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APA PENTRU IR IGAȚI I ESTE 
TOT MAI APROAPE DE 

TERENURILE AGRICULTORILOR
FPM Moldova a semnat la finele lunii mai contractele pentru reabilitarea primelor sisteme de irigare incluse 
în Programul Compact: Criuleni și Lopatna (Orhei). Pentru efectuarea lucrărilor de construcție a fost contractat 
consorțiul de companii românești Hidroconstrucția & IAMSAT Muntenia. Contractul cu o valoare de circa 8,3 
milioane USD  prevede o multitudine  de lucrări de reconstrucție și modernizare totală a ambelor sisteme de 
irigare. Tot în luna mai a fost semnat un contract cu compania franceză EGIS Eau care va supraveghea derularea 
lucrărilor de reabilitare a sistemelor. Companiile deja au început să-și mobilizeze echipele de specialiști, echipa-

mentul necesar și să-și formalizeze juridic activitatea în Republica Moldova. 

Potrivit contractului, companiile urmează în 
termen de 3 luni să aprobe Planul detaliat de 
lucru, să mobilizeze tehnica și personalul ne-
cesar pentru demararea lucrărilor, să elabore-

ze și să implementeze Planuri de management de mediu 
și social pe durata lucrărilor, care vor conține o serie de 
acțiuni pentru protecția mediului ambiant, dar și nor-

me sociale și de securitate a muncii pentru muncitorii 
antrenați în lucrări. 

Printre obligațiile de bază  care vizează normele de me-
diu sînt cele de protecție a solului și a apelor de suprafață 
de eventuale poluări, de reducere a impactului negativ cau-
zat biodiversității etc. În scopul respectării normelor sociale, 
planurile date vor include acțiuni obligatorii privind igiena 

muncii, protecția sănătății, utilizarea echipamentelor de 
protecție personală, precum și instruirea angajaților. Con-
tractul dat, pe lîngă respectarea legislației naționale, este în 
egală măsură pasibil și normelor internaționale ale Federației 
Internaționale de Inginerie și Consultanță (FIDIC), care sînt 
foarte exigente în aspect de asigurare a calității lucrărilor. 

La rîndul lor, membrii Asociațiilor Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigații Criuleni și Lopatna sînt însă nerăbdători să 
vadă demararea lucrărilor de reabilitare a celor două siste-
me. Grație reabilitării, suprafețele de teren irigat vor putea fi 
extinse considerabil. 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. 

Ântre timp, FPM Moldova a lansat noi achiziții pentru re-
abilitarea a altor patru sisteme de irigare de pe râul Nistru: 
Jora de Jos (Orhei), Coșnița (Dubăsari), Puhăceni și Roșcani 
(Anenii Noi). Companiile ce dețin experiență relevantă în re-
abilitarea sistemelor de irigare sînt invitate să depună oferte 
pînă la 29 iulie curent. Cele patru sisteme de irigare au fost 
construite în perioada anilor 1960-1980,  răstimp în care nu 
au fost supuse reparațiilor capitale. Proiectul de reabilitare 
a sistemelor de irigare prevede înlocuirea echipamentu-
lui electromecanic uzat cu echipament modern și eficient, 
dotarea cu echipamente electronice de control al regimu-
lui 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, înlocuirea a 100% din 
hidranți, reconstrucția clădirilor stațiilor de pompare, insta-
larea contoarelor mobile pentru determinarea volumului de 
apă consumat. 

Ofertele care vor fi prezentate la concurs urmează a fi 
evaluate de experți naționali și internaționali, fiind astfel 
asigurată obiectivitatea procesului de evaluare a ofertelor.  
Printre criteriile pe care trebuie să le întrunească companiile 
participante în concurs se numără experiența în efectuarea 

lucrărilor similare, cifra de afaceri, echipamentul disponibil 
și calificarea personalului antrenat la lucrări etc. 

Grație reabilitării sistemelor Jora de Jos, Coșnița, Puhăceni 
și Roșcani va fi posibilă extinderea ariei de teren irigat de la 
600 ha pînă la circa 5400 ha. Astfel accesul la apă pentru iri-
gare va fi asigurat pentru circa 6 mii de producători agricoli 
care dețin terenuri agricole în aria de operare a sistemelor 
de irigare sus-menționate, dintre care peste 4800 de fermi-
eri din zonă sînt membri ai Asociațiilor Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigații.

Actualmente, mai multe companii și-au exprimat intere-
sul față de achizițiile anunțate. În scopul  informării com-
paniilor interesate despre specificul lucrărilor preconizate, 
precum și procedurile Corporației Provocările Mileniului 
aplicate în procesul de achiziții desfășurat în cadrul Progra-
mului Compact la finele lunii iunie FPM Moldova a organizat 
conferință informativă și vizite de documentare la sistemele 
de irigare propuse pentru reabilitare. 

Recent, FPM Moldova a aprobat proiectele tehnice pentru 
primele sisteme de pe rîul Prut: Blindești, Grozești și Leova. 
Pentru începutul lunii iulie curent este preconizată lansarea 
concursului în cadrul căruia vor fi selectate companiile de 
construcție și de supraveghere a reabilitării celor trei sisteme.
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ASOCIAȚI ILE UTIL IZATORILOR DE APĂ 
PENTRU IR IGAȚI I GESTIONEAZĂ DEJA 

AUTONOM s IsTEMELE DE IR IGARE 
șapte dintre Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigație (AUAI), care au preluat managementul sistemelor de iri-
gare în starea loc actuală, gestionează deja în calitate de entități juridic independente sistemele de irigare care le-au 
fost transmise. Pînă la demararea lucrărilor de reabilitare a sistemelor de irigare, asociațiile continuă să-și desfășoare 
activitatea, inclusiv de exploatare a echipamentul de irigare actual pentru a asigura irigarea terenurilor agricole ale 

membrilor asociațiilor, dar și ale altor producători din zonă. 

În prezent au fost înregistrate la oficiile teritoriale de 
cadastru toate contractele care reglementează gestiu-
nea sistemelor și au fost semnate contracte cu presta-
torul de servicii de energie electrică.

Livrările de apă către producătorii agricoli sînt asigurate la 
moment de 6 sisteme de irigare funcționale dintre cele 7 sis-
teme care au semnat acordurile de transfer al managemen-
tului: Jora de Jos, Lopatna, Grozești, Coșnița, Roșcani și Pu-

hăceni. Asociațiile au încheiate pentru anul curent contracte 
cu producătorii agricoli pentru livrarea apei pentru irigații în 
volum total de 1178 metri cubi, chiar dacă cerințele de apă 
nu sînt foarte mari, datorită precipitațiilor din ultima peri-
oadă. Asociațiile au reușit să stabilească tarifele pentru apa 
consumată, prețul cărora variază între 2-3,5 lei/m3, acestea 
fiind mai joase decît prețurile plătite anterior pentru apa fo-
losită la irigare. 
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Pentru a asigura funcționarea eficientă a echipamentelor 
de irigare au fost angajați operatori care să asigure exploa-
tarea echipamentelor de pompare și distribuire a apei, iar în 
vederea protecției bunurilor din cadrul stațiilor de pompare 
și a hidranților, în cadrul tuturor asociațiilor au fost angajați 
paznici. Cotizațiile de membru au fost colectate în proporție 
de 95% în cadrul tuturor entităților.

Potrivit președintelui AUAI Coșnița Vladimir Ciubuc,  
după semnarea contractelor de transfer al managementului, 
asociația a purces direct la soluționarea aspectelor de bază 
privind managementul irigării pentru a asigura continuita-
tea activității AUAI. Președintele AUAI Coșnița a menționat 
că au fost stabilite tarifele pentru apa consumată, a fost an-
gajat personalul necesar și pe moment nu există deficiențe 

de funcționare a asociației. În luna iulie urmează a fi orga-
nizată o ședință a Consiliului de administrare a AUAI în ca-
drul căreia vor fi discutate aspecte privind impozitarea tere-
nurilor agricole și vor fi aprobate  activitățile următoare de 
funcționare și dezvoltare a asociației.   

Conform acordurilor de transmitere cu titlul gratuit a ma-
nagementului și bunurilor sistemelor de irigare semnate de  
Agenția Apele Moldovei și 7 AUAI, asociațiile, care întrunesc 
producătorii agricoli din aria sistemelor de irigare, pot utili-
za, exploata, întreține și administra pentru o perioadă de 30 
de ani infrastructura de irigare, care include stațiile de pom-
pare, terenurile aferente stațiilor de pompare, mijloacele fixe 
etc. Iar toate costurile de exploatare, întreținere și adminis-
trare a sistemului de irigare vor fi suportate de AUAI.
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REABIL ITAREA DRUMULUI 
SĂRĂTENI-SOROCA IMPLICĂ MAI MULTE 

LUCRĂRI DE ANVERGURĂ
Reabilitarea drumului Sărăteni-Soroca în cadrul Programului Compact va fi unul dintre cele mai impresionante proiecte de in-
frastructură a drumurilor din Republica Moldova din ultimii ani. Este vorba nu doar de anvergura lucrărilor de construcție efec-
tuate, ci și de abordarea aplicată pe parcursul reabilitării drumului în raport cu protecția mediului, interacțiunea cu comunitățile, 

accentul social pus pe parcursul derulării lucrărilor de construcție, exigențele în respectarea standardelor de calitate etc.

Recent, pentru a se documenta despre rigorile res-
pectate de companiile de construcție în procesul 
de asigurare a calității reabilitării drumului, Am-
basadorul SUA William Moser și Prim-ministrul 

Iurie Leancă au efectuat o vizită informativă pe șantierul 
drumului  Sărăteni-Soroca. Oficialii au fost însoțiți de  mem-
brii Consiliului de Observatori, ai Grupului Consultativ, ai 
APL și mass-media. În cadrul vizitei de informare au fost 
prezentate tipurile de materiale de construcție  și procedu-
rile aplicate pentru asigurarea calității drumului reabilitat.

Potrivit Acordului Compact, FPM Moldova aplică 
cerințe riguroase ale Corporației Provocările Mileniului 
în asigurarea calității și durabilității drumului reabilitat.  

În reconstrucția traseului Sărăteni-Soroca FPM Moldova 
urmează standardele internaționale ISO 9000. Respec-
tarea standardelor de calitate sînt verificate de inginerii 
companiilor internaționale la fiecare etapă de derulare 
a lucrărilor, începînd cu achiziționarea materialelor de 
construcție și finalizînd cu așternerea îmbrăcămintei ru-
tiere pe traseul reabilitat. 

În scopul verificării calității materialelor de construcție și 
emulsiilor utilizate în producerea asfaltului companiile de 
supraveghere au importat laboratoare complexe de testare, 
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 lucră-
rile preconizate  reprezintă lucrări de reabilitare, iar 15 
la sută – lucrări de reconstrucție a întregului sistem ruti-
er. Una dintre cele mai impunătoare construcții care este 
efectuată pe drumul Sărăteni-Soroca este intersecția de-
nivelată 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 pa-
tru deschideri: două deschideri de 12 m la capete și două 
deschideri în mijloc de 18 m, iar pentru susținerea acestei 
intersecții vor fi construiți 136 de piloni.

Prim-ministrul 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 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. 
La rîndul său, 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 apro-
piat în Republica Moldova vom circula pe un drum reabili-
tat conform standardelor internaționale. 

În procesul de reabilitare a celor 93 de km de drum sînt 
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 mas-
tic bituminos. Pentru reabilitarea acestui traseu sînt 
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 dată 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, sînt 
cîteva etape care sînt respectate în procesul de asigurare a 
calității lucrărilor de construcție: 
• aprobarea sursei pentru materiale de construcție, cum ar 
fie cariera din care se fac extrageri;
• aprobarea materialelor de construcție aduse pe șantier;
• aprobarea materialului de producție;
• determinarea metodologiei de inspecție și planului de 
 testare;
• aprobarea materialelor, după utilizare în lucrările de 
construcție. 

De asemenea, după încheierea în 2014 a lucrărilor de 
construcție, va începe perioada de notificare a defecțiunilor, 
preconizată pentru 12 luni, timp în care companiile sînt obli-
gate să înlăture orice defecțiune depistată pe porțiunea tra-
seului reabilitat.
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COMITETELE  LOCALE DE MONITORIZARE A 
IMPACTULUI SOCIAL URMĂRESC RESPECTAREA 
CERINȚELOR SOCIALE Ș I DE MEDIU ÎN CADRUL 

RECONSTRUCȚIE I DRUMULUI SĂRĂTENI-sOROCA
Comitetele locale de monitorizare a impactului sociale (CMIS),  instituite în 2012 cu suportul FPM Moldova, au devenit princi-
palul mijloc de transmitere a mesajelor importante către locuitorii din cele 14 sate amplasate de-a lungul drumului Sărăteni-
Soroca și de interacțiune a comunităților cu companiile de construcție. De la începutul anului curent Comitetele locale s-au 
întrunit în mai multe ședințe, în cadrul cărora au fost discutate subiecte de interes comunitar care au fost generate de lucrările 

de reconstrucție a drumului Sărăteni-Soroca.

Membrii CMIS împreună cu reprezentanții 
companiilor de construcție și a celor de 
supraveghere a lucrărilor de construcție 
au identificat o serie de probleme, cum 

ar fi furtul semnelor de circulație instalate pe dru-
murile de ocolire, viteza sporită a camioanelor care 
transportă materiale de construcție pe drumurile din 
localitățile amplasate de-a lungul drumului, precum 

și au discutat modalitățile de soluționare a plîngerilor 
sau a cererilor individuale depuse de către locuitori 
ca urmare a unor inconveniențe legate de lucrările 
de șantier. Toate aceste probleme sînt soluționate cu 
concursul CMIS.

De asemenea, în cadrul ședințelor au fost puse în 
discuție activitățile comunitare care urmează a fi organi-
zate pe parcursul verii curente și care vizează respecta-
rea prevederilor de securitate rutieră. Astfel Comitetele 
sînt implicate activ în desfășurarea sesiunilor de instrui-
re  privind securitatea traficului rutier destinate copiilor, 
diseminarea mesajelor de neadmitere a plimbărilor cu 
bicicleta pe drumurile de ocolire care comportă un risc 
sporit de accidente, implicarea în instruiri privind se-
curitatea traficului rutier a deținătorilor de vehicule cu 
tracțiune animală și a motocicliștilor. În vederea realiză-
rii acestor acțiuni membrii CMIS apelează la autoritățile 
locale și la preoții din comunitate, pentru a se face auziți. 

Un subiect aparte al ședințelor Comitetelor a ținut 
de respectarea normelor de mediu. Astfel împreu-
nă cu reprezentanții companiilor de supraveghere 
a lucrărilor pe drumuri, membrii CMIS  realizea-
ză vizite pe șantier pentru a determina respecta-
rea cerințelor privind defrișarea copacilor, stocarea 
deșeurilor, protejarea stratului fertil al solului  și 
alte acțiuni de impact asupra naturii care rezultă 
din specificul lucrărilor de construcție a drumului  
Sărăteni-Soroca. 

Activitatea CMIS reprezintă o inițiativă introdusă 
de FPM Moldova pentru a facilita comunicarea dintre 
comunitățile locale și companiile care activează în 
cadrul reabilitării drumului Sărăteni-Soroca. Mem-
brii CMIS sînt lideri de opinie din satele amplasate 
de-a lungul traseului supus reconstrucției, care se 
bucură de autoritate locală și manifestă activism 
 civic.
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CIRCA 3 MII DE MATURI ȘI COPII AU FOST 
INSTRUIȚI ÎN RESPECTAREA REGULILOR DE 

CIRCULAȚIE RUTIERĂ
Derularea lucrărilor de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca presupune realizarea mai multor activități de informare 
și sensibilizare a populației privind regulile de circulație rutieră. Acestea sînt destinate în primul rînd populației din 
localitățile traversate de noul drum. Dezvoltarea abilităților de respectare a normelor de circulație este preconizată  pe 
toată durata lucrărilor de reconstrucție și este determinată de riscul sporit pe care îl prezintă lucrările date, precum și 
de pericolele care pot interveni odată cu mărirea fluxului de mașini odată cu darea în exploatare a drumului reabilitat. 

Începînd cu luna februarie curent și pînă în prezent 
companiile implicate în reconstrucția drumului și cele 
de supraveghere au realizat o serie de evenimente me-
nite să contribuie la prevenirea accidentelor rutiere în 

rîndul populației. Este important a menționa că activitățile  
de instruire au fost elaborate și realizate atît pentru copii, 
cît și pentru profesori. Per total în activitățile de instruire au 
participat 2639 copii de la liceele, gimnaziile și școlile din 
satele raioanelor Florești, Soroca și Telenești și 186 profe-

sori de la aceleași instituții de învățămînt. Participanții la 
activitățile de instruire și informare au primit și materiale 
de suport – broșuri, pliante, precum și benzi fosforescen-
te  care pot fi aplicate pe haine sau accesorii.  Materialele 
destinate copiilor au fost elaborate într-un limbaj accesibil 
copiilor, ținînd cont de riscurile pentru minori în traficul ru-
tier și particularitățile de vîrstă ale acestora. Campania de 
informare a fost susținută și de implicarea reprezentanților 
administrației locale, agenților rutieri și a experților în do-

meniul securității rutiere din cadrul școlilor auto. Odată cu 
începerea anului școlar în cadrul orelor de dirigenție, vor fi 
abordate din nou subiectele de siguranță rutieră și prevenire 
a accidentelor, utilizînd materialele primite.

În viitorul apropiat companiile contractoare preconizează 
desfășurarea sesiunilor de instruire pentru conducătorii de 
vehicule cu tracțiune animală și motocicliști, care vor fi reali-
zate în toate localitățile de-a lungul drumului reabilitat, pen-
tru a diminua riscurile de accidente rutiere cu  participarea 
acestora atît pe durata lucrărilor, precum și după ce drumul 

nou va fi dat în exploatare.
Sensibilizarea publicului larg privind securitatea rutieră 

este una din condițiile obligatorii impuse de către Progra-
mul Compact companiilor contractoare care realizează lu-
crări de construcție. Activitățile realizate în scopul prevenirii 
accidentelor rutiere sînt prevăzute de către Planurile Sociale 
și de Mediu, care reprezintă documente obligatorii pentru 
toate entitățile implicate în implementarea Programului 
Compact.
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DEsCOPERIRILE ARHEOLOGICE DE LA 
ROGOJENI PREZINTĂ O VALOARE ISTORICĂ 

ȘI CULTURALĂ DEOSEBITĂ 
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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 Agenției naționale Arheologice, a coordonat cercetările arheologice respective și vine cu explicații 

despre vestigiile descoperite.

Care sînt cerinţele Agenţiei Naţionale Arheologice  pen-
tru  protejarea patrimoniului arheologic în contextul pro-
iectelor ce vizează lucrări de construcţie?

Cerințele sînt de fapt stipulate expres în Legea nr. 218 din 
17.09.2010 privind protejarea patrimoniului arheologic, lege 
care, subliniem, a fost elaborată în corespundere cu preve-
derile Convenției europene pentru protecția patrimoniului 

arheologic și adoptată de Parlamentul RM cu unanimitate de 
voturi. În conformitate cu prevederile art. 6 al acestei legi (de-
numit Cercetarea arheologică preventivă), în cazul lucrărilor 
de construcție, modificare sau reparare a căilor de comunica-
ții, de executare a oricăror intervenții în sol, ce pot deteriora 
patrimoniul arheologic, investitorii au obligația de a solici-
ta Agenției Naționale Arheologice efectuarea unui control 

preventiv în ce privește prezența vestigiilor arheologice și 
avizarea proiectelor lucrărilor prevăzute, iar în cazul iden-
tificării vestigiilor arheologice în zona afectată de lucrări 
este obligatorie cercetarea arheologică preventivă, supra-
vegherea arheologică pe durata lucrărilor și, după caz, con-
servarea și punerea în valoare a descoperirilor arheologice 
din zona afectată de lucrări. 

Totodată, aceeași lege prevede că cercetările arheolo-
gice preventive sînt parte componentă a strategiilor de 
dezvoltare economico-socială durabilă, de dezvoltare a 
mediului, de urbanism și amenajare a teritoriului, de dez-
voltare a turismului atât la nivel național, cît și local, așa 
cum este  de altfel practica internațională în domeniul 
protecției patrimoniului arheologic de mai multe  decenii. 
Asta deoarece siturile, monumentele arheologice repre-
zintă jaloane de maximă importanță pentru istoria dife-
ritor civilizații dispărute, și parte esențială a tezaurului 
cultural național și universal.

Cercetările arheologice pe traseul Sărăteni-So-
roca pot afecta lucrările de construcţie? Aţi am 

mai avut asemenea experienţe în cadrul unor al-
tor proiecte de infrastructură în Moldova?

Potrivit legislației și practicii internaționale în domeniul 
protecției patrimoniului arheologic, cerințele specifice ale 
arheologiei trebuie armonizate cu cele ale amenajării terito-
riului, iar investigațiile arheologice preventive efectuate îna-
intea derulării lucrărilor de construcție. Din cauza că proiec-
tele  de construcție sau de reabilitare ale unor drumuri aflate 
astăzi  în desfășurare au fost aprobate pînă la crearea Agen-
ției Naționale Arheologice, cercetările, intervențiile noastre 
arheologice de pînă acum au avut în realitate un caracter 
de salvare și supraveghere, fiind executate practic paralel 
cu lucrările de construcție. Așa s-a întâmplat, de exemplu, 
recent și la drumul aflat în construcție Sagaidacul Nou-Co-
dreni, unde chiar pe mijlocul traseului au fost descoperite 
de arheologi 3 cuptoare de olărie din epoca romană (ce al-
cătuiau un veritabil centru antic de producere a ceramicii) și 
care, pentru a nu periclita mult lucrările de construcție, au 
trebuit sa fie cercetate în termeni foarte restrânși. Însă, pen-
tru proiectele de construcție sau de amenajare a terenurilor 
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viitoare este obligatorie prospectarea arheologică prealabilă. 
Iar în cazul identifi cării unor monumente arheologice exis-
tă două posibilități, fi e se efectuează cercetarea arheologică 
preventivă, fi e se modifi că traseul sau planul de amenajare 
corespunzător, păstrându-se astfel nealterat patrimoniul ar-
heologic pentru generațiile viitoare.

Cît privește cercetările arheologice de pe traseul Sărăteni-
Soroca, la așezările preistorice și antice de la Rogojeni și Ale-
xandru 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 locuință de suprafa-
ță, un bordei și cîteva gropi) aparținând 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 și 
imprimate), unelte și arme de silex, piatră, os și corn, obiecte 
de podoabă și cult, de diferite forme și dimensiuni, întregi și 
fragmentare.

Ce valoare istorică și culturală prezintă vestigiile 
descoperite la Rogojeni? În comparaţie cu alte  desco-
periri arheologice, prin ce deosebesc obiectele găsite 
în această zonă?

Descoperirile de la Rogojeni prezintă o valoare istorică și 
culturală deosebită, dat fi ind faptul că ele aparțin perioadei 
de început a celei mai importante civilizații preistorice euro-
pene prin prisma stadiului înalt de dezvoltare atins - cultura 
Cucuteni-Tripolie, care a evoluat între 5000-3500 î.Hr. pe 
teritoriul dintre Carpați și Nipru. Bazinul râului Răut, unde 
este situată așezarea menționată, reprezintă una din zonele 

care au fost intens locu-
ite în epoca eneolitică. 
Anume aici sînt cunos-
cute cele mai timpurii 
așezări din această pe-
rioadă de pe teritoriul 
Republicii Moldova la 
care se atribuie și situl 
arheologic de la Rogo-
jeni. Vestigiile desco-
perite aduc noi și im-
portante contribuții la 
cunoașterea habitatului 

uman din eneoliticul timpuriu atât din zona bazinului râului 
Răut, cît și din zonelor limitrofe.

Ce se va întîmpla cu situl arheologic după fi naliza-
rea cercetărilor?

Situl de la Rogojeni este inclus în Registrul monumen-
telor de istorie si cultură ocrotite de stat ca monument de 
categorie națională. Respectiv orice lucrări de amenajare a 
teritoriului care afectează solul în adâncime efectuate în pe-
rimetrul așezării trebuiesc în prealabil coordonate cu Agen-
ția Națională Arheologică. De datoria administrației publice 
locale ține informarea proprietarilor de teren din zona așe-
zării și a eventualilor investitori despre existența în acest loc 
a sitului eneolitic și a măsurilor necesare pentru conservarea 
și protejarea lui.

Obiectele descoperite își vor găsi locul în patrimoniul 
muzeistic al ţării noastre? Vor putea fi  expuse publicu-
lui  aceste obiecte? Dacă da, atunci cînd și în ce condiţii? 

După fi nalizarea lucrărilor de restaurare și conservare, 
vasele ceramice și celelalte piese arheologice descoperite la 
Rogojeni vor îmbogăți colecțiile Muzeului Național de Isto-
rie a Moldovei. Ulterior, obiectele mai reprezentative vor face 
parte din expoziția permanentă a muzeului, iar altele vor fi  
expuse în cadrul unor expoziții tematice. 

În condițiile creării unui muzeu raional sau local, unele 
dintre aceste obiecte de patrimoniu ar putea, ar trebui chiar,  
expuse la Şoldănești sau Rogojeni. Pînă atunci însă bineve-
nită și foarte instructivă pentru tânără generație ar fi  verni-
sarea în școlile din localitățile de pe traseul Sărăteni-Soroca 
a unei expoziții itinerante cu fotografi i de pe șantierele arhe-
ologice și cu obiectele mai deosebite recoltate din săpături, 
asemenea acțiune educativă având un rol aparte pentru dez-
voltarea conștiinței valorii patrimoniului arheologic, pentru 
cunoașterea trecutului și a pericolelor ce amenință această 
comoară națională.

CONSILIUL DE OBSERVATORI AL FPM MOLDOVA A 
APROBAT POLITICA ANTI-FRAUDĂ ȘI CORUPȚIE APLICATĂ 
PE PARCURSUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI COMPACT

Consiliul de Observatori al FPM Moldova, constituit din membri ai Guvernului și reprezentanți ai societății civile, condus 
de Prim-ministrul Iurie Leancă, a aprobat în ședința din 18 iunie curent Politica de prevenire și combatere a riscurilor 

de fraudă și corupție care va fi  aplicată pe parcursul implementării Programului Compact.

Documentul aprobat stabilește 
responsabilitățile FPM Moldova privind 
prevenirea și contracararea cazurilor de 
fraudă și corupție pentru a asigura integri-

tatea fondurilor Corporației Provocările Mileniului și 
utilizarea acestora în scopurile stabilite. Totodată, con-
form prevederilor acestei politici, FPM Moldova este 
obligat să elaboreze măsuri adiționale de prevenire și 
de sporire a vigilenței pe parcursul derulării Programu-
lui Compact și să raporteze orice suspiciuni de fraudă 
și corupție.

De menționat că FPM Moldova implementează în pre-
zent un Plan de acțiuni privind prevenirea, identifi carea 
și eliminarea riscurilor de fraudă și corupție în procesul 
de valorifi care a fondurilor oferite de Corporația Provo-
cările Mileniului. Potrivit informației despre executarea 
Planului dat  în perioada octombrie 2012 - iunie 2013, 
prezentată în cadrul ședinței, FPM Moldova utilizează 
proceduri transparente în desfășurarea achizițiilor, or-
ganizează un proces participativ de luare a deciziilor, 
implică comunitățile în monitorizarea executării lucră-
rilor de reabilitare a drumului și sistemelor de irigare, 
prevăzute de Programul Compact. 

Membrii Consiliului au apreciat mecanismul anti-
fraudă aplicat de FPM Moldova. În context, Premierul a 
solicitat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 
Drumurilor elaborarea unui plan similar de acțiuni an-
ti-fraudă și corupție pentru proiectele de infrastructură 
a drumurilor, bazat pe experiența dezvoltată în cadrul 
Programului Compact. Prim-ministrul Iurie Leancă a 
opinat că ulterior acest mecanism ar putea fi  replicat 
și în alte domenii în vederea asigurării transparenței și 
efi cienței utilizării mijloacelor fi nanciare provenite din 
asistență externă și din bugetul public.

În cadrul aceleiași ședințe, Consiliul de Observatori 
a audiat informația despre implementarea activităților 
Compact, care indică asupra unui șir de progrese 

obținute pînă în prezent. În acest context, s-a menționat 
despre desfășurarea masivă a lucrărilor de reabilitare a 
drumului Sărăteni-Soroca și demararea construcțiilor 
majore pe acest traseu, cum ar fi  intersecția denivelată 
Sărăteni și podul de cale ferată din apropierea orașului 
Ghindești. 

Cu referire la reabilitarea sistemelor de irigare, s-a 
menționat că pînă în prezent au fost semnate contrac-
tele privind reconstrucția și modernizarea sistemelor de 
irigare de pe rîul Nistru Criuleni și Lopatna, iar pentru 
reabilitarea sistemelor de irigare Jora de Jos, Coșnița, 
Puhăceni și Roșcani a fost anunțat recent concursul 
internațional de achiziție a companiilor care urmează 
să reabiliteze aceste sisteme. Totodată, la începutul lu-
nii iulie curent va fi  anunțat un concurs de selectare a 
companiilor care vor reabilita sistemele de irigare de pe 
rîul Prut: Grozești, Blindești și Leova.
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Valoarea vânzărelor anuale 
intermediate în numele 
producătorilor agricoli sau 
grupuri de producători 
agricoli. Dolari S.U.A.

31,500,000

1,867,168

4300

2820

Numărul producători 
agricoli din sectorul primar, 
care au asistență tehnică 
sau au participat la sesiuni 
de instruire.

122000000

97 183 700,92

97 183 700,92

15195589

Valoarea tuturor contracte-
lor de construcție semnate 
pentru reconstrucția și 
modernizarea drumului 
Sărăteni-Soroca. Dolari 
S.U.A.

Valoarea debursărilor în 
cadrul contractelor de 
construcție semnate pentru 
reconstrucția și moderniza-
rea drumului Sărăteni-So-
roca. Dolari S.U.A.

2,000

2,639

Numărul participanților la 
instruiri privind siguranța 
rutiera.

Planificat ActualEXECUTAREA INDICATORILOR ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI COMPACT

Valoarea tuturor contracte-
lor semnate pentru 
investiții în reconstrucția 
sistemelor centralizate de 
irigare. Dolari S.U.A.

53,900,000

8,300,833

11

11

Numărul Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă create 
conform noului cadru legal

9

11

Numărul Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă în care 
cel puțin 20% din membrii 
Consiliului de Administrare 
sunt femei

11

7

Numărul Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă care 
au semnat acord de transfer 
în gestiune al sistemelor 
centralizate de irigare

10500

12640

Capacitatea de depozitare a 
construcțiilor frigorifice 
finanțate în cadrul 
Activității acces la finanțe 
în agricultură. Tone.

Planificat Actual
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CONTRACTE ADJUDECATE ÎN
Nr. procurării: PP5/THVAP/G/S/33-1/214
Denumirea proiectului: TAP
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: I.M. Orange Moldova (Republica Moldova)
Preţul contractului: MDL19,821.67
Durata contractului: 25 zile
Tipul contractului: procurarea telefoanelor mobile 
pentru asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigare
Data adjudecării: 8 mai 2013

Nr. procurării: PP5/THVAP/G/S/33-2/215
Denumirea proiectului: TAP
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: I.M. Orange Moldova (Republica Moldova)
Preţul contractului: MDL14,577.50
Durata contractului: 25 zile
Tipul contractului: procurarea modemelor de internet 
pentru asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigare
Data adjudecării: 8 mai 2013

Nr. procurării: PP5/THVAP/W/CB/02
Denumirea proiectului: TAP
Metoda procurării: Concurs deschis
Adjudecat: Consorțiul S.C. Hidroconstrucția S.A. - S.C. 
Iamsat Muntenia (România)
Preţul contractului: 8,300,832.97 dolari SUA
Durata contractului: 540 zile
Tipul contractului: lucrări de construcție pentru 
reabilitarea sistemelor centralizate de irigare criuleni 
și lopatna
Data adjudecării: 19 aprilie 2013

Nr. procurării: PP5/THVAP/CS/QCBS/11
Denumirea proiectului: TAP
Metoda procurării: Selectarea în baza calității și costului
Adjudecat: Egis Eau S.A (Franța)
Preţul contractului: US$996,200 – perioada de bază
US$509,600 – perioada opțională
US$1,505,800 - Total
Durata contractului: Douăsprezece (12) luni - perioa-
da de bază
Nouăsprezece (19) luni - perioada opțională
Tipul contractului: SERVICII DE SUPRAVEGHERE A 
LUCRĂRILOR CIVILE PENTRU REABILITAREA SISTE-
MELOR CENTRALIZATE DE IRIGARE CRIULENI ŞI LO-
PATNA
Data adjudecării: 29 aprilie 2013

Nr. procurării: NPP/ PA&A /NCS/DC/25/205
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: IP Baza Auto a Parlamentului RM
Preţul contractului: MDL 16,800.00
Durata contractului: Termen scurt
Tipul contractului: Servicii de parcare 
(ianuarie -  februarie 2013)
Data adjudecării: 4 aprilie 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/S/123/207
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: SRL Vicandislux (Moldova)
Preţul contractului: MDL 8,020.00

Durata contractului: Termen scurt
Tipul contractului: Servicii de catering pentru 
atelierul din 21 mai 2013
Data adjudecării: 7 mai 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/S/121/209
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: Regency Hotel SRL (Moldova)
Preţul contractului: US$1,420.00
Durata contractului: Termen scurt
Tipul contractului: Organizarea atelierului (21 mai 2013)
Data adjudecării: 15 mai 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/S/106/210
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: Asito SA (Moldova)
Preţul contractului: MDL 1,015.85
Durata contractului: Termen scurt
Tipul contractului: Asigurare „Cartea Verde” 
Data adjudecării: 17 mai 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/S/106/211
Denumirea proiectului: AP&A
Method of Procurement: Shopping
Adjudecat: Asito SA (Moldova)
Preţul contractului: MDL 1,019.52
Durata contractului: Termen scurt
Tipul contractului: Asigurare „Cartea Verde”
Data adjudecării: 20 mai 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/DC/27/212
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Contractare directă
Adjudecat: SRL Sergiu (Moldova)
Preţul contractului: În baza tarifelor
Durata contractului: Termen scurt
Tipul contractului: Servicii hoteliere
Data adjudecării: 29 aprilie 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/S/125/216
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Contractare directă
Adjudecat: DVD-Trans SRL (Moldova)
Preţul contractului: În baza tarifelor
Durata contractului: Termen scurt
Tipul contractului: Servicii de transport
Data adjudecării: 13 iunie 2013

PERIOADA MARTIE – IUNIE 2013
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