procesarea, păstrarea 

fructelor, legumelor, strugurilor și procurarea 

terenului aferent acestor imobile; procurarea 

echipamentului pentru prelucrarea, sortarea, 

spălarea, ambalarea fructelor, legumelor și 

strugurilor, procurarea echipamentului de laborator 

pentru controlul calităţii; procurarea 

refrigeratoarelor care corespund standardelor 

EURO 5 sau 6.  

Totodată, Programul de credite oferă eliberarea de 

TVA și taxe vamale la achiziţionarea bunurilor, 

lucrărilor, serviciilor mijloacele creditelor acordate.  

 

 

 

Din luna mai curent, au scăzut ratele anuale ale 

dobînzii la creditele acordate de băncile 

participante în cadrul Programului Compact. Ratele 

menționate sînt valabile pînă pe 31 august 2012. 

Din tabelul de mai jos observăm, că majoritatea 

băncilor au diminuat dobînzile la credite în toate 

valutele, comparativ cu nivelul acestora în 

februarie curent. Ratele dobînzii, în funcție de 

bancă, s-au micșorat cu 1.50 – 1.89% la resursele 

în MDL, cu 0.55 – 2.46% la resursele în USD și cu 

0.41 – 2.51% la cele în EUR. Motivul descreșterii 

este scăderea inflației, scăderea ratelor dobînzilor 

LIBOR și modificarea metodei de calcul a ratelor 

 

 

dobînzilor la creditele acordate băncilor par-

ticipante. Aceasta este a doua micșorare a ratelor în 

cadrul programului de creditare, ambele operate în 

acest an. 

Conform procedurilor, Directoratul Liniei de 

Credit pe lîngă Ministerului Finanțelor stabilește 

semestrial, în numele FPM Moldova, ratele anuale 

ale dobînzii la creditele acordate de FPM Moldova 

băncilor participante. Astfel, ratele se revizuiesc în 

februarie pentru perioada martie-august și în august 

pentru perioada septembrie-februarie. Rata 

dobînzii nu include comisioane și alte plăți 

solicitate de bănci pentru eliberarea creditelor. 

 

# Banca participantă MDL (%) USD (%) EUR (%) 

min max min max min max 

1 Energbank 12.35(14.24)
1
 5.54(6.09) 6.29(6.70) 

2 Mobiasbanca - GSG 11.35(13.24) 6.04(8.04) 5.69(8.20) 

3 Banca Sociala 13.35(15.00) 13.35(24.00) 6.54(9.00) 6.54(12.00) 7.29(9.00) 7.29(12.00) 

4 Comertbank 11.00(11.00) 13.50(13.50) 5.18(6.09) 6.60(7.50) 5.18(6.09) 6.60(7.50) 

5 Moldova 

Agroindbank 

11.35(13.24) 6.10(6.10) 5.69(6.10) 

6 Victoriabank 12.50(14.00) 13.50(14.50) 5.50(6.20) 6.50(6.50) 6.50(7.00) 7.00(7.50) 

7 Moldindconbank 12.35(14.24) 6.54(6.54) 6.79(7.20) 

                                            
1
 În paranteze – rata dobînzii în perioada octombrie 2011 – februarie 2012.  

Scad ratele dobînzilor la creditele Compact 
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Gospodăria țărănească ”SV Fruct” din orașul 

Edineț are o afacere în domeniul pomiculturii de 9 

ani. Membră a Asociației Producătorilor și 

Exportatorilor de Fructe ”Moldova-Fruct”, 

întreprinderea face parte din lista companiilor 

aprobate pentru exportul fructelor  pe piața din 

Rusia.  

Merele și prunele produse aici se deosebesc prin 

calități gustative și nutritive, fiind la mare căutare 

atît pe piața autohtonă, cît și în afara țării.  

 Din lipsa facilităților pentru păstrare, fructele 

produse aici nu pot fi vîndute la prețuri 

avantajoase, astfel că producătorii au fost nevoiți 

să găsească soluții. Cea mai firească soluție găsită  

-  investițiile în construcția frigiderelor pentru 

păstrarea fructelor.  

Despre specificul investițiilor în acest domeniu, am 

discutat cu Victor Scutaru, producător, beneficiar 

al  programului de credite în cadrul  programului 

Compact. 

Dl Scutaru, ce v-a determinat să solicitați 

creditul și ce urmează să realizați cu acești 

bani? 

Motivația cea mai mare, a fost faptul că 

producătorii autohtoni pot să fie competitivi cu cei 

din țările vecine, inclusiv din Polonia sau Turcia, 

dar cu condiția ca produsele să fie și calitative și 

păstrate în condiții adecvate. Sînt la prima 

experiență de creditare și avînd în vedere 

avantajele acestui Program de credite prin care 

sîntem scutiți de TVA și nu în ultimul rînd  că 

avem un termen suficient de mare pentru 

rambursare, m-a convins că merită să fac investiții 

din contul creditelor.  

Un alt argument este că mi-am dorit ca și 

producător să fiu responsabil de tot ciclul 

producere-păstrare și am demarat construcția unui 

frigider cu o capacitate de 2 mii tone, care urmează 

să funcționeze după tehnologia de păstrare – 

atmosferă controlată. Vom păstra  fructele produse 

în livezile noastre: mere, cireșe, prune.   

Creditul urmează să acopere 38% din costul 

construcției frigiderului, 62% este contribuția 

noastră. 

De ce ați ales anume opțiunea de a construi  un 

frigider pentru păstrarea fructelor? 

Existența unui asemenea frigider performant va 

permite prelungirea perioadei de păstrare și 

menținerea calității inițiale, ceea ce va contribui în 

mod sigur la conformarea fructelor la standardele 

europene și comercializarea acestora în sezonul 

rece, cînd prețurile oferite de comercianți sînt mai 

mari.  

Am putea pentru viitor să stabilim unele contracte 

cu lanțurile de magazine, care își doresc livrări 

sistematice și care sînt imposibil de realizat fără 

echipamente frigorifice.  

Fructele  autohtone  vor putea concura cu cele de pe piețele europene 
dacă în Moldova vor exista tehnologii de păstrare și prelucrare  
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Intenționați să exportați fructe și pe alte piețe 

decît cele tradiționale cum ar fi cea din Moldova 

și Rusia? 

 

După finisarea frigiderului vrem să penetrăm și alte 

piețe cum ar fi cea din Ucraina și România, mai 

ales că dispunem de camioane frigorifice proprii.  

Chiar dacă UE deocamdată nu are nevoie de noi, 

vecinătatea cu România și faptul că în anumite 

perioade a anului există deficit de mere calitative 

pe piața românească ar putea fi un avantaj pentru 

producătorii agricoli de la noi. Deși merele produse 

în Polonia sau Turcia arată mai bine grație păstrării 

și ambalajului, cele moldovenești sînt cu mult mai 

gustoase și ar putea deveni competitive în cazul în 

care tehnologiile moderne de creștere și păstrare 

vor fi implementate pe larg în țara noastră.  

Avem experiențe de negocieri cu reprezentanți 

comerciali din alte țări, grație participării la 

forumuri de specialitate și expoziții specializate de 

fructe și legume.  

 

Mai avem în plan să procurăm echipamente de  

sortare și ambalare, care ne vor permite să lucrăm 

după condiții moderne și eficiente, care determină 

aspectul comercial al fructelor și calitatea lor. Și s-

ar putea să mai solicităm eventuale credite… 

Prin ce se deosebesc fructele produse de Dvs. de  

cele ale altor producători agricoli? 

Investim mult în calitatea fructelor noastre la toate 

etapele de producere de la materialul săditor pînă la 

recoltare, inclusiv în calitatea îngrășămintelor 

minerale și a pesticidelor. 

Am reușit să instalăm și sistem de irigare prin 

picurare.  

 

Deținem certificat GLOBAL GAP și SGS, care 

reprezintă indicatorul garanției privind calitatea și 

inofensivitatea produselor agricole pe care le 

creștem. Anume datorită acestui fapt avem 

parteneri constanți care achiziționează fructe doar 

de la noi, ceea ce m-a motivat să contractez un 

credit pentru a investi suplimentar în dezvoltarea 

afacerii noastre.   

În cazul nostru, creșterea fructelor nu este doar o 

muncă agricolă, ci e o afacere de familie. Am 4 

feciori, 3 dintre care reprezintă nucleul acestei 

afaceri și care sînt parte a procesului  de la sădit și 

pînă la cules.  

Mă bucur că ei au ales să rămînă la baștină și să 

muncească într-un domeniu în care țara noastră pe 

timpuri a deținut locuri de frunte.  
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Compania SRL ”VICMAR-AGRO” din satul 

Grimăncăuți, raionul Briceni a fost constituită în 

2002, avînd ca activitate de bază creșterea și 

comercializarea fructelor și pepinieritul. 

Întreprinderea deține peste 105 ha livezi de măr, 

dintre care 50 ha sînt livezi pe rod cu o varietate 

de soiuri de mere de vară și toamnă, care permit o 

perioadă de păstrare mai mare  

De mai bine de 6 ani compania a reușit să obțină 

soiuri rezistente la vătămători și secetă. La 

moment, întreprinderea a decis să construiască un 

frigider modern cu o capacitate de 2 mii tone 

pentru păstrarea fructelor pe un termen îndelungat 

Despre planurile companiei am discutat cu 

directorul întreprinderii Petru Dvorschi. 

Dl Dvorschi, cum ați decis să vă extindeți 

afacerea și să accesați un credit din cadrul 

Programului Compact pentru a construi un 

frigider destinat păstrării fructelor? 

Ideea nu a apărut spontan, am ajuns la această 

decizie în urma analizei pieței și constatării că 

există posibilitatea de a avea o abordare modernă 

în pomicultură. Frigiderul ne va permite vînzarea 

fructelor la un preț mai mare și pentru o perioadă 

mai lungă și va oferi posibilitatea de a gestiona 

eficient strategiile de marketing, grație faptului că 

compania va putea acționa pe piață la cerere, dar 

nu la necesitate.  Existența facilității de păstrare a 

fructelor  permite reducerea pierderilor de fructe și 

evident, asigură o calitate și un aspect comercial  

mai atractiv. Pînă în prezent merele erau vîndute 

direct din livadă, comercianților intermediari,  la 

prețuri  mai mici decît media pe piață.  

Frigiderul va fi dotat cu echipament modern și va 

avea un sistem de atmosferă controlată.  Odată cu 

darea în exploatare a frigiderului, intenționăm să 

avem 14 noi locuri de muncă.   

Unde ați exportat pînă în prezent merele și 

prunele cultivate de Dvs.? 

Pînă în prezent ponderea exporturilor realizate de 

noi este deținută de piața din Federația Rusă. Nu 

cred că vom schimba piața radical, deocamdată. 

Atît doar, sperăm că odată cu frigiderul vom putea 

avea contracte cu comercianți din Rusia cu un 

grafic de livrări stabil și prețuri mai avantajoase.  

Pentru a putea vinde în Occident, producătorii 

noștri trebuie să înceapă creșterea soiurilor 

solicitate pe piața europeană. Deoarece la noi se 

cultivă în mod special soiurile tradițional acceptate 

de cumpărătorul influențat de obiceiurile din 

perioada sovietică. Dar în Moldova poate fi cultivat 

materialul săditor  pentru livezi de mere, prune, 

pere care sînt vîndute pe larg pe piețele europene. 

Noi intenționăm să investim în echipament de 

sortare, deoarece pînă acum continuăm să sortăm 

fructele manual, ceea ce ia mult timp și calitatea 

totuși lasă de dorit. 

 

 

Profitul agricultorului nu trebuie să fie determinat de disponibilitatea 
comercianților intermediari   

 

 

 



 
 

 
6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În trecut Iulia Murea lucra în calitate de funcţionar 

public într-un birou cu aer condiţionat şi probabil 

că ar fi continuat aşa şi pînă în prezent dacă cîţiva 

ani în urmă nu ar fi schimbat viaţa de la oraş cu 

ceea ce ea numeşte aventură agricolă. Dna Murea 

astăzi este un producător ambiţios de struguri de 

masă în satul Budeşti amplasat în apropierea 

oraşului Chișinău orientată spre export. 

Întreprinderea pe care o conduce beneficiază de 

asistenţa Proiectului Competitivitatea Agricolă şi 

Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) finanţat de 

Guvernul SUA, proiectul reprezentînd un 

parteneriat inovator între Agenţia Statelor Unite 

pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi 

Corporaţia Provocările Mileniului (CPM).  

“Este foarte greu să faci afaceri în agricultura 

performantă în Republica Moldova, în special 

pentru o femeie,” spune ea. “Principala 

constrîngere în afacerile agricole nu ţine de 

abilităţile tehnice, ci de mentalitatea depăşită care 

îi împiedică pe fermierii din Republica Moldova să 

fie eficienţi. Mulţi producători preferă să aştepte 

cumpărătorii să vină la ei şi să negocieze direct pe 

cîmp sau să-şi vîndă roada în stradă. În condiţiile 

unei pieţi competitive cum avem astăzi ei nu au 

nici o perspectivă”.  

Dna. Murea a auzit despre ACED la lansarea 

proiectului în aprilie 2011 şi de atunci a păstrat 

permanent legătura cu experţii din cadrul acestuia. 

“Specialiştii ACED sînt foarte insistenţi. Ei 

cheamă oamenii, te invită la discuţii, te vizitează la 

lucru, îţi vorbesc despre noile oportunităţi şi 

încearcă să convingă producătorii să înveţe despre 

noile tehnologii şi abilităţile moderne în agricultură  

 

 

 

 

 

 

 

 

afacerile agricole”. Dna Murea a participat la 

seminarele organizate de ACED şi la o vizită de 

studii la expoziţia Fruit Logistica 2012 în 

Germania. Ea speră peste cîţiva ani să poată să-şi 

expună produsele proprii în cadrul acestei 

expoziţii. “Sînt recunoscătoare ACED pentru că 

mi-a oferit şansa să văd cît de departe pot să ajung. 

Am întîlnit oameni care şi-au împărtăşit experienţa, 

cunoştinţele şi optimismul. În timp ce mulţi se 

plîng că nu au suficiente resurse, după părerea mea 

mentalitatea învechită este adevărata problemă de 

care trebuie să ne debarasăm. Şi anume aici este de 

folos know-how-ul cu care vine ACED”.  

Pe termen scurt Iulia Murea va continua să exporte 

struguri de masă pe piețele din est, în acelaşi timp 

căutînd şi modalităţi de a intra şi pe pieţele baltice. 

Pentru exportul pe piețele din vest ea cooperează 

cu alţi producători din Budeşti în vederea 

înregistrării unei asociaţii de producători regionali. 

Ea intenţionează să construiască un frigider şi să 

instaleze un sistem de irigare prin picurare. “De 

podgorii nu poţi avea grijă din birou. Eu trebuie să 

merg în cîmp aproape în fiecare zi. Şi cînd îi văd 

pe prietenii specialişti din cadrul ACED urmîndu-

mă îmi dau seama că totul va fi bine şi agricultura 

performantă în Republica Moldova poate deveni 

profitabilă”. 

Dna Murea este una din peste 1 100 producători 

care au beneficiat de programul de instruire al 

ACED elaborat pentru producătorii de mere, 

struguri de masă şi roşii pe parcursul primului an al 

proiectului. În jur de 60 de seminare şi ateliere şi 

ACED contribuie la sporirea profiturilor producătorilor agricoli din 
Republica Moldova  
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20 mese rotunde şi întruniri ale asociaţiilor 

producătorilor au fost organizate în peste 30 de 

localităţi în întreaga ţară, iar programul va deveni 

şi mai încărcat în lunile următoare. 

ACED este una din componentele principale ale 

Proiectului Tranziţia la Agricultura Performantă al 

Programului Compact al CPM.  

În eforturile sale de a ridica agricultura 

performantă la un alt nivel în Republica Moldova, 

ACED pune un accent deosebit pe asistenţa în 

domeniul infrastructurii irigării, care urmează a fi 

reabilitată de CPM şi FPM Moldova. Utilizatorii de 

terenuri mici din zonele sistemelor de irigare 

urmează să participe într-un program special de 

instruire care are scopul de a-i încuraja să facă 

agricultură performantă. 

Pe lîngă organizarea programelor tehnice de 

instruire cum este programul la care a participat 

Dna Murea, ACED de asemenea lucrează asupra 

identificării unor noi oportunităţi de piaţă pentru 

producătorii din Republica Moldova, îmbunătăţirii 

eficienţei infrastructurii post-recoltare, 

perfecţionării cadrului regulatoriu pentru 

agricultura din Republica Moldova şi conlucrează 

strîns cu Activitatea Acces la Finanţare în 

Agricultură implementată de FPM Moldova.  

 

 

 

 

 

Procesul de gestionare a resurselor de apă va fi 

simplificat datorită unor sisteme informaționale 

care vor fi lansate în cadrul programului Compact. 

Cele trei sisteme informaționale, numite și 

platforme comune, for fi utilizate pentru 

autorizarea folosinței apei,  pentru gestionarea 

bazinelor hidrografice și pentru informare 

publicului larg despre domeniile respective. 

Platformele comune vor fi compuse din 

echipamente, programe pentru diverse aplicații și 

baze de date accesibile instituțiilor care vor utiliza 

informația respectivă și vor fi lansate pînă în 2015. 

Actualmente, este la etapa finală proiectarea 

platformei comune pentru autorizarea folosinţei 

apei. Această platformă își propune să simplifice 

procedura de autorizare a folosinţei apei prin 

informatizarea procesului de luare a deciziilor 

privind eliberarea autorizațiilor de folosință a 

apelor, reducerea timpului de examinare a cererilor 

de obținere a autorizației, asigurarea transparenței 

în activitatea instituțiilor implicate în acest proces. 

De altfel, această platformă permite Republicii 

Moldova să inventarieze și să identifice folosințele 

resurselor de apă și implică Ministerul Mediului, 

Agenţia „Apele Moldovei”, Agenţia pentru 

Geologie şi Resurse Minerale, Centrul Naţional de 

Sănătate Publică, Serviciul Piscicol, precum și 

Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa 

Produselor de Origine Animală. 

Astfel, antreprenorii și persoanele  individuale vor 

putea expedia on-line cererile de autorizare a 

folosinței apelor, vor putea avea acces în regim 

curent la registrul autorizațiilor eliberate, vor plăti 

mai puțin pentru obținerea autorizațiilor etc. În 

același timp, autoritățile publice vor activa mult 

mai eficient. Totodată, platforma comună pentru 

autorizarea folosinței apei  va îmbunătăți 

colaborarea între actorii implicaţi în procesul de 

autorizare şi schimbul reciproc de informaţie. 

Platforma comună pentru gestionarea bazinelor 

hidrografice și sisteme informaţionale geografice 

are scopul să faciliteze elaborarea prognozelor și 

modelelor de scenarii pentru inundații, secete, 

schimbările climatice, care vor permite factorilor 

de decizie în domeniul resurselor de apă să 

stabilească prioritățile de alocare a resurselor de 

apă la nivel de bazin și sub-bazin. Platforma 

respectivă va implica Serviciul Hidrometeorologic 

de Stat, Agenţia „Apele Moldovei”, Agenţia pentru 

Geologie şi Resurse Minerale şi Centrul Naţional 

de Sănătate Publică. 

Iar portalul public, creat în baza celor două 

platforme comune va avea drept scop să faciliteze 

accesul publicului la informația despre bazinele 

hidrografice din Republica Moldova.   

 

Va fi modernizată gestionarea datelor pentru managementul eficient 
al resurselor de apă 
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Interviu realizat cu Valeriu Severin, director 

general al SRL UniversInj, companie care a 

participat la proiectarea drumului Sărăteni-

Soroca, reconstruit în cadrul Programului 

Compact. 

Dl Severin, care este experiența UniversInj în 

proiectarea drumurilor? 

Firma Ştiinţifică de Producţie “UniversInj” SRL 

este o societate de inginerie şi consultanţă, fondată 

în anul 1992, cu capital privat şi specializată în 

domeniul infrastructurii rutiere şi este una dintre 

cele mai importante firme de inginerie din 

Moldova. Compania dispune de un personal 

permanent în număr de peste 110 de specialişti, 

dintre care ingineri proiectanţi calificaţi în diferite 

domenii, arhitecţi, specialişti în geotehnică, 

hidrologie, geodezie şi cadastru, experţi tehnici 

atestaţi în domeniul drumuri şi   în domeniul 

poduri. Totodată, „UniversInj”  dispune de 

echipament electronic performant pentru 

proiectare. Deţine certificatul de atestare tehnică  

pentru proiectări şi consultanţă la lucrările de 

drumuri, poduri şi construcţii aferente. 

Numai în ultimii ani, lucrînd în colaborare cu 

firme de proiectare cu renume KOCKS 

(Germania), URS Corporation (USA), NATHAN 

(USA), IRD (Italia), SEARCH Corporation 

(România), DorschConsult (Germania) etc.   

specialiştii firmei, au obţinut o experienţă unică în 

domeniu. 

Din anul 2000 compania este membru al unor 

asociații internaționale de profil.  

Participînd la proiectarea drumului spuneți-ne 

prin ce se deosebește proiectul de reabilitare a 

drumului Sărăteni-Soroca de alte drumuri 

reconstruite pînă în prezent în Moldova? 

Acest proiect de reabilitare și reconstrucţie se 

deosebeşte de altele prin o abordare tehnică 

deosebită. S-au făcut examinări ale construcţiilor 

rutiere serioase, s-a  făcut o cercetare geologică şi 

geodezică detaliată. S-au folosit echipamente 

geodezice cu precizie ridicată, gen „Leica” cu staţii 

totale, GPS „Leica Viva”. Aceste instrumente 

permit o ridicare topo foarte precisă, ca rezultat, 

proiectare foarte bună şi detaliată ce permite 

economisirea materialelor la execuţie. La 

examinarea sistemului rutier s-au folosit 

deflectometre moderne, cum este „Prima – 100 

LWD”, care permite aprecierea modulului de 

elasticitate în casete, ceea ce era imposibil de 

executat cu instrumente tradiţionale. 

Care sînt inovațiile proiectului de reabilitare a 

drumului Sărăteni-Soroca? 

Punctul forte a constituit testarea podurilor cu 

folosirea echipamentelor de testare prin aplicarea 

sarcinii de probă, folosind sistemul „STS–WiFi” 

propuse de firma americană partener URS 

Corporation. Acestea au permis aprecierea 

capacităţii portante a podurilor şi efectiv adoptarea 

soluţiilor de proiecte avansate. Astfel de testări au 

Programul Compact a schimbat abordarea inginerilor în proiectarea 
drumurilor 

 

 



 
 

 

fost efectuate pentru prima dată  în Moldova şi 

cred că pe viitor aşa se vor proiecta toate podurile.  

Totodată proiectul acestui drum prevede folosirea 

termoplastului pentru marcaje de-a lungul traseului 

- un material nou utilizat în construcția drumului, 

mult mai rezistent în exploatare.  

Cum apreciați conlucrarea UniversInj cu  

companiile americane Nathan şi URS în 

procesul de elaborare a proiectului detaliat 

pentru reconstrucția drumului Sărăteni-

Soroca? Ce nou a adus aceasta colaborare în 

experiența  UniversInj? 

Conlucrarea cu companiile americane Nathan şi 

URS a fost pentru noi foarte benefică, chiar şi în 

managementul proiectului, în care noi ne 

considerăm foarte buni, am avut ce să învățăm. 

Acest proiect a fost trecut prin patru faze de 

verificare a proiectării (30%, 60%, 90% şi final), 

desfășurînd și ample consultări cu toți factorii 

interesați, cum sînt autoritățile publice locale, 

poliția rutieră etc. Acest lucru a exclus erorile de 

proiect şi adoptarea celor mai bune soluţii. 

De asemenea, a fost foarte utilă şi abordarea 

noţiunii de siguranţă rutieră. Tradiţional, pînă în 

prezent, drumul era proiectat pentru vehicule şi 

rareori îşi amintea de pietoni. Conceptul în 

proiectul de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca 

a fost orientat spre protejarea pietonilor prin 

diferite metode de restricţie a vitezei prin sate 

(calmarea traficului, amenajarea staţiilor de 

transport în comun, treceri de pietoni cu folosirea 

insulelor de trecere şi altele). 

 

 

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. 

 



 
 

 


