
 
 
 
 
 
 

 

 

 

În luna iunie au intrat în vigoare toate contractele care vizează demararea 

lucrărilor de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca cu o lungime de 93 de km. 

Este vorba de contractele privind supravegherea lucrărilor de construcție 

semnate pe 31 mai cu compania italiană IRD Engineering SRL în valoare de 

circa 3,29 mil USD și cu compania franceză Louis Berger SAS în valoare de 

3,26 mil USD. De asemenea, au intrat în vigoare contractele semnate pe 4 iunie 

pentru reconstrucția drumului cu consorțiul de companii turcești ONUR 

Taahhnut Tasimacilik Ve Ticaret Ltd. Sti. și SUMMA Turizm Yatirimciliği A. 

Ș. în valoare de circa 49,4 mil USD și cu compania austriacă Strabag AG în 

valoare de 43,2 mil USD. 

Potrivit Valentinei Badrajan, directorul executiv al FPM Moldova, companiile 

de construcție urmează să mobilizeze echipele, utilajul și tehnica, necesare 

pentru a porni lucrările de reabilitare. Conform estimărilor, activitățile în teren 

ar putea demara pînă la finele lunii august, începutul lunii septembrie curent.  

Drumul tranzitează 14 localități din raioanele Telenești, Florești și Soroca. 

Calculele prealabile indică asupra unui număr de peste 300 000 de persoane ce 

vor beneficia de reconstrucția acestui drum, sau circa 78 000 de gospodării. 

Toate contractele au fost semnate pentru o perioadă de 36 de luni, dintre care 24 

de luni sînt prevăzute pentru executarea lucrărilor de construcție, iar 12 luni sînt 

rezervate pentru perioada de identificare și notificare a eventualelor defecțiuni. 

Costurile totale pentru lucrările de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca și 

supraveghere a lucrărilor de construcție vor fi de peste 99 mil. USD. 

Porțiunea de drum Sărăteni-Soroca face parte din traseul național M2, care 

asigură legătura dintre Republica Moldova şi Ucraina. Actualmente, starea 

drumului Sărăteni – Soroca este deplorabilă, iar circa 60 la sută din traseu 

necesită reconstrucție totală.  
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În cadrul ceremoniei de semnare a contractelor, 

Leslie McCuaig, directorul rezident de țară al 

Corporației Provocările Mileniului, a menționat că  

porțiunea de drum Sărăteni-Soroca a fost selectată 

pentru reabilitare în baza analizei constrîngerilor în 

dezvoltarea economică a Republicii Moldova, 

precum și a prevederilor Strategiei infrastructurii  

transportului terestru. 

În cadrul aceluiași eveniment, ministrul 

transporturilor și infrastructurii  drumurilor  Anatol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șalaru a declarat că semnarea contractelor de 

reabilitare a traseului Sărăteni – Soroca poate fi 

considerată drept cel mai important eveniment al 

anului în domeniul infrastructurii drumurilor. 

Potrivit ministrului, acest traseu va fi un etalon al 

calității și securității rutiere și model de drum 

european în Republica Moldova.  

Lucrările prevăzute sînt foarte complexe și necesită 

un volum de lucru extrem de mare, precum și flux 

imens de materiale de construcție.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contracte Compania 

de 

construcție 

Suma 

contractului 

de 

reabilitare 

(mil. USD) 

Compania 

pentru 

supraveghere  

Suma 

contractului 

pentru 

supraveghere 

tehnică (mil. 

USD) 

Lungimea 

sectorului 

de drum, 

km 

Detalii tehnice pentru 

fiecare Contract 

Lot 1 ONUR 

(Turcia) în 

asociere cu 

SUMMA 

Turizm 

(Turcia) 

26,091 

IRD 

Engineering 

(Italia) 

3,29 

24,2 

6 poduri inclusiv 

intersecția denivelată la 

Sărăteni 

Lot 2 23,387 20,6 

8 poduri inclusiv 

construcția unui pod la 

calea ferată lîngă or. 

Ghindești (raionul 

Florești) 

Lot 3 

Strabag 

AG 

(Austria) 

18,162 

Louis Berger 

SAS (Franța) 
3,26 

23,2 Construcția unui pod 

Lot 4 25,099 24,5 

Reconstrucția pantei la 

drumul de ocolire a or. 

Soroca afectată de 

alunecări de teren 

Detalii despre contractele de reabilitare a traseului Sărăteni-Soroca 

Lotul Lungimea Terasament Structura Rutiera Poduri 

Nouă Reciclare  

km m
3
 m

2
 m

2
 m

2
 

I 24.2 190,000 78,000 157,780 3,120 

II 20.6 220,000 56,000 120,000 2,030 

III 23.2 135,000 62,000 138,000 144 

IV 24.5 234,000 106,000 118,000 - 

Total 92,5 779,000 302,000 533,780 5,294 

Volumul lucrărilor prevăzute de contractele privind reabilitarea drumului 
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Contractele semnate prevăd reconstrucția integrală 

a sistemului rutier, corectarea traseului, 

îmbunătățirea și reamenajarea intersecțiilor cu 

drumurile naționale și locale. Proiectul Reabilitarea 

drumului prevede lucrări care vor exclude riscul 

accidentelor rutiere prin construcția unor intersecții 

cu sens giratoriu, majorarea numărului de benzi pe 

anumite porțiuni de drum etc. Totodată, 

crucifixele, fîntînile sau alte bunuri care vor 

împiedica desfășurarea lucrărilor vor fi strămutate 

conform legislației.  

De asemenea, vor fi amenajate stații de așteptare și 

treceri pietonale, va fi iluminat traseul prin 14 

 

 

 

localități tranzitate, vor fi construite drumuri locale 

care facilitează accesul de la traseul reabilitat spre 

instituțiile de menire socială (școli, grădinițe, 

spitale) etc.  

Toate lucrările cu impact social asupra 

comunităților tranzitate au fost propuse de 

locuitorii satelor în cadrul consultărilor publice 

desfășurate anterior. De altfel, consultarea cu 

comunitățile va continua și pe parcursul lucrărilor 

de construcție. Astfel, locuitorii din aceste sate vor 

fi informați despre lucrările desfășurate, 

inconveniențele temporare de deplasare pe anumite 

porțiuni ale drumului etc. 

 

 

Localitatea Detalii tehnice 

Codrul Nou Drum de acces spre școală, grădiniță, centrul medical; Lungime – 350 metri 

Țînțăreni Drum de acces spre liceu și școală primară; Lungime – 120 metri 

Trotuar pavat între Țînțăreni și Codrul Nou 

Negureni Drum de acces spre școală, grădiniță, centrul medical, bibliotecă și muzeu; 

Lungime – 500 metri 

Brînzenii Noi Drum de acces spre spital; Lungime 300 metri 

Ordășei Drum de acces către școală, grădiniță, cantina; Lungime 220 metri 

Drum de acces către școală; Lungimea 210 metri 

Prodănești și 

Căprești 

Drum de acces spre școală și grădiniță; Lungime 200 metri 

Drum de acces spre piața agricolă; Lungime 300 metri 

Ghindești Drum de acces spre Gara Feroviară; Lungime 1350 metri 

Gura-Camencii Drum de acces spre școală; Lungime 300 metri 

Trotuar pavat spre școală; Lungime 150 metri 

Ciripcău Drumul central din localitate; Lungime 800 metri 

Pavarea curții gimnaziului; Suprafața 500 metri pătrați 

Alexandru cel 

Bun și Volovița 

Drum de acces spre școală; Lungime 50 metri 

Pavarea parcării taberei de odihnă ”Dumbrava”; Suprafața – 980 metri pătrați 

Ocolina Drum de acces spre localitate; Lungime 250 metri 

Reabilitarea podețului de pe drumul de acces 

Rublenița Trei drumui de acces alăturate traseului M2; Lungime 500 metri 

Lucrările cu impact social ce vor fi efectuate în localitățile de-a lungul drumului Sărăteni-Soroca 
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Sectorul agricol necesită investiții în infrastructura 

post recoltare. Programul de credite pentru 

investiții în infrastructura post-recoltare, lansat în 

cadrul Programului Compact, servește drept 

exemplu elocvent pentru necesitatea de surse 

financiare pentru domeniul post-recoltare. Din 

octombrie 2011, cînd a fost lansat programul de 

credite, și pînă la finele lunii iunie au fost acordate 

12 credite în valoare totală de cca 3,23 mil. 

echivalent dolari SUA. 

Majoritatea banilor au fost investiți în construcția 

și reutilare depozitelor frigorifice destinate păstrării 

și răcirii fructelor și legumelor.  

Astfel, 71,7% (2,4 mil. USD) reprezintă investiții 

în echipament pentru frigidere pentru păstrarea  

fructelor și legumelor cu capacitate totală peste 9,6 

mii tone, alte 28,3% (1,0 mil. USD) - reprezintă 

investiții în alte sectoare: echipament de procesare 

a fructelor și legumelor (sortare, uscare, conservare 

etc.), echipament de producere a ambalajului 

pentru păstrarea fructelor, camion cu remorcă-

frigider pentru exportul conservelor din legume.  

Capacitatea totală a noilor frigidere va fi de peste 9 

700 tone, acestea urmînd să fie amplasate în 

raioanele Dubăsari, Edineț, Briceni, Ștefan-Vodă, 

Strășeni, Criuleni, Căușeni. 

Toți  beneficiarii  de credite Compact au  apreciat 

 

 

 

această oportunitate de creditare în primul rînd 

pentru termenul extins de rambursare de pînă la 7 

ani, rata dobînzii atractivă și scutirile de TVA și 

taxe vamale, acordate la procurarea din mijloacele 

creditelor a bunurilor, lucrărilor, serviciilor.  

La fel de important pentru beneficiarii creditelor 

respective este scăderea ratelor anuale ale dobînzii 

în toate valutele la creditele acordate de băncile 

participante în cadrul Programului Compact. 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.  

Principalele motive ale descreșterii ratelor este 

scăderea inflației și modificarea metodei de calcul 

a ratelor dobînzilor la creditele acordate băncilor 

participante. Iar în cadrul Programului de creditare 

a investițiilor în infrastructura post-recoltare 

participă actualmente 7 bănci selectate în funcție 

de performanța acestora: Moldova Agroindbank, 

Energbank, Banca Socială, Moldindconbank, 

Mobiasbanca Groupe Societe Generale, Victoria 

Bank și Comerțbank.  

Ratele menționate sînt valabile pînă pe 31 august 

2012, fiind a doua micșorare a ratelor în cadrul 

Programului de Creditare, ambele operate în acest 

an. Rata dobînzii nu include comisioane și alte 

plăți solicitate de bănci pentru eliberarea creditelor.  

Producătorii agricoli preferă să investească în depozitele frigorifice 
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Interviu cu Gary Merkley, liderul echipei de 

implementare a reformei sectorului de irigare. 

 

Mai bine de un an este în plină derulare reforma 

sectorului de irigare inițiată în cadrul Programului 

Compact. Ce s-a reușit în această perioadă în 

implementarea activităților de reformare a 

sectorului de irigare? 

Este un an și jumătate de cînd e în plină 

desfășurare activitatea de reformare a sectorului de 

irigare (ARSI) în cadrul Programului Compact. 

Această activitate este una complexă și are cîteva 

componente.  

În cadrul componentei Transferul Managementului 

în Irigare (TMI), am reușit să creăm 11 asociații ale 

utilizatorilor de apă pentru irigații (AUAI), toate 

asociaţiile fiind deja înregistrate legal.  Fiecare 

AUAI a desfăşurat adunarea generală a ales 

președintele, a format Consiliul de Administrare și 

alte organe executive.  Am reușit să organizăm 

diferite instruiri pentru aceste 11 AUAI, am 

desfășurat prima conferință anuală a AUAI și am 

realizat prima vizită de studiu internațională cu 

participarea reprezentanților AUAI.  De asemenea, 

am asistat Agenția Apele Moldovei în crearea 

Unității de Monitorizare și Supraveghere, oferind 

în continuare suport acestei unități, precum și altor 

organe ale Agenției Apele Moldovei. 

Pentru realizarea unei alte componente a acestei 

activități    numită    Gestionarea    Bazinelor 

 

 

Hidrografice (GBH), am acordat suport în 

definitivarea și aprobarea Legii Apelor, publicată 

recent în Monitorul Oficial.  Totodată, a fost 

elaborat un studiu de evaluare a cadrului 

instituțional și de monitorizare a apei, au fost 

create trei platforme comune pentru managementul 

datelor și modelarea hidrologică. Pentru a 

îmbunătăți managementul bazinelor hidrografice a 

fost instituit un grup de lucru, precum și două 

subgrupuri pentru monitorizarea apei și 

managementul datelor în domeniul resurselor de 

apă, unde sînt implicate mai multe autorități 

publice centrale.  

Toate activitățile au fost desfășurate în parteneriat 

cu Ministerul Mediului și multiplele instituții și 

agenții din subordinea Ministerului, precum și cu 

alte entităţi guvernamentale.  Iar pentru a asigura 

sinergia asistenței externe în domeniul mediului, 

activitățile desfășurate au fost coordonate cu 

diverse organizații internaționale finanțatoare care 

acordă asistență în domeniul gestionării bazinelor 

hidrografice.   

Care au fost provocările majore și cum le-ați 

depășit? 

Echipa noastră s-a confruntat cu multe provocări 

pe parcursul implementării ARSI.  Dar o astfel de 

situaţie este normală pentru o activitate atît de 

complexă într-un domeniu extins.  Provocarea cea 

mai mare a fost și rămîne, în continuare, 

conștientizarea de către actorii și beneficiarii 

proiectului a necesităţii de a opera modificări 

instituționale, care în final vor asigura un viitor mai 

sigur pentru Republica Moldova. Cred că am reușit 

să soluționăm toate problemele, pas cu pas, prin 

prezentarea unor argumente convingătoare în 

cadrul multiplelor discuții şi prin demonstrarea 

exemplelor altor țări care au atins rezultate de 

succes în soluționarea problemelor ce ţin de 

domeniul resurselor de apă.  Și continuăm să 

muncim cu entuziasm și optimism, recunoscînd că, 

conștientizarea și îmbunătățirea instituțională duc 

la schimbări palpabile continue, nu efemere. 

Cum ați reușit să convingeți fermierii să se 

asocieze și să-și asume responsabilități de 

gestionare a unor proprietăți publice? 

Reforma sectorului de irigare în cadrul programului Compact este în 
plină derulare 
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Echipa noastră a dedicat mult timp eforturilor de 

informare și discuțiilor cu fermierii din cele 11 

sisteme de irigare incluse în cadrul ARSI.   

Am promovat idei noi și am organizat o vizită de 

studiu în Portugalia pentru a demonstra modul de 

funcţionare a unor asociații ale utilizatorilor de apă, 

care au înregistrat mult succes în gestionarea și 

managementul sistemelor de irigare.  Am folosit şi 

alte oportunităţi pentru a demonstra oamenilor 

beneficiile managementului unui sistem de irigare 

de către o asociație a utilizatorilor de apă.  

Răspunsul fermierilor a fost foarte pozitiv și 

optimist de la bun început.   

Nu putem însă exclude eventuale probleme. De 

aceea, îi vom ajuta pe fermieri și pe parcursul 

următorilor trei ani în fortificarea AUAI. Iar după 

încheierea Programului Compact, Unitatea de 

Monitorizare și Supraveghere din cadrul Agenției 

Apele Moldovei va oferi suport în continuare 

tuturor asociațiilor utilizatorilor de apă pentru 

irigații.   

În perspectivă, dacă reușim să stabilim asociații 

durabile și capabile, acestea vor fi un exemplu 

pentru alte sisteme de irigare din Republica 

Moldova și vor servi drept argument în favoarea 

asumării responsabilităților de gestionare pentru 

alte sisteme de irigare. 

În ce măsură cadrul legislativ răspunde 

necesităților actuale de reformare a sistemului de 

irigare? 

Legea nr. 171 cu privire la Asociațiile utilizatorilor 

de apă pentru irigații a fost adoptată în iulie 2010 și 

serveşte drept bază legală foarte utilă și solidă 

pentru transferul managementului sistemelor de 

irigare către asociațiile utilizatorilor de apă pentru 

irigații.  Aceasta este baza legală principală pentru 

crearea, înregistrarea și activitatea AUAI.  Totuși, 

pentru a reglementa toate aspectele ce țin de 

procesul de creare a AUAI, transferul de 

management etc., echipa noastră, împreună cu 

Fondul Provocările Mileniului Moldova și Agenția 

Apele Moldovei, a elaborat un proiect de hotărîre 

de guvern privind transferul managementului 

asupra sistemelor care sînt proprietate publică în 

domeniul privat. Lucrul asupra proiectului hotărîrii 

guvernului continuă și, sperăm că, vom avea un 

cadru legislativ complet pentru reformarea 

sectorului de irigare. 

 

Care sînt activitățile prioritare ce urmează să fie 

realizate pentru reformarea sectorului de irigare? 

În contextul Transferului de management în Irigare 

urmează să fie determinate pînă la finele anului 

curent încăperile pentru sediile primelor șapte 

AUAI, inclusiv să fie dotate cu mobilier și tehnica 

necesară, să fie pregătite contractelor de comodat 

pentru transferul managementului sistemelor de 

irigare, să fie finisată elaborarea și testarea 

registrului (bazei de date) utilizatorilor de apă și să 

continuăm instruirea AUAI privind diferite aspecte 

ce ţin de fortificarea organizațională și 

instituțională a acestora.  De altfel, instruirile vor 

continua pînă la sfîrșitul programului, conform 

strategiei de formare a capacităților AUAI. 

Cît privește gestionarea bazinelor hidrografice, 

urmează să pregătim patru regulamente necesare 

pentru implementarea Legii apelor, mergem mai 

departe cu proiectarea și elaborarea celor trei 

platforme comune pentru gestionarea și modelarea 

datelor, începem studiile hidrologice pentru nouă 

posturi de monitorizare în timp real a calității și 

cantității de apă, precum și multe alte activități 

aferente. 

Ce beneficii vor obține agricultorii din Moldova 

odată cu reformarea sistemului de irigare? 

Beneficiile constau în obţinerea unor sisteme de 

irigație reabilitate, cu capacitate deplină de livrare 

a apei către fiecare lot de pămînt din aria de 

deservire a sistemelor, precum și gestionarea 

acestor sisteme prin intermediul unor asociații 

oficial create.  Conform experienței internaționale, 

asociațiile vor putea gestiona sistemele de irigare 

în mod eficient, stabil și corect, asigurînd condițiile 

necesare pentru o agricultură mai performantă și 

mai productivă. Deci, rezultatul final este în 
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beneficiul atît a  producătorilor , precum și a a 

economiei Republicii Moldova în general. 

Avînd în vedere experiența Dvs. și faptul că veniți 

dintr-o țară cu un potențial economic major, cum 

apreciați șansele agriculturii din Republica 

Moldova de a deveni una performantă? 

Oportunitățile sînt foarte mari și potențialul este 

semnificativ. Cunoaştem cît de înaltă a fost 

productivitatea agricolă în Republica Moldova 25 

ani în urmă și recunoaștem că nici atunci nu a fost 

realizat întregul potențial.  

În Moldova sînt producători care deja au trecut la 

agricultura performantă și, avînd un suport și un 

mediu favorabil, vor reuși să ajungă departe.  

Desigur sînt problemele tehnice, dar acestea sînt 

relativ simple. Există însă probleme instituționale, 

care reprezintă cea mai mare provocare pentru 

realizarea potențialului agricol și dezvoltarea 

agriculturii. 

Cui, în opinia Dvs., îi revine rolul major în 

dezvoltarea agriculturii? 

Este evident că fermierii deţin rolul principal în 

dezvoltarea agriculturii și scopul nostru este de a le 

oferi sprijin în vederea creării unor condiții mai 

favorabile pentru activitate.   

 

 

 

 

 

 

Recent au fost confirmate locațiile pentru instalarea 

stațiilor de monitorizare în timp real a cantității 

apei. Locațiile au fost selectate în comun cu 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat în coordonare 

cu Ministerul Mediului. Aceste au fost determinate 

pe  r. Nistru (Naslavcea), r. Nistru (Unguri), r. 

Nistru (Soroca), r. Nistru (Rezina), r. Nistru (Vadul 

lui Vodă), r. Ichel (Goian), r. Botna (Căușeni) r. 

Cogîlnic (Basarabeasca). Toate posturile 

hidrometrice urmează să fie instalate pe poduri cu 

excepția celui de la Naslavcea   și   Soroca,  unde   

există   posturi hidrometrice clasice. 

Agricultura implică multe riscuri și, dacă reuşim să 

În Republica Moldova un aspect foarte important 

este livrarea apei pentru irigație, fapt ce 

compensează lipsa periodică a ploilor pe parcursul 

verii, situaţie înregistrată deja timp de mai mulţi 

ani.  Parțial această problemă va fi soluționată prin 

intermediul Programului Compact, pentru un grup 

de sisteme de irigare pe rîurile Nistru și Prut. 

Dvs. vorbiții foarte bine limba română. Ce v-a 

determinat să studiați și cît de mult vă ajută în 

activitate? 

Ba nu, nu vorbesc foarte bine limba română, dar 

încerc să-mi îmbunătățesc cunoştinţele în fiecare 

săptămînă.   

Am lucrat în Moldova de mai multe ori pe 

parcursul a patru ani și, în fiecare misiune, am 

învățat ceva mai mult.   

Este o limbă foarte frumoasă și multe aspecte ale 

culturii Moldovei sînt prezente în limba aceasta. 

Cred că m-a ajutat destul de mult în implementarea 

Programului Compact, fiindcă pot să comunic într-

un fel mai firesc atît în scris, cît și verbal.  Și acum 

sînt instructor la unele evenimente de instruire în 

teritoriu și, în așa mod, reuşesc să obţin o 

înțelegere mai bună a situației fermierilor cu care 

lucrăm și sînt implicat mai activ în toate activitățile 

reformei sectorului de irigare. 

 

 

 

 

 

le reducem, fermierii vor putea să treacă mai ușor 

la o agricultură performantă.  

Podurile selectate pentru instalarea posturilor pot 

rezista la inundații catastrofale și sînt mai sigure 

din punct de vedere al securității echipamentului.  

În paralel cu determinarea locaţiilor de 

monitorizare au fost definitivate și specificațiile 

tehnice ale echipamentului ce va fi instalat la 

fiecare post hidrometric.  

Modernizarea rețelei hidrografice va permite 

monitorizarea în timp real a nivelului apei și va 

contribui la identificarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a inundaţiilor, secetei şi  deşertificării în 

Moldova.  

Au fost selectate locațiile pentru instalarea stațiilor de monitorizare în 

timp real a cantității și calității apei  
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Fondul Provocările Mileniului Moldova a elaborat 

în iunie curent Ghidul privind combaterea 

traficului de persoane, destinat companiilor 

contractate pentru implementarea diferitor activități 

ale Programului Compact. Ghidul vizează în mod 

special agenții economici contractori și sub-

contractori, care vor fi antrenați în procesul de 

reconstrucție a drumului Sărăteni-Soroca.   

Publicația urmărește drept scop oferirea suportului 

contractorilor FPM Moldova în elaborarea și 

realizarea activităților care ar asigura neadmiterea 

cazurilor de trafic a ființelor umane în aria 

proiectelor, fie că este vorba de exploatarea 

sexuală, muncă forțată sau alte formă de exploatare 

a persoanelor. 

Astfel publicația dată este instrumentul care le va 

oferi contractorilor FPM Moldova informația de 

ghidare pentru a demonstra zero toleranță față de 

fenomenul traficului și a respecta o serie de cerințe 

și interdicții legale care vizează fenomenul 

traficului. Acest angajament presupune realizarea 

de către companiile care vor activa, a unor acțiuni 

de sensibilizare, prevenire și raportare a cazurilor 

de trafic pe durata contractului. 

Astfel contractorii vor trebui să nu admită acțiuni 

care pot fi calificate drept trafic de persoane față de 

angajații sau lucrătorii pe durata diferitor contracte, 

deoarece în cazul în care asemenea acte ilegale vor 

fi înregistrate, va surveni automat rezilierea 

contractului și raportarea cazurilor către organele 

de drept. De asemenea, reprezentanții companiilor 

contractoare vor trebui să organizeze o serie de 

acțiuni publice și publicații menite să informeze și 

să sensibilizeze angajații, dar și persoanele din 

localitățile în care vor fi desfășurate lucrări în 

cadrul proiectului privind reabilitarea drumului 

Sărăteni-Soroca. Un alt mecanism prevăzut de 

Ghid este existența unor registre speciale privind 

evidența persoanelor non-angajate care acced pe 

teritoriul unui șantier sau a unei încăperi a 

contractorului, precum și desemnarea în cadrul 

fiecărei companii contractoare a unei persoane, 

responsabile de raportarea și referirea potențialelor 

victime ale traficului de ființe umane către 

instituțiile statului abilitate cu dreptul de prevenire 

și investigare a acestor tipuri de infracțiuni. 

Potrivit politicilor Corporației Provocările 

Mileniului (CPM), traficul de persoane este o 

îngrădire a drepturilor şi libertăţilor omului, 

perpetuează sărăcia şi este o piedică pentru 

dezvoltare. Investiţiile au scopul să sporească 

oportunităţile economice şi creşterea veniturilor, 

iar aceştia sînt doi factori care reduc 

susceptibilitatea oamenilor faţă de fenomenul 

traficului de persoane. 

 Traficul de persoane este o crimă, care se 

manifestă prin recrutarea, transportarea, cazarea 

sau primirea de persoane prin intermediul 

ameninţării cu forţa sau utilizării forţei sau a altor 

forme de constrângere, prin răpire, fraudă, 

înşelăciune, abuz de putere sau făcând uz de 

situaţia de vulnerabilitate a persoanei. 

Din aceste considerente, CPM are cerinţe stricte 

faţă de ţările partenere şi le cere să ia măsurile 

necesare de combatere a fenomenului, iar situaţia 

din fiecare ţară este evaluată în baza Raportului 

anual privind traficul de persoane elaborat de 

Departamentul de Stat al SUA. Acest raport 

conţine o analiză a situaţiei privind traficul de 

persoane, eforturile ţării respective în combaterea 

traficului de persoane şi o listă a ţărilor plasate în 

grupuri de la 1 la 3; ţările din grupul trei nefiind 

eligibile pentru susţinere financiară oferită de 

Guvernul SUA.  

Prevenirea și combaterea traficului de persoane este o condiție 

obligatorie pentru contractorii FPM Moldova 
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Implementarea reușită a Programului Compact  nu 

poate fi concepută fără asigurarea unei transparențe 

adecvate, fără o informare și comunicare directă cu 

presa și publicul larg, este concluzia atelierului 

specializat de instruire dedicat Programului 

Compact, priorităților și principiilor de 

implementare a acestuia. Evenimentul a cuprins un 

grup de circa 20 jurnaliști din presa locală și 

națională, și a fost organizat în perioada 15-16 

iunie curent.   

Atelierul se înscrie în șirul evenimentelor destinate 

asigurării transparenței activității FPM Moldova. 

Organizarea instruirii este determinată de 

necesitatea identificării subiectelor de interes din 

cadrul activității FPM Moldova și a Programului 

Compact, care ar putea fi preluate pentru 

reflectarea ulterioară de către jurnaliști, precum și 

de crearea unei rețele de jurnaliști din presa 

națională și locală care ar poseda un nivel de 

cunoștințe specializate privind activitatea FPM 

Moldova. Agenda instruirii a inclus subiecte 

specifice din activitatea FPM Moldova cum ar fi: 

reabilitarea  drumului  Sărăteni-Soroca,  activitățile 

privind tranziția la agricultura performantă, 

aspectele sociale și de mediu în implementarea 

Programului Compact, monitorizarea și evaluarea 

activității și rezultatelor distincte ale programului. 

”Principiile de activitate ale FPM Moldova pornesc 

de la premiza transparenței și cooperării cu presa. 

Manifestăm deschidere față de solicitările 

jurnaliștilor și mizăm pe profesionalismul acestora 

la reflectarea subiectelor ce țin de Programul 

Compact”, a menționat în cuvîntul său de salut 

directorul executiv al FPM Moldova Valentina 

Badrajan. 

Jurnaliștii prezenți la eveniment au avut 

oportunitatea de a realiza un schimb de opinii cu 

reprezentanții FPM Moldova, de a adresa întrebări 

de interes pentru public care vizează activitățile ce 

urmează a fi implementate în anul curent sau viitor: 

proiectarea sistemelor de irigare, lucrările de 

reconstrucție a drumului Sărăteni-Soroca etc. 

Discuțiile purtate au vizat și necesitatea promovării 

istoriilor de succes, care ar motiva agricultorii din 

Moldova să acceseze credite pentru lansarea unor 

afaceri în domeniul agricol, să își dorească 

Succesul Programului Compact este determinat de gradul de 
transparență și comunicare cu publicul 
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extinderea afacerilor din domeniul agricol grație 

accesului la apă pentru irigare etc.  

Apreciind utilitatea evenimentului atît angajații 

Fondului, cît și jurnaliștii au convenit de comun 

acord că astfel de evenimente contribuie la o mai 

bună cunoaștere a subiectelor programelor de 

finanțare în țara noastră, la o mai bună înțelegere a 

mesajelor care trebuie transmise publicului, la 

reflectarea calitativă în presa locală și națională a 

activităților și rezultatelor Programului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pînă la finele lunii august va fi încheiată 

proiectarea detaliată a primelor sisteme de irigare 

ce vor fi reabilitate. Actualmente, inginerii 

finalizează efectuarea studiilor și cercetărilor, cum 

ar fi studii topografice, geotehnice, studii privind 

calitatea solului si apei, de evaluare a stării 

rețelelor de irigare și stațiilor de pompare. 

Rezultatele studiilor vor fi necesare pentru 

elaborarea proiectului tehnic a celor 11 sisteme de 

irigare.  

La efectuarea acestor cercetări sînt utilizate 

echipamente performante, care nu au mai fost 

aplicate pînă în prezent pentru evaluarea sistemelor 

de irigare, ca exemplu fiind aparatul de inspectare 

video al interiorului conductelor. În acest fel, 

inginerii vor putea evalua cu exactitate starea 

actuală a sistemelor de irigare pentru elaborarea 

specificațiilor tehnice și a volumelor de lucrări care 

ulterior vor fi incluse în caietul de sarcini pentru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concursul de selectare a companiilor ce vor 

reabilita sistemele.  

Sistemele de irigare sînt exploatate de mai bine de 

35-50 de ani, nefiind pînă în prezent supuse unor 

reparații capitale. Evaluările prealabile au 

determinat că cca 60% din sisteme necesită 

înlocuire. Sînt afectate și pompele, și sistemele 

electrice și panourile de comandă. Din cauza 

gradului înalt de deteriorare a sistemelor de irigare 

sînt irigate în jur de 20 la sută din suprafața 

terenurilor agricole din aria sistemelor de irigare. 

Important este că la etapa de proiectare participă 

activ producătorii agricoli, cei care vor beneficia 

ulterior de apa pentru irigare. Astfel, inginerii pot 

prevedea caracteristici pentru sistemele de irigare 

corespunzătoare necesităților agriculturilor 

determinate de culturile plantate și suprafața 

terenurilor irigate. 

Proiectul tehnic pentru primele sisteme de irigare va fi prezentat pînă 

la finele lunii august 
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Interviu cu Andrei Băț, director monitorizare și 

evaluare, Fondul Provocările Mileniului Moldova 
 

De ce finanțatorii pun accent deosebit pe 

măsurarea rezultatelor? 

Implementarea programelor finanţate din banii 

publici ai Statelor Unite ale Americii prin 

intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului 

(CPM) pune un accent deosebit pe măsurarea 

rezultatelor, pe care îl au aceste programe asupra 

grupurilor şi comunităţilor beneficiare. Guvernul  

 

 

SUA și CPM sînt interesați în mod evident de 

rezultatele Compactului din mai multe 

raționamente: pentru justificarea finanțărilor 

propuse, aprobarea scopurilor și activităților 

propuse, asigurarea faptului că activitățile propuse 

sînt derulate într-un mod corect, precum și pentru a 

putea judeca despre impactul pozitiv produs în 

urma programului de finanțare. În acest sens, 

rezultatele trebuie sa fie măsurabile, vizibile și 

specifice programului finanțat. 

Pentru cine contează rezultatele Programului 

Compact? 

Numărul entităților interesate în rezultatele 

Compactului include: Corporația Provocările 

Mileniului (SUA) și Fondul Provocările Mileniului 

Moldova, Congresul SUA, Administrația 

Președintelui SUA, Guvernul Republicii Moldova,  

cetățenii SUA și ai Republicii Moldova și mass-

media. 

Cine sînt beneficiarii Programului Compact? 

Beneficiarii Programului Compact sînt considerate 

persoanele fizice, ale căror standarde de viață au 

fost îmbunătățite prin creșterea veniturilor, ca 

urmare a cîştigurilor economice generate de 

Compact.  

Vor fi rezultatele Programului Compact 

transparente? 

Datele privind performanţele Programului, inclusiv 

cele care se referă la rapoartele de progres, 

monitorizare, evaluare sînt publice și pot fi 

accesate pe pagina web a FPM Moldova şi în alte 

surse. 

 

Beneficiari Valoarea 

obiectiv 

2015 

Beneficiarii Proiectului de Reabilitare a Drumurilor 

Numărul gospodăriilor casnice din proximitatea drumului M2 78000 

Numărul persoanelor fizice, locuitori în proximitatea drumului M2 273000 

Monitorizarea și evaluarea – condiții obligatorii pentru implementarea 
Programului Compact  
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Numărul persoanelor fizice, locuitori în afara ariei de acoperire a drumului M2 29000 

Beneficiarii Proiectului Tranziţia la Agricultura Performantă 

Activitatea de Reabilitare a Sistemelor de Irigaţie şi Activitatea de Reformă a 

Sectorului de Irigare 

 

Numărul exploataţiilor agricole de tip familial, care vor beneficia de reabilitarea 

sistemelor de irigaţie 

3100 

Numărul potenţial de angajaţi din zonele sistemului centralizat de irigare, care 

vor beneficia de creşteri salariale 

9300 

Numărul proprietarilor de teren din zonele sistemului centralizat de irigare, 

care vor beneficia de creşterea plăţii de arendă cu cel puţin 20% 

15000 

Activitatea de Acces la Finanţare pentru Agricultură  

Numărul minim de credite acordate  100 

Activitatea de Creştere a Vînzărilor ale Produselor cu Valoare Adăugată  

Numărul de producători agricoli, care vor achiziţiona cunoştinţe şi implementa 

metode avansate de cultivare 

1300 

 

Cum vor fi măsurate rezultatele în cadrul 

Programului Compact? 

FPM Moldova are elaborat un plan de monitorizare 

și evaluare pentru perioada derulării programului 

Compact. Planul M&E servește drept instrument 

de bază pentru planificarea şi gestionarea 

proceselor de monitorizare, evaluare şi raportare a 

progreselor obţinute în vedere atingerii  

obiectivelor Programului Compact. 

Documentul dat are un caracter obligatoriu, iar 

nerespectarea prevederilor acestuia ar putea fi 

interpretată ca o derogare de la  prevederile 

Acordului. Planul este constituit în baza unei 

matrice logice, care include activitățile de bază ale 

Programului și  un  sistem de indicatori, ce descriu 

rezultatele, efectele, impactul, obiectivele în format 

cantitativ sau calitativ cu referire la grupul țintă, la 

timp și la spațiu. Indicatorii specificaţi în Strategia 

Naţională de Dezvoltare constituie valorile ţintă a 

Programului Compact, care îşi propune să 

contribuie la realizarea acestora: reducerea ratei 

sărăciei absolute la nivel naţional: de la 30,2% pînă 

la 20.0% către anul 2015 și reducerea ratei sărăciei 

rurale absolute: de la 34,1% pînă la 22,6% către 

anul 2015. 

Valorile propuse pentru ceilalţi indicatori au fost 

stabilite pentru fiecare componentă în urma unor 

studii de colectare a datelor primare şi analize 

economice riguroase, efectuate în perioada anilor 

2008-2009. Aceste analize s-au bazat pe metoda 

calculării eficienţei proiectelor de investiţii (ratei 

interne de rentabilitate).  

 

Indicator Descriere indicator Valoarea 

de 

referinţă 

2010 

Valoarea 

obiectiv 

2015 

Indicatorii de Obiective ale Proiectului de Reabilitare a Drumurilor 

Costuri reduse pentru 

utilizatorii 

drumurilor, mil. 

Valoarea economiilor de timp şi costuri reduse de 

operare a vehiculelor cu proiectul, comparată cu 

scenariul fără reabilitarea (modelat de HDM4) 

 0 112 



 
 

 
13 

 

USD*/** 

Circulaţie vehiculară 

sporită, mijloace 

transport/zi 

Media traficului zilnic pe an pe segmental de drum 

reabilitat în cadrul Acordului 

3009 4270 

Indicatorii de Obiective ale Proiectului Tranziţia la Agricultura Performantă*** 

Creşterea profitului 

anual al producţiei 

vegetale, dolari 

SUA/ha 

Profitul total anual al producţiei vegetale din 

zonele stabilite de Activitatea de Reabilitare a 

Sistemelor de Irigare („Zonele Ţintă”) (fără arendă 

şi costul forţei de muncă) / suprafaţa Zonelor Ţintă 

180 390 

Creşterea plăţii de 

arendă achitată 

proprietarilor de 

teren , dolari SUA/ha 

Suma medie pe hectar a plăţii de arendă achitată 

de arendaş proprietarului terenului arendat din 

Zonele Ţintă 

80 100 

Creşterea fondului de 

salarii achitat pentru 

forţa de muncă, dolari 

SUA/ha 

Valoarea muncii (totalul om-zile al forţei de 

muncă*salariul mediu pe zi, fără forţa de muncă 

din gospodării) pe an / suprafaţa Zonelor Ţintă 

40 180 

Creşterea venitului în 

rîndul agricultorilor 

sprijiniţi din afara 

Zonelor Ţintă, %% 

Diferenţa procentuală între profitul anual pe hectar 

(excluzînd plata pentru muncă şi arendă) a 

fermierilor asistaţi de Program din afara Zonelor 

Ţintă şi un grup de control din afara Zonelor Ţintă 

0 20 

Creşterea 

suprafeţelor irigate în 

Zonele Ţintă, ha 

Suprafeţele  ocupate de culturi irigate (culturi cu 

valoare adăugată înaltă, cereale, culturi tehnice, 

etc.) în Zonele Ţintă. 

(A nu se confunda cu suprafaţa totală reabilitată) 

1100 3460 

Suprafaţa ocupată de 

culturile cu valoare 

adăugată irigate şi 

neirigate în Zonele 

Ţintă, ha 

Suprafeţele irigate şi neirigate ocupate de culturi 

cu valoare adăugată înaltă (fructe, struguri, 

legume, cartofi etc.) în Zonele Ţintă 

1800 2840 

 

* dolarul S.U.A. este folosit ca valută de referinţă 

deoarece FPM elaborează pentru interes public 

rapoarte de activitate cu includerea tuturor ţărilor 

beneficiare Compact 

** Toate cifrele de valută sînt în valorile anului 

2009 cu o rată de schimb de piaţă de 10.52 

MDL/USD 

*** Valoarea obiectiv se referă doar la sistemele de 

irigare care au fost reabilitate şi au încheiat un 

sezon agricol complet după finisarea reabilitării 

 

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. 

 



 
 

 


