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AU FOST ÎNREGISTRATE REALIZĂRI 
IMPORTANTE ÎN REABILITAREA 

DRUMULUI 

Lucrările de reconstrucție a drumului Sărăteni-
Soroca, efectuate din fondurile Guvernului 
SUA, avansează într-un ritm accelerat. Peste 
80 la sută din lucrările de reabilitare au fost 

deja executate. Ministrul Vasile Botnari a efectuat recent 
o vizită de documentare pe șantierele de construcție și 
s-a arătat mulțumit de calitatea lucrărilor executate 
pînă în prezent. ”Avem încrederea că deja la finele lunii 
august curent, când este planificată darea în exploatare 
a traseului, cetăţenii moldoveni vor vedea şi vor resimţi 
rezultatul acestor lucrări. Prin realizarea unor asemenea 
proiecte investiţionale de infrastructură, susţinute de 
partenerii externi, în Moldova reţeaua rutieră devine din 
ce în ce mai bună. În scurt timp, vom vedea şi beneficiile 
economice şi sociale, care reies din aceste investiţii”, a 
spus ministrul Vasile Botnari.

La etapa de finalizare sunt lucrările efectuate pe 
porțiunea drumului Sărăteni-Ghindești, realizate de 
consorțiul companiilor turcești ONUR&Summa. Practic 
pe toată distanța de circa 44 de km a fost așternut stratul 
final de asfalt. Mai continuă lucrările de construcție 
a podului de la intersecția Sărăteni și a celui cu cale 
ferată de lîngă orășelul Ghindești. Podul de la Sărăteni 
este parte a unei intersecții denivelate. Are o lungime 
de circa 61 de metri, lățimea de 13,5 metri și înălțimea 
de 7 metri. Această intersecție a fost construită pentru 
a spori securitatea traficului și a exclude numărul mare 
de accidente rutiere care se produceau anterior pe acest 
traseu. 

De pe 26 iunie trenurile circulă deja pe noul pod de 
la Ghindești construit în conformitate cu standardele 
internaționale. Pe pod a fost instalată calea ferată nouă, 
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iar cea veche care a deservit transportul feroviar mai bine 
de 100 de ani a fost demontată. Noul pod cu cale ferată 
de la Ghindești are o lungime de 77 de metri, lățime de 
4,1 și înălțimea de 8,5 metri, iar calea ferată instalată are 
o lungime de circa 620 de metri. Lucrările de instalare 
a noului aliniament de cale ferată au fost realizate de 
către consorțiul companiilor ONUR&SUMMA (Turcia) 
cu suportul ÎS ”Calea Ferată din Moldova”. Potrivit 
ministerului de resort, reabilitarea podului de la Ghindești 
va spori securitatea traficului rutier pe această porțiune 
de drum, care este considerată drept unul din cele 120 de 
”puncte negre” cu risc sporit de accidente. În curînd va 
fi încheiată construcția drumului care trece pe sub noul 
pod, ce are patru benzi de circulație și asigură securitatea 
traficului rutier în zonă.

Noul pod îl va substitui pe cel vechi, care datează de 
la sfîrșitul secolului 19 și care avea doar o singură bandă 
de circulație și o înălțime de circa 4 metri, ceea ce crea 
dificultăți pentru circulația transportului, în special a 
camioanelor de mare tonaj, devenind un ”punct negru” 
pe traseu, din cauza multiplelor accidente rutiere  
înregistrate în acest loc. Bugetul total alocat construcției 
podului și instalării celor peste 620 de metri de cale ferată 
este de circa 2,4 milioane USD și face parte din proiectul 
de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca de 93 de km 
pentru care Guvernul SUA a oferit circa 100 de milioane 
USD.

Lucrările de instalare a căii ferate au fost urmărite 
direct de Ambasadorul SUA William Moser, însoțit de 
viceministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor 
Boris Gherasim, directorul executiv al FPM Moldova 
Valentina Badrajan și oficialii ai Corporației Provocările 
Mileniului și a ÎS ”Calea Ferată din Moldova”.

Ambasadorul SUA William H. Moser a declarat că podul 
de la Ghindești a fost așteptat de zeci de ani de cei care 
călătoreau pe acest drum. Au fost depuse eforturi majore 
pentru a asigura construcția acestui pod și instalarea căii 
ferate. Înaltul oficial american și-a exprimat speranța 
că și generațiile următoare din Republica Moldova vor 
aprecia generozitatea poporului american care a oferit 
fonduri pentru modernizarea drumului Sărăteni-Soroca, 
și în special a podului cu cale ferată. 

Avansează rapid şi lucrările de reconstrucție a porțiunii 
de drum Ghindești - Soroca (intersecția Drochia) de peste 
40 de km, efectuate de compania austriacă Strabag. Pe 
această porțiune, mai bine de 50 la sută din lucrări prevăd 
reconstrucția traseului, ceea ce implică lucrări masive de 
terasament. Un exemplu de astfel de lucrări este șoseaua 
de centură a orașului Soroca, unde s-a desfășurat lucrări 
de înlăturare a alunecărilor de teren, pentru care au fost 
utilizate circa 5000 tone de beton, peste 100 tone de 
armatură și 9900 metri pătraţi de geotextil. 

De asemenea, în contextul executării lucrărilor de 
construcție pe traseul Sărăteni-Soroca au fost revizuite 
contractele cu companiile de construcție și a fost extins 
termenul de execuție a lucrărilor pînă la finele lunii 
august curent. Aceste modificări au fost operate deoarece 
au fost incluse noi lucrări care urmează să fie executate, 
inclusiv reconstrucția unor porțiuni noi de drumuri locale 
în comunitățile tranzitate de traseu, care vor facilita 
accesul locuitorilor de la traseu la instituțiile de menire 
socială.

Pentru finalizare în termen a lucrărilor, pe șantierele de 
construcție muncesc peste 700 de specialiști și muncitori 
și sunt mobilizate circa 300 unități de echipament de 
construcție.
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Un nou grup de studenți de la Universitatea 
Tehnică a Moldovei (UTM) vor desfășura pe 
parcursul lunii iulie curent practica tehnologică 
pe șantierele companiei de construcție Strabag, 

deschise de-a lungul drumului Sărăteni-Soroca, reabilitat cu 
fondurile Guvernului SUA. Cei opt studenți de la facultatea 
Urbanism și Arhitectură, specializați în construcția de 
căi ferate, drumuri și poduri,  au vizitat deja laboratorul 
companiei, uzinele de producere a asfaltului și șantierele de 
construcție, unde au fost  informați despre specificul lucrărilor 
pe care urmează să le efectueze în următoarele săptămîni. 

Valentina Badrajan, directorul executiv al FPM Moldova, 
a precizat că este al doilea an cînd studenții UTM realizează 
practica tehnologică pe șantierele de construcție ale drumului 
Sărăteni-Soroca, iar implicarea acestora în activitatea 
șantierelor de construcție este o modalitate eficientă de 
a familiariza tinerii cu tehnologiile moderne aplicate în 
reconstrucția drumului.

Adrian Bejenaru, managerul tehnic al companiei Strabag, 
a relatat că în anul trecut compania și studenții implicați 
în lucrările de reabilitare a drumului au fost mulțumiți de 
colaborare, de aceea și în acest an s-a decis să li se ofere 
tinerilor posibilitatea de a învăța în teren despre specificul 

construcției drumurilor și podurilor. Tinerii vor fi antrenați în 
lucrări de terasament, asfaltare, reconstrucția podurilor, care 
sunt efectuate pe porțiunea Ghindești-Soroca. Ca și în anul 
precedent, după încheierea practicii tehnologice, compania 
va propune studenților să activeze în bază de contract încă o 
lună, pînă la începutul noului an de studii, a precizat Adrian 
Bejenaru. 

Potrivit lui Dorin Ciornîi, responsabil de practica 
tehnologică a studenților de la facultatea Urbanism și 
Arhitectură a UTM, aceștia au fost selectați dintr-un număr 
de peste 30 de tineri care studiază construcția căilor ferate, 
drumurilor și podurilor. Deși au fost mai mulți doritori, au fost 
selectați doar studenții care au rezultate bune și cunosc limba 
străină, a precizat reprezentantul UTM.

Dorin Ciornîi consideră că desfășurarea practicii pe 
șantierele de construcție de pe drumul Sărăteni-Soroca 
este o ocazie deosebită pentru studenți, deoarece aici 
sunt utilizate echipamente moderne și  tehnologii noi de 
construcție a drumurilor, care la moment sunt mai puțin 
utilizate în Republica Moldova. Totodată, studenții vor 
lucra alături de specialiști internaționali, care au o vastă 
experiență în construcția și reabilitarea drumurilor, a precizat 
reprezentantul UTM.   
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STUDENȚII DE LA UTM VOR 
DESFĂȘURA PRACTICA TEHNOLOGICĂ 
PE ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚIE A 

DRUMULUI SĂRĂTENI-SOROCA
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Europa Liberă: Atât sistemul de irigare 
din Lopatna, cât şi cel din Jora de Jos au 
fost construite încă în anii ’70 ai secolului 
trecut, pe timpul URSS, dar până în prezent 

nu au fost supuse reconstrucției şi modernizării. 
Producătorul agricol Claudia Savin, ați spus că 
irigarea a stors lacrimi şi din ochii dumneavoastră. 
De ce?

Claudia Savin: Erau cheltuieli enorme.
Europa Liberă: Şi astăzi sunt lacrimi de bucurie?
Claudia Savin: Da, astăzi avem lacrimi de bucurie. 

Suntem foarte fericiţi, bucuroşi că se implementează 
proiectul cu ajutorul Fondului Provocările Mileniului 
Moldova. Şi nu numai pentru noi, dar şi pentru copiii 
noştri, pentru copiii copiilor noştri.

Europa Liberă: De ce americanii ar fi interesaţi să 
acorde acest ajutor Moldovei?

Claudia Savin: Pur şi simplu, peste mulţi-mulţi ani 
vom fi şi noi tot aşa. Fiecare om când face un bine se 
simte fericit. Şi cred că ei se simt fericiţi că au făcut aşa 
donaţie moldovenilor. Şi mulţumim foarte mult poporului 
american, îi mulţumim din suflet că sunt aşa de bravo, 
generoşi, mărinimoşi şi au făcut atâtea lucruri pentru noi. 
Cred că vom fi responsabili şi vom exporta pe pieţele din 
Europa şi vor gusta, poate, şi americanii mere de la Jora de 
Jos, din Moldova.

Europa Liberă: Apa este mai ieftină azi?
Claudia Savin: Mult mai ieftină, de câteva ori mai ieftină. 

Nu sunt atâția nervi pierduți, atâta sănătate pierdută, putem 
ieși ușor la autogestiunea asociației, nu trebuie să alergăm la

SISTEME DE IRIGARE LA ORHEI,  
CU SPRIJINUL POPORULUI AMERICAN 
Zece sisteme de irigare sunt în reconstrucție. FPM Moldova a semnat deja contracte pentru reabilitarea sistemelor de 
irigare Criuleni, Lopatna, Jora de Jos, Coșnița, Roșcani, Puhăceni, Blindești, Grozești, Leova și Chircani-Zîrnești. Pentru 
reabilitarea și modernizarea celor zece sisteme de irigare Guvernul SUA, în cadrul Programului Compact, a alocat circa 
80 de milioane USD. După reabilitarea acestor sisteme de irigare peste 15 mii de hectare de teren agricol, prelucrate 
de circa 9 mii de fermieri,vor avea acces la apă. Accesul la irigare le va permite agricultorilor să cultive legume, fructe 

și struguri de valoarea înaltă care vor putea fi comercializate avantajos atît pe piața internă, cît și cea externă.
Doar în raionul Orhei, peste o mie de fermieri vor avea acces la apa pentru irigare datorita reabilitării sistemelor de 
irigare de la Jora de Jos și Lopatna. Valentina Ursu a discutat cu producătorii agricoli din aria acestor sisteme de irigare 

și cu oficialii de la Ambasada SUA.  
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Orhei, să căutăm „Apele Moldovei”. Poate se supără „Apele 
Moldovei”, dar trebuia să-i cauți, să închei contract, încheiai 
contract – nu era apă, era apă – nu aveai cu cine încheia 
contractul și tot așa întrebări milioane.

Europa Liberă: Dar acum dumneavoastră dacă aţi 
devenit aici, în teritoriu, monopolişti, mai daţi voie 
la alţii să se asocieze cu dumneavoastră?

Claudia Savin: Desigur. Ne este convenabil să fie mai 
mulți producători care utilizează apa pentru irigare, fiindcă 
va fi apa mai ieftină. Cu cât mai mult pământ va fi irigat, 
suprafață mai mare, cu atât apa va fi mai ieftină.

Europa Liberă: Se modernizează agricultura Moldovei?
Claudia Savin: Se modernizează, chiar simțitor, vizibil. 

Acum merele nu mai sunt mărunte, este o producție 
competitivă, cu tehnologii noi, cu linii de sortare. Mi-am 
făcut anul trecut un frigider cu o capacitate de o mie de tone, 
unde putem păstra și prune, și cireșe, și vișine.

Europa Liberă: Domnul Mihai Savin este 
producători din aria sistemului de irigare reabilitat. 
Cât de preţioasă este irigarea pentru agricultură?

Mihai Savin: Dacă la momentul cuvenit nu ai zece litri de 
apă pentru o cultură, ai pierdut absolut totul. De pildă, dacă 
în prezent, între ploi mai facem o irigație sau două, eu cred că 
vom obține roadă de două ori mai mult.

Europa Liberă: Ştiţi din partea cui a venit asistenţa 
financiară?

Mihai Savin: Da. Din partea poporului american.
Europa Liberă: Şi de ce americanul s-ar gândi la ne-

voile, necazurile moldoveanului care creşte producţie?
Mihai Savin: În primul rând, poporul american luptă cu 

sărăcia în toată lumea.
Europa Liberă: Şi moldovenii sunt săraci?
Mihai Savin: În comparație cu americanii, mai avem mult 

de lucrat. Dar cred că pe viitor se va ridica nivelul de trai al 
moldovenilor măcar în jumătate, ca cel al americanilor.

Europa Liberă: Şi acum să înţeleg eu că, dacă irigarea 
este pusă pe roate, vom mânca roşii mai gustoase, 
castraveţi mai buni?

Mihai Savin: Producția crescută în Republica Moldova este 
mai calitativă și mai gustoasă. Pur și simplu, moldovenii trebuie 
să învețe a lucra la liniile de păstrare, ambalare și comercializare.

Europa Liberă: Vă întrebam dacă apă va fi 
suficientă, veţi avea productivitate mai mare?

Mihai Savin: Recolta va crește de două ori. Planta nu 
va mai fi supusă stresului, ea va crește și vom obține roadă 
mai înaltă și calitatea va mai bună. Încă avem mult de 
lucru, dar producția noastră va fi mult mai competitivă pe 

piața europeană. Europa, americanii nu mai au ce lucra la 
producție, fiindcă ei tot au făcut.

Europa Liberă:  Dar ei folosesc utilajul performant demult.
Mihai Savin: Da. Dar noi avem la ce lucra și putem să 

concurăm cu producția din Europa, din America, fiindcă 
producția noastră este mai ecologică, mai gustoasă, mai 
aromată.

Europa Liberă: Este adevărat că aici, în anii ’70, 
irigarea era asigurată de utilajul sovietic?

Mihai Savin: Sistemul vechi de irigație a fost construită 
cu 35 de ani în urmă. La acel moment a făcut față, dar s-a 
învechit și moral, și fizic tot acest utilaj, sunt pompe vechi, so-
vietice, care consumă multă energie electrică, pompele vechi 
lucrează la 30-40% din capacitate și avem pierderi mari. De 
aceea nu era convenabil. În afară de aceasta, bazinele erau 
distruse, 20-30% din apă se scurgea în pământ. Prețul de cost 
al unui cub de apă era tare mare. Acum se reduce prețul cu 
50% pentru metrul cub de apă. În afară de aceasta, noi vom 
schimba tehnologia culturilor, vom trece la udarea prin pi-
curare și vom avea economie de apă. În sfârșit, noi vom avea 
roade mai bogate, la un preț mai redus, vom fi competitivi și 
vom obține venituri mai mari în viitor.

Europa Liberă: Apa vine din Nistru?
Mihai Savin: În primul rând, vom folosi apa din Nistru, 

care este mai bună în comparație cu apa din altă parte. De pil-
dă, s-a încercat irigatul cu apă subterană, dar ea conține să-
ruri multe. Dar apa din Nistru este foarte bună pentru irigare.

Europa Liberă: Aici, la faţa locului, o găsim şi pe ad-
juncta ambasadorului SUA la Chişinău, Kara McDonald. 
După ce a vizitat şantierele de construcţie la sistemele 
de irigare, a vorbit în faţa antreprenorilor agricoli.

Kara McDonald: Cu nerăbdare aștept vizita în care voi 
avea posibilitatea să văd apa curgând prin sistemele de irigare 
reconstruite în Lopatna și Jora de Jos. Reabilitarea celor două 
sisteme reprezintă aproximativ 15 milioane de dolari investi-
ție și 123 milioane de dolari ai poporului american pentru pro-
movarea agriculturii de valoare înaltă din Moldova. Mă bucur 
să mă aflu pe pământurile de la Jora de Jos și Lopatna pentru a 
vedea efortul enorm depus de către fermierii din această zonă 
pentru a cultiva fructe și legume. Decizia de reabilitare a aces-
tor sisteme de irigare este bazată pe încrederea în productivi-
tatea acestui pământ și în efortul fermierilor. Reabilitarea iri-
gării oferă un ingredient-cheie pentru a face din agricultură o 
sursă mai sigură de creștere economică a Republicii Moldova. 
Tranziția la agricultura de valoare înaltă nu va fi una ușoară. 
Deci, acest proiect este un parteneriat dintre poporul și guver-
nul Statelor Unite și poporul și guvernul Moldovei.
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Europa Liberă: Doamnă Valentina Badrajan, 
am înțeles că până a fi reabilitate aceste 
sisteme de irigare au scos lacrimi chiar şi 
din ochii celor care azi le utilizează sau vor 

fi beneficiarii.
Valentina Badrajan: Nu a fost simplu să ajungem 

până la momentul de astăzi, în care ne bucurăm toţi 
de rezultatele atinse. Au curs lacrimi de bucurie la 
producătorii agricoli care deja au văzut că lucrările sunt 
în toi în teren şi ei vor beneficia de această apă. Ne-au curs 
lacrimile nouă de mândrie că am făcut acest lucru şi am 

întrunit aşteptările producătorilor agricoli. Pentru noi era 
foarte important ca această apă să ajungă la beneficiari 
în termenii stabiliţi şi să asigurăm lucrări de calitate 
într-un mod transparent de implementare. Şi unii dintre 
producătorii agricoli au menţionat că au fost alte proiecte, 
în diverse domenii, dar ei nu au văzut o transparenţă atît 
de înaltă, o deschidere totală şi o comunicare a întregului 
proces de implementare. Pentru noi acesta este un 
factor îmbucurător, pentru că am avut acest scop – să-i 
deschidem pe oameni spre comunicare, să-i informăm şi 
speranţele lor să devină o realitate.
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VALENTINA BADRAJAN:  
„DISCUTĂM CU SOCIETATEA ȘI 
ÎNVĂȚĂM OAMENII SĂ NU FIE 

INDIFERENȚI FAȚĂ DE CEEA CE FAC...”
Valentina Ursu a stat de vorba cu Valentina Badrajan, directorul exectiv al FPM Moldova, despre proiectului susținut de 

guvernul american „Tranziția la agricultura performantă”.
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Europa Liberă: Eu am discutat cu foarte mulţi oameni 
care vorbesc despre generozitatea, mărinimia poporului 
american. Mai rar se întâlneşte în Republica Moldova 
când cetăţeanul ţării mulţumeşte cuiva din exterior.

Valentina Badrajan: Pentru că anume acest proces 
de elaborare a Programului „Compact” şi implementarea 
este un proces larg consultat şi un proces cu implicarea 
beneficiarului acestui program. Anume acesta este unul 
dintre factorii majori care asigură succes în orice proiect. 
Dacă nu implici beneficiarii şi nu ţii cont de doleanţele lor la 
etapa de proiectare, la etapa de implementare, atunci nu vei 
avea un succes. Şi astăzi foarte multă lume este mulţumită, 
fericită, pentru că s-a ţinut cont de doleanţele lor. Aceasta 
a fost una dintre cerinţele guvernului SUA – de a avea un 
proces larg, consultativ şi comunicativ.

Europa Liberă: Cu câţi oameni aţi discutat?
Valentina Badrajan: În aria sistemelor de irigare pe care 

le reabilităm avem peste 9 mii de beneficiari utilizatori de 
apă. Cu cel puțin jumătate dintre ei s-a discutat, pentru că 
au fost adunări generale ale Asociaţiei Utilizatorilor de Apă, 
am avut consultări permanente în localităţi. Şi vom continua 
pe parcursul anului curent, prin Programul „Compact”, să-i 
instruim cum se utilizează tehnologiile moderne de irigare, 
să-i instruim cum să crească produsele de valoare adăugată 
înaltă pe aceste terenuri deja irigabile, să-i instruim cum 
să negocieze şi ei cu cei care cer în arendă aceste terenuri, 
deoarece valoarea terenurilor agricole a sporit considerabil 
anume în zonele de irigare, a crescut costul unui hectar de 
teren agricol, se măreşte plata pentru arenda acestor terenuri 
agricole.

Europa Liberă: Dar apa ce preţ are?
Valentina Badrajan: Apa în unele sisteme este, practic, de 

două ori mai ieftină decât era stabilit de „Apele Moldovei”. 
Acum, pentru că fermierii stabilesc tariful de sine stătător, 
îşi aprobă bugetul Asociaţiei, îşi aprobă graficul de livrare a 
apei, prețul este altul. Şi acele şapte asociaţii care au preluat 
managementul în anul trecut deja au succese. Noi avem 
asociaţia de la Coşniţa, care a colectat cotizaţiile şi anul 
trecut prestat servicii de irigare, a colectat peste 700 de mii 
de lei. Aceasta nu este puţin. Şi este una dintre cele mai mari 
asociaţii, care are o suprafaţă de peste 2 500 de hectare şi 
aproape 2 000 de membri.

Europa Liberă: De ce nu acoperiţi întreg teritoriul 
Republicii Moldova?

Valentina Badrajan: Programul „Compact” a avut o sumă 
limitată de bani, pentru tranziţia la agricultura performantă, 
erau destinate iniţial 102 milioane dolari. În contextul 

reabilitării drumurilor, noi am obţinut economii în rezultatul 
tenderelor şi 20 de milioane de dolari au fost transferaţi de la 
Proiectul de drumuri pentru Proiectul „Tranziţia la agricultura 
performantă”. Astăzi noi am semnat contracte cu companiile 
care reabilitează sistemele, de circa 80 de milioane de dolari. 
Aceasta nu este suficient pentru Republica Moldova, dar 
acesta este un proiect-model, un model care poate fi replicat 
şi de către alţi donatori.

Europa Liberă: Replicat, dar nu extins?
Valentina Badrajan: Nu extins, pentru că Programul 

„Compact” are termeni exacţi, de cinci ani de implementare. 
La 1 septembrie 2015 se finalizează cinci ani de implementare. 
Noi suntem în speranţa că Consiliul de directori al Corporaţiei 
în luna decembrie 2014 va lua o decizie, posibil, de a oferi 
Republicii Moldova un „Compact II”. Dar aceasta este o 
competiţie pentru mai multe ţări care accesează resursele 
Corporaţiei Provocările Mileniului şi decizia nu ne aparţine 
nouă, aparţine Consiliului de Directori al Corporaţiei.

Europa Liberă: Şi dacă se ia o decizie pozitivă, ce ar mai 
face Moldova cu suportul venit din partea americanilor?

Valentina Badrajan: Din câte noi cunoaştem, şi Guvernul, 
şi alte persoane oficiale din Republica Moldova în cadrul 
vizitelor la Washington au avut întâlniri cu conducerea 
Corporației Provocările Mileniului și cu alte persoane 
oficiale din Guvernul SUA care au vorbit despre necesitatea 
unui eventual „Compact II”, dar au menționa domeniul 
energetic, reducerea dependenței energetice a Republicii 
Moldova de unele țări, în primul rând, de Rusia de unde 
importăm resurse, gaze naturale, cât și energie electrică. 
Deci, a fost menționată reducerea dependenței energetice 
a Republicii Moldova. Noi suntem convinși că vom asigura 
implementarea cu succes a „Compact I”, posibilitatea de 
acordare a Programului „Compact II” depinde de realizarea 
„Compact I”. La momentul actual suntem în pas cu toți 
termenii stabiliți și cu obiectivele stabilite, implementăm cu 
succes acest program.

Europa Liberă: Ați reuşit cumva să schimbați 
mentalitatea moldoveanului, ca să înceapă a se conduce 
de spiritul gospodăresc şi să vrea să se implice în 
modernizarea agriculturii?

Valentina Badrajan: Am reușit, poate, însă nu în măsura în 
care ne-am dorit. Implicăm activ societatea, prin intermediul 
întâlnirilor informative, discuțiile publice și instruirile pe 
care le organizăm permanent. Și în proiectul de drumuri, și în 
proiectul de irigare, în fiecare localitate unde implementăm 
Programul „Compact” sunt create din locuitorii satelor 
comitete de monitorizare a impactului social și de mediu. 
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Noi discutăm cu societatea și învățăm oamenii să nu fie 
indiferenți față de ceea ce se face, că lucrurile nu se realizează 
pentru mine sau pentru Guvernul Republicii Moldova, sau 
pentru Guvernul SUA. Aceasta se face pentru cetățeanul 
Republicii Moldova din zona de intervenție a Programului 
„Compact” și ar fi păcat ca cetățenii noștri să fie indiferenți.

Implicarea activă a societății este unul dintre factorii 
succesului.

Europa Liberă: Mai în glumă, mai în serios am auzit 
o vorbă de la un fermier care zicea că americanii îşi 
ispăşesc păcatele după implementarea Programului 
„Pământ”, numit şi „Mormânt” uneori.

Valentina Badrajan: Sunt diferite opinii în acest sens. Unii 
nu sunt fericiți că a fost Programul „Pământ”,  cei care erau, 
probabil, liderii sau conducătorii unor gospodării agricoli, 
sunt însă fericiți cei care au preluat terenurile, sunt astăzi 
proprietari de teren. Ei pot să își consolideze terenurile, pot să 
le dea în arendă, pot să lucreze de sine stătător. Cineva spune 
că poți să faci agricultură numai pe terenuri consolidate, cu 
plantații masive. Deci, agricultura o faci pe diferite suprafețe, 

depinde ce dorești să cultivi, care este abordarea ta, care sunt 
tehnologiile tale, cât de bine ești instruit, cum știi tu să vinzi, 
cum îți găsești piețe, ce suport ai adițional la aceste lucruri. 
Este un complex de factori cu care poți atinge succesul și pe 
un teren mai mic, și pe o suprafață mai mare, totul depinde 
de interesul celui care lucrează acest teren.

Peste 70 de agricultori și specialiști în domeniu au 
participat în luna iunie curent la Forumul Producătorilor 
de Legume cu genericul ”Tehnologii avansate în producerea 
legumelor”, organizat de proiectul Competitivitatea 
Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), finanțat de 
Guvernul SUA. 

La eveniment, specialiștii ACED au prezentat activitățile 
Proiectului în sectorul producerii și comercializării 
legumelor, precum și perspectivele de dezvoltare ale acestuia 
în lumina schimbărilor globale și a utilizării inovațiilor 
agricole. Participanții la forum au primit informații privind 
caracteristicile noilor soiuri și hibrizi de legume, cultivate 
în Republica Moldova, și au fost familiarizați cu schemele 
de fertilizare moderne la producerea legumelor timpurii. 
S-a discutat despre necesitatea utilizării îngrășămintelor  
minerale, rolul tuturor elementelor nutritive în procesul 
de creștere a plantelor și importanța menținerii pH-ului 
adecvat al solului. 

Totodată, au fost prezentate tipurile de seră, structura 
serelor și materialele necesare pentru construcția lor, în 

contextul tendinței în creștere de a produce legume în medii 
controlate. Montarea și operarea sistemelor de încălzire și 
irigare în sere a constituit o altă temă interesantă pentru cei 
prezenți. O serie de companii au prezentat informație despre 
hibrizi noi de legume, fertilizanți, sisteme de încălzire, 
construcția serelor, ambalaj pentru legume.

Reprezentanții proiectului ACED au subliniat că 
subiectele abordate la forum sunt reflectate în mare 
parte la seminarele și activitățile demonstrative oferite 
fermierilor de proiect. Totodată, participanții la forum 
au primit mai multe publicații editate cu suportul ACED 
privind cultivarea tomatelor.

După încheierea forumului, ACED a organizat deplasarea 
participanților la o întreprindere agricolă din localitatea 
Onițcani, raionul Criuleni, pentru a demonstra noii hibrizi 
de tomate și a serelor cu strat dublu de folie și cazangerie 
care funcționează pe bază de peleți și a sistemului 
de fertigare (mai multe informații despre instruirile 
organizate pentru agricultori sunt disponibile pe pagina 
web www.aced.md).
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AGRICULTORII S-AU ÎNTRUNIT LA 
FORUMUL PRODUCĂTORILOR DE LEGUME
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Antreprenorii agricoli din raioanele Ungheni, Nisporeni, 
Strășeni, Hîncești, Leova, Cantemir, Cahul, Telenești, 
Călărași, Orhei, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, UTA 
Găgăuzia și localitățile extra-urbane ale municipiul 
Chișinău deja pot solicita credite Compact și de la filialele 
băncii FinComBank. Pînă în prezent creditele Compact, 
oferite pentru investiții în infrastructura post-recoltare, erau 
acordate prin intermediul băncilor Moldova-Agroindbank, 
Energbank, Banca Socială, Moldindconbank, Mobiasbanca 
Groupe Societe Generale, Victoria Bank și Comerțbank.

Creditele Compact sunt oferite pentru construcția sau 
procurarea serelor pentru legume, a echipamentului și/sau 
a terenului aferent acestor sere, procurarea echipamentului 
nou de irigare și a stațiilor meteo noi necesare gospodăriilor 
agricole, înființarea plantațiilor de fructe, pomușoare, 
struguri sau a pepinierelor de copaci fructiferi, struguri 
de masă și pomușoare. De asemenea, antreprenorii pot 
solicita credite Compact pentru procurarea sau construcția 
depozitelor frigorifice sau altor încăperi de păstrare, 
procesare, ambalare, precum și a echipamentului și/
sau a terenului aferent acestor activități, procurarea 
echipamentului pentru sortarea, spălarea, ambalarea, 
prelucrarea fructelor, legumelor și strugurilor, procurarea 
echipamentului de laborator pentru controlul calităţii; 
achiziţionarea camioanelor care corespund standardelor 
EURO 5 sau 6 și a semiremorcilor frigorifice.

Valorarea creditelor Compact variază de la 5 000 USD 
(sau echivalentul în lei sau euro a acestor sume) pînă la 
600 000 USD, iar termenul pentru care se oferă creditele 
este de 3-7 ani. Ratele dobînzilor pentru beneficiari variază 
pentru creditele în USD și EUR între 5-6% anual, iar pentru 
creditele în MDL – 11-12% anual.

Procurarea bunurilor, lucrărilor și/sau serviciilor din 
mijloacele creditelor acordate în cadrul Programului 
Compact este eliberată de TVA și taxele vamale (TVA la 
cota ”0”).  

Pînă la 30 iunie 2014, 38 de antreprenori agricoli au 
contractat circa 6,4 milioane USD din valoarea totală a 
programului de credite Compact de 12 milioane USD. 
Creditul mediu constituie cca 160 mii USD. Suma totală a 
investițiilor susținute prin creditele Compact depășeşte 
14,5 milioane USD. Conform unor calcule 1,0 USD credit 
Compact a atras suplimentar 1,3 USD investiții private în 
infrastructura de valoare înaltă din Republica Moldova. 

Totodată, cca 3/4 din portofoliul de credite Compact au fost 
investite în construcția sau utilarea depozitelor frigorifice 
pentru fructe și/sau legume, ceea ce a contribuit la creșterea 
capacității de depozitare frigorifică a fructelor și legumelor 
în Republica Moldova cu  cca 15 510 tone. Celelalte credite 
Compact au fost utilizate pentru procurarea și instalarea 
echipamentelor de sortare, uscare, producere de ambalaj, 
construcția serelor etc. 

BĂNCI PARTICIPANTE

B.C. „VICTORIABANK” S.A. 
MD 2004, mun. Chişinău, 
str.31 August 1989, 141 
tel.: (022) 57 61 00 
email: office@victoriabank.md 

B.C. „COMERŢBANK” S.A. 
MD 2043, mun.Chişinău, 
str. Independenţei, 1/1 
tel.: (022) 83 98 39 
email: secretary@comertbank.md

B.C. „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. 
MD 2006, mun. Chişinău, 
str.Cosmonauţilor, 9 
tel.: (022) 22 27 70, 24 46 49 
email: aib@maib.md 

B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A. 
MD 2012, mun. Chişinău, 
str.Armenească, 38 
tel.: (022) 57 67 82, 57 69 21 
email: info@moldindconbank.com 

„Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. 
(„FinComBank” S.A.) 
str. Puşkin 26, Chişinău, MD-2012  
tel.: (022) 26 99 00, fax: (022) 23 73 08 
email: fincom@fincombank.com

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. 
MD 2005, mun. Chişinău, 
str. G. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 61 
tel.: (022) 22 14 94, 22 14 81 
email: office@socbank.md 

B.C. „ENERGBANK” S.A. 
MD 2012, mun. Chişinău, 
str. Vasile Alecsandri, 78 
tel.: (022) 54 43 77 
email: office@energbank.com 

B.C. „MOBIASBANCĂ - 
Groupe Societe Generale” S.A 
MD 2012, mun. Chişinău, 
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 81a 
tel.: (022) 54 19 74, 25 65 74 
email: office@mobiasbanca.md

O NOUĂ BANCĂ COMERCIALĂ OFERĂ 
CREDITE COMPACT
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HARTA BENEFICIARILOR  
DE CREDITE COMPACT
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LEGUMELE AUTOHTONE POT DEȚINE 
MONOPOLUL PE PIAȚA INTERNĂ
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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 se dezvolte. 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 asociaţie 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. 
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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 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 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 necesari 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 ”, susține Tudor Chiriac.

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. 

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 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. 
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GALERIE «DRUMURI ȘI IRIGARE» 

şoseaua de centură a oraşului Soroca

drumul Sărăteni-Soroca

intersecţia denivelată Sărăteni

podul Ghindeşti

noua cale ferată pe podul Ghindeşti

sensul girator de la Gura Camencii
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ÎN CADRUL PROGRAMULUI COMPACT

Kara McDonald la sistemul de irigare Lopatna

reţeaua de distribuţie la Lopatna

reţeaua de distribuţie Criuleni

nodul de distribuţie al sistemului de irigare Lopatna

staţia de pompare Criuleni

sistemul de irigare Blindeşti
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EXECUTAREA INDICATORILOR ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI COMPACT

53 900 000

79 906 386

Valoarea tuturor 
contractelor semnate 
pentru investiții în 
reconstrucția sistemelor 
centralizate de irigare. 
Dolari SUA

11

11

Numărul Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă pentru 
Irigare (AUAI)create 
conform noului cadru legal

9

11

Numărul AUAI în care cel 
puțin 20% din membrii 
Consiliului de Administrare 
sunt femei

11

7

Numărul AUAI care au 
semnat acord de transfer în 
gestiune al sistemelor 
centralizate de irigare

Planificat Actual
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93 000 000

51 139 606

Valoarea debursărilor în cadrul 
contractelor de construcție 
semnate pentru reconstrucția 
și modernizarea drumului 
Sărăteni-Soroca. Dolari SUA

2 000

3 250

Numărul participanților la 
instruiri privind siguranța 
rutieră.

Valoarea împrumuturilor 
acordate în cadrul 
Activității acces la finanțe 
în agricultură pentru 
investiții agricole și non-
agricole. Dolari SUA

9 500 000

5 431 879

Planificat Actual

10 500

15 510

Capacitatea de depozitare a 
construcțiilor frigorifice 
finanțate în cadrul 
Activității acces la finanțe 
în agricultură. Tone.
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CONTRACTE ADJUDECATE ÎN
Nr. procurării:
L014/46/NPP/PA&A/NCS
Nr. contractului:
L014/46/NPP/PA&A/NCS/298
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Contractare directă
Adjudecat:
B.C. Moldova-Agroindbank S.A. (Moldova)
Suma totală a contractului:
N/A
Termenul contractului:
31 August 2015
Scopul contractului:
Servicii bancare
Data adjudecării:
28 martie 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/106
Nr. contractului:
NPP/PA&A/NCS/S/106/300
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Moldasig S.A. (Moldova)
Suma totală a contractului:
MDL 1,134.00
Termenul contractului:
1 an
Scopul contractului:
Asigurarea vehiculelor AORCA 2014 (Ford 
Tourneo)
Data adjudecării:
22 aprilie 2014

Nr. procurării:
PP8-A6/THVAP/CS/QCBS/16
Nr. contractului:
PP8-A6/THVAP/CS/QCBS/16/302
Denumirea proiectului:
Tranziția la Agricultura Performantă
Metoda de procurare:
Selectare în baza calității și costului
Adjudecat:
JV ICS Land Support Systems SRL și CS 
Tehno Consulting și Design SRL (Moldova)
Suma totală a contractului:
USD 749,870.00
Termenul contractului:
30 august 2015
Scopul contractului:
Actualizarea, verificarea și implementarea 
Planului de acțiuni de strămutare pentru 
sistemul centralizat de irigare
Data adjudecării:
25 aprilie 2014

Nr. procurării:
PP8/THVAP/G/S/45
Nr. contractului:
PP8/THVAP/G/S/45/303
Denumirea proiectului:
Tranziția la Agricultura Performantă
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Lascom SRL (Moldova)
Suma totală a contractului:
MDL 11,560.00
Termenul contractului:
30 aprilie 2015
Scopul contractului:
Aparate de casă pentru 4 AUAI
Data adjudecării:
30 aprilie 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/106
Nr. contractului:
NPP/PA&A/NCS/S/106/304
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului 
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Moldasig S.A. (Moldova)
Suma totală a contractului:
MDL 945.00
Termenul contractului:
1 an
Scopul contractului:
Asigurarea vehiculelor AORCA 2014 
(Dacia Duster)
Data adjudecării:
7 mai 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/106
Nr. contractului:
NPP/PA&A/NCS/S/106/305
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului 
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Moldasig S.A. (Moldova)
Suma totală a contractului:
MDL 945.00
Termenul contractului:
1 an
Scopul contractului:
Asigurarea vehiculelor AORCA 2014 
(Dacia Duster)
Data adjudecării:
7 mai 2014

Nr. procurării:
PP8/THVAP/G/S/42-1
Nr. contractului:
PP8/THVAP/G/S/42-1/306
Denumirea proiectului:
Tranziția la Agricultura Performantă
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
I.M. Orange S.A. (Moldova)
Suma totală a contractului:
MDL 9,993.33
Termenul contractului:
18 iunie 2014
Scopul contractului:
Procurarea telefoanelor mobile 
pentru AUAI
Data adjudecării:
14 mai 2014

Nr. procurării:
PP8/THVAP/G/S/42-1
Nr. contractului:
PP8/THVAP/G/S/42-1/307
Denumirea proiectului:
Tranziția la Agricultura Performantă
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Viccon SA (Moldova)
Suma totală a contractului:
MDL 38,697.00
Termenul contractului:
28 mai 2014
Scopul contractului:
Echipament și rechizite de birou pentru 
4 AUAI
Data adjudecării:
14 mai 2014

Nr. procurării:
NPP/THVAP/CS/IC/301
Nr. contractului:
NPP/THVAP/CS/IC/301
Denumirea proiectului:
Tranziția la Agricultura Performantă
Metoda de procurare:
Selectare dintr-o singură sursă
Adjudecat:
Viorel Florin Niculescu (România)
Suma totală a contractului:
N/A
Termenul contractului:
31 august 2015
Scopul contractului:
Arbitru unic (CIS ‚Blindești’, ‚Grozești’, 
‚Leova’ pe rîul Prut)
Data adjudecării:
16 mai 2014
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Nr. procurării:
PP8/THVAP/G/S/43
Nr. contractului:
PP8/THVAP/G/S/43/308
Denumirea proiectului:
Tranziția la Agricultura Performantă
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
AV MACROCOM S.R.L. (Moldova)
Suma totală a contractului:
USD 10,104.00
Termenul contractului:
27 iunie 2014
Scopul contractului:
Echipament de oficiu pentru AUAI
Data adjudecării:
16 mai 2014

Nr. procurării:
PP8/THVAP/G/S/46
Nr. contractului:
PP8/THVAP/G/S/46/309
Denumirea proiectului:
Tranziția la Agricultura Performantă
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Victor Communications SRL (Moldova)
Suma totală a contractului:
USD 5,226.40
Termenul contractului:
20 iunie 2014
Scopul contractului:
Procurarea stațiilor radio pentru AUAI
Data adjudecării:
16 mai 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/G/S/148
Nr. contractului:
NPP/PA&A/G/S/148/311
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Media Stil Grup SRL (Moldova)
Suma totală a contractului:
MDL 30,865.00
Termenul contractului:
15 iunie 2014
Scopul contractului:
Elaborarea și producerea calendarelor de 
perete și panourilor pentru FPM Moldova
Data adjudecării:
16 mai 2014

Nr. procurării:
PP8/THVAP/G/S/44
Nr. contractului:
PP8/THVAP/G/S/44/310
Denumirea proiectului:
Tranziția la Agricultura Performantă
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Radop OPT SRL (Moldova)
Suma totală a contractului:
USD 11,250.00
Termenul contractului:
25 mai 2014
Scopul contractului:
Procurarea hîrtiei A4 pentru AUAI
Data adjudecării:
22 mai 2014

Nr. procurării:
PP8/THVAP/G/S/41
Nr. contractului:
PP8/THVAP/G/S/41/312
Denumirea proiectului:
Tranziția la Agricultura Performantă
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Azimut-Grup SRL (Moldova)
Suma totală a contractului:
USD 2,870.00
Termenul contractului:
30 iunie 2014
Scopul contractului:
Procurarea aparatelor de aer condiționat 
pentru AUAI
Data adjudecării:
26 mai 2014

Nr. procurării:
PP8/THVAP/G/S/47
Nr. contractului:
PP8/THVAP/G/S/47/313
Denumirea proiectului:
Tranziția la Agricultura Performantă
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Cosmostar SRL (Moldova)
Suma totală a contractului:
99,980.00 MDL
Termenul contractului:
27 iunie 2014
Scopul contractului:
Mobilă de oficiu pentru 4 AUAI
Data adjudecării:
30 mai 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/106
Nr. contractului:
NPP/PA&A/NCS/S/106/314
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Moldasig SA (Moldova)
Suma totală a contractului:
1,208.47 MDL
Termenul contractului:
12 iunie 2014
Scopul contractului:
Asigurarea vehiculelor “Cartea Verde” 
(Nissan Pathfinder)
Data adjudecării:
29 mai 2014

Nr. procurării:
NPP/THVAP/NCS/DC/34
Nr. contractului:
NPP/THVAP/NCS/DC/34/316
Denumirea proiectului:
Tranziția la Agricultura Performantă
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
IS Cadastru  
Suma totală a contractului:
N/A
Termenul contractului:
31 august 2015
Scopul contractului:
Acces la baza de date cadastrală de stat 
Data adjudecării:
4 iunie 2014
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