
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au demarat lucrările de reconstrucție a sistemului de irigare Chirchani-Zîrnești 

din raionul Cahul, reabilitat din fondurile Programului Compact al Guvernului 

SUA, care vor continua  pînă în iulie 2015. Lucrările valorează circa 13 milioane 

USD și sunt efectuate de consorțiul companiilor din România 

Hidroconstrucția&Iamsat Muntenia și coordonate de Fondul Provocările 

Mileniului Moldova (FPM Moldova).  

Din luna mai, cînd a fost semnat contractul cu compania de construcție, pînă în 

prezent au fost mobilizate echipamente și tehnică necesară pentru construcție, au 

fost angajați specialiștii și muncitorii care vor activa pe șantierele de construcție 

de la sistemul de irigare Chircani-Zîrnești, au fost efectuate lucrări de terasament 

pentru curățirea a peste 1 000 de metri a canalelor de drenare și  reabilitarea 

canalelor de drenare pe o lungime de peste 2 000 de metri.  

Reabilitarea sistemului de irigare Chircani-Zîrnești reprezintă o abordare nouă 

pentru sectorul de irigare din Republica Moldova care are la bază un concept 

bazat pe principiul  partajării sistemului de irigare în module sau mai bine zis în 

cîteva sub-sisteme de irigare, fiecare fiind independentă una fața de alta, dotată 

cu unitatea de pompare proprie și cu o suprafață de deservire distinctă cuprinsă 

între 160-350ha. Construcția  modulară  a sistemului de irigare pe rîul Prut va 

permite fermierilor mai multă flexibilitate în utilizarea apei pentru irigare, 

deoarece la irigarea suprafețelor mici sistemele  date sunt cu mult mai eficiente 

energetic decît în cazul sistemelor centralizate tradiționale. În special acest lucru 
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este relevant în perioadele extra-sezonului de 

irigare, primele luni de primăvară și lunile de 

toamna cînd suprafețele de irigare sunt doar de 

ordinul cîtorva zeci de hectare. Alte avantaje care 

merită să fie menționate sunt: costuri mai mici 

pentru presurizarea sistemului, pierderi reduse în 

cazul accidentelor în rețea și reducerea scurgerilor 

de apă, gestionarea mult mai simplă a unității de 

pompare etc.  

Toate modulele de irigare se vor alimenta dintr-un 

canal de deservire comun care în funcție de 

necesitate va fi suplimentat cu apă din râul Prut 

prin gravitație, adică fără costuri de pompare.   

Lucrările de reabilitare a sistemului de irigare  

prevăd:  

(i) reabilitarea a peste 118 km  de canale principale 

și secundare a sistemului de drenaj ce deservesc 

întreaga suprafața a sistemului de irigare Chircani 

Zîrnești; 

(ii) vor fi construite 9 module de irigare care includ 

instalarea a 21 seturi de pompe cu instalarea 

echipamentului electro-mecanic modern, instalarea 

prizelor noi de captare a apei și a structurilor de 

control, substituirea rețelei de distribuție a apei cu 

țevi din polietilenă de densitate înaltă cu o lungime 

totală de peste 62 km și montarea hidranților. 

Pentru desecarea canalelor de drenaj sunt prevăzute 

două stații de pompare fiecare dotată cu cîte 3 

seturi de pompe care includ toate componentele 

electro-mecanice și de automatizare necesare.  

Astfel, reconstrucția sistemului de irigare Chircani-

Zîrnești va fi un salt calitativ și tehnologic nou 

pentru comunitatea fermierilor din localitățile 

Cucoara și Zîrnești, pentru că echipamentele 

moderne instalate le va permite producătorilor 

agricoli din zonă să utilizeze apa pentru irigații 

eficient și în funcție de necesitate. Totodată, 

datorită țevilor din polietilenă de densitate înaltă cu 

un termen foarte lung de exploatare (50-70 ani), 

costuri reduse de menținere și practic zero pierderi 

la scurgerile de apă, fermierii își vor  reduce 

costurile energetice comparativ cu sistemele de 

irigare  tradiționale. După reconstrucția sistemului 

de irigare Chircani-Zîrnești circa 2 200 de hectare 

de teren agricol vor avea acces la irigare. De 

asemenea, vor fi reabilitate canalele de drenaj care 

se întind pe o suprafață de peste 4 600 de hectare.   

Actualmente, FPM Moldova are semnate contracte 

pentru reabilitarea a 10 sisteme de irigare (6 - pe 

rîul Nistru: Criuleni, Lopatna, Jora de Jos, 

Puhăceni, Roşcani şi Coşniţa, și 4 sisteme de 

irigare  pe Prut: Blindești, Grozești, Leova și 

Chircani-Zîrnești) în valoare totală de circa 80 de 

milioane USD. Primele sisteme de irigare 

reabilitate Criuleni și Lopatna vor fi date în 

exploatare în lunile septembrie și octombrie ale 

anului curent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii celor 11 asociații ale Utilizatorilor de Apă 

pentru Irigații din 29 sate din aria sistemelor de 

irigare, reabilitate în cadrul programului Compact 

au participat în a doua jumătate a lunii iulie 2014  

la o serie de întâlniri cu experta Suzanne 

Butterfield (SUA), venită în Moldova în cadrul 

unui program finanțat de Ambasada SUA  pentru a 

împărtăși experiența sa în gestionarea sectorului de 

irigare.  

Suzanne Butterfield are o experiență vastă de peste 

30 ani în domeniul managementului irigării, iar în 

ultimii 5  ani deține cîteva funcții de administrare  

Irigarea – domeniu de afirmare socială și profesională a femeilor?  
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în cîteva formațiuni de gestionare a resurselor de 

apă pentru irigare din Oregon (SUA).  

În cadrul întrevederilor cu participarea fermierilor 

din Moldova dna Butterfield a împărtășit din 

experiența și cunoștințele sale, punînd în discuție 

mai multe modele de administrare a formațiunilor 

de administrare a sistemelor de irigare.  Un accent 

aparte în cadrul întrunirilor date a fost pus pe rolul 

femeilor în gestionarea asociațiilor utilizatorilor de 

apă pentru irigații și abilitarea acestora în luarea 

deciziilor, în crearea oportunităților pentru femei și 

depășirea obstacolelor și prejudecăților care 

limitează accesul femeilor la funcțiile de conducere 

din cadrul AUAI.   

Potrivit participanților, cunoașterea practicilor din 

SUA privind managementul sistemelor de irigare 

de către Asociațiile Utilizatorilor de Apă, care abia 

au fost create în Republica Moldova și sunt la 

început de activitate, este utilă și binevenită. 

Agricultorii au menționat în cadrul discuțiilor că de 

sistemele de irigare reabilitate vor beneficia și 

bărbații și femeile care prelucrează terenurile 

agricole, iată de ce femeile trebuie încurajate să 

participe activ la luarea deciziilor privind 

administrarea acestor sisteme și să dețină funcții de 

conducere în organele administrative ale 

asociațiilor.  

”Faptul că auzim și învățăm din experiența altor 

state care au structuri similare de gestionare a 

sistemelor de irigare de decenii, ne ajută să evităm 

unele greșeli și să descoperim noi perspective pe 

care le aduce un sistem de irigare nou”, a 

menționat dna Liuba Stahi, antreprenoare, membră 

a AUAI Criuleni.  

Specialiștii atestă că în Moldova mai persistă 

prejudecăți, conform cărora sectorul de irigare este 

considerat netradițional pentru activitatea femeilor. 

Odată cu transferul managementului sistemelor de 

irigare către AUAI, există oportunitatea de a 

schimba aceste tradiții pentru a nu exclude femeile 

din procesul de luare a deciziilor ce țin de livrarea 

serviciilor de irigare. Aceste eforturi realizează la 

modul practic politicile Corporației Provocările 

Mileniului, care au determinat că inegalitatea de 

gen poate fi o constrîngere semnificativă în 

creșterea economică. Promovarea femeilor în 

organele de conducere ale asociațiilor va contribui 

la gestionarea echitabilă a resurselor de apă, 

transparența decizională și livrarea serviciilor de 

irigare ținînd cont de diversitatea grupurilor sociale 

și de gen care utilizează apă pentru irigare.  

La Conferința de generalizare, care a avut loc pe 24 

iulie 2014, reprezentanții Asociațiilor Utilizatorilor 

de Apă au propus un șir de modalități pentru 

încurajarea femeilor să participe în conducerea 

asociațiilor, inclusiv prin oferirea unor instruiri în 

operarea sistemelor de irigare pentru a abilita 

femeile cu cunoștințe în domeniu, ceea ce le va 

conferi mai multă inițiativă atît în ceea ce ține de 

participarea la dezvoltarea asociației utilizatorilor 

de apă pentru irigație, precum și în crearea unei 

afaceri proprii în domeniul agricol.  

Prezentă la eveniment, vice-ambasadoarea SUA în 

Moldova Kara McDonald a menționat că abilitarea 

femeilor de a avea un rol mai activ în luarea 

deciziilor în cadrul asociațiilor de utilizatori de apă 

din Moldova este determinant pentru succesul 

acestor formațiuni. Din această perspectivă, 

activitatea lui Suzanne Butterfield reprezintă un 

model care încurajează femeile să fie pro-active și 

să dezvolte afaceri în domeniul agricol, a opinat 

diplomata.  

La rîndul său experta Suzanne Butterfield a ținut să 

evidențieze potențialul profesional al femeilor 

implicate în AUAI, încurajându-le pentru inițierea 

afacerilor agricole și participarea activă atît în viața 

profesională, cît și cea comunitară.   

Per ansamblu, în cadrul celor nouă întrevederi cu 

experta Suzanne Butterfield au participat 251 

fermieri  – membri ai Consiliului de administrare și 

membri ordinari ai Asociațiilor Utilizatorilor de 

Apă pentru Irigație, dintre care 156 erau femei, 

ceea ce constituie 62% din numărul participanților.  
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Încă din timpurile sovietice, raionul Cahul a fost 

vestit prin vastele sale plantaţii de viţă de vie de 

diferite soiuri de struguri de masă. Pe atunci, viţa 

de vie ocupa mii de hectare, iar cea mai mare parte 

a producţiei era direcţionată spre republicile din 

uniune. Cu timpul, suprafaţa viilor s-a redus, 

inclusiv din cauza limitei de vârstă a acestora. 

Totuşi, în ultimii zece ani, inclusiv graţie 

subvenţionării noilor plantaţii de viţă de vie din 

bugetul de stat, fosta glorie a viticultorilor cahuleni 

a renăscut. De regulă, cele mai populare printre 

agricultorii din sud sunt soiurile locale de struguri 

de masă cum sunt „Suruceni”, „Codreanca” şi mai 

ales „Moldova”, care este considerat cel mai 

rezistent soi de strugure de masă din Republica 

Moldova.  

Însă în regiune sunt puţine gospodării agricole care 

au în proprietate frigidere industriale atât de 

necesare pentru păstrarea îndelungată a strugurilor 

şi ulterioara lor comercializare la preţuri 

avantajoase. Printre acestea se numără mica 

întreprindere „Ceinar” SRL, ale cărei facilităţi de 

producţie se află în satul Roşu, raionul Cahul. La 

moment, întreprinderea are doar 3 angajaţi: 

directorul general, administratorul şi un contabil. În  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

funcție de mărimea recoltei, numărul de angajați 

sezonieri poate varia de la câteva zeci pînă la o sută 

de persoane. 

Deşi întreprinderea încă nu are în proprietate vaste 

plantaţii de viţă de vie, conducerea a decis să 

recurgă la o metodă neobişnuită, îndreptînd prima 

sa investiţie majoră spre construcţia unui frigider 

industrial. Frigiderul are o capacitate de 500 tone 

de producţie şi patru camere, ceea ce permite 

diversificarea tipurilor de produse agricole păstrate 

în el. De asemenea, în clădire a fost amenajată o 

sală de prerăcire a strugurilor şi fructelor. Această 

încăpere asigură răcirea pe etape a fructelor, ceea 

ce asigură o păstrare ulterioară mai bună și pentru 

o perioadă mai mare. 

Unitatea de refrigerare a fost construită cu 

utilizarea mijloacelor din mai multe surse 

financiare. Clădirea şi celelalte construcţii capitale 

au fost ridicate cu propriile mijloace financiare ale 

companiei „Ceinar” SRL, iar utilajul, izolarea şi 

uşile camerelor frigorifice au fost procurate pe 

mijloacele obţinute pe linia de credit a Programului 

Compact. E remarcabil faptul că acesta a fost 

primul credit în istoria companiei date, a cărei 

Păstrarea îndelungată a strugurilor oferă mai multe avantaje la 

comercializare 
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conducere avea o atitudine precaută faţă de 

creditare. Potrivit directorului general al „Ceinar” 

SRL, Clara Ivanova, decizia de a contracta un 

credit anume pe această linie a fost influenţată de 

dobânda joasă, termenul de cinci ani de achitare a 

lui, precum şi scutirea de multe taxe. Conform 

spuselor ei, deocamdată e devreme de vorbit despre 

careva volume de vânzări şi servicii, şi de dinamica 

creşterii acestora, deoarece anul 2014 va fi primul 

sezon de funcţionare pentru complexul frigorific.  

Aşa sau altfel, Clara Ivanova afirmă că frigiderul 

nu va fi gol, deoarece mulţi viticultori şi 

legumicultori mici din raion îşi vor păstra cu 

plăcere produsele în frigiderul lor. „Din cauza că se 

alterează repede, va fi un dezavantaj pentru aceştia 

să-şi ducă producţia la păstrare undeva departe. 

Frigiderul nostru se alfă practic în apropierea lor. 

În jur sunt foarte multe vii şi livezi, iar o parte din 

recoltele lor vor nimeri la noi cu certitudine”, 

prognozează directorul gospodăriei „Ceinar”.  

Aceeaşi poziţie este împărtăşită şi de 

administratorul complexului frigorific, Dumitru 

Aramă. „În raionul Cahul există câteva unităţi de 

refrigerare, însă este evident că sunt insuficiente. 

De exemplu, în satul Roşu şi în general, în partea 

de nord a raionului, depozite frigorifice industriale 

nu există, deocamdată suntem primii”, spune 

Aramă. „Localnicii, dar şi alţii, au reacţionat foarte 

bine la vestea despre construirea frigiderului. De 

exemplu, satele vecine, Balta şi Baştina, se 

specializează în cultivarea legumelor şi a 

seminţelor, aşa că vom păstra nu doar struguri şi 

fructe, ci şi legume”.  

Potrivit lui Dumitru Aramă, mulţi agricultori din 

regiune analizează foarte serios posibilitatea de a 

arenda pe termen lung frigiderul şi chiar sunt gata 

să rezerve în prealabil o parte din suprafaţa totală. 

„Avem agricultori care cultivă roșii şi doresc să ia 

în arendă o cameră pentru tot anul. Piaţa 

produselor agricole se dezvoltă activ, iar 

agricultorii doresc să îşi comercializeze marfa în 

cel mai avantajos moment şi anume, în ajunul 

sărbătorilor, de exemplu, în preajma Anului Nou”, 

a adăugat administratorul gospodăriei „Ceinar”. 

Speranţe mari se pun şi pe comercializarea 

propriilor struguri culeşi de pe cele 200 hectare de 

plantaţii arendate de companie. „Am făcut nişte 

studii pe parcursul ultimilor 4 ani şi preţurile au 

fost relativ stabile în această perioadă. De regulă, 

preţul strugurilor comercializaţi imediat după cules 

se ridică la 6,50-7,50 lei per kilogram, iar a celor 

comercializaţi din frigidere variază între 10 şi 14 

lei”, zice Dumitru Aramă. „De fapt, preţul se 

dublează în doar câteva luni. Evident că sunt 

cheltuieli pentru ambalaj, transport şi păstrare, însă 

venitul suplimentare nu este mai jos de 35-40%”.  

Gospodăria agricolă planifică să procure utilaje de 

confecţionare a lăzilor pentru struguri şi mere. 

Întreprinderea „Ceinar” intenţionează să 

aprovizioneze cu lăzi majoritateaa gospodăriilor 

agricole, fiind de acord să accepte achitarea în rate 

pentru lăzi. În plus, întreprinderea îşi propune să 

cumpere nu mai puţin de 30 hectare de pământ 

arabil pentru a-şi cultiva propria viţă de vie şi 

livezi. În rezultat, numărul angajaţilor va creşte de 

la 3 persoane în prezent la 20 şi poate chiar mai 

mulţi angajaţi. Această gospodărie nu are dubii că 

producţia sa îşi va găsi propria nişă. „Pieţele 

tradiţionale de desfacere sunt tot mai problematice. 

De aceea, în ultima vreme, tot mai multă producţie 

este comercializată în oraşul Galaţi din România”, 

spune Dumitru Aramă. 
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Programul Compact va reabilita alți  circa 7 km de 

drum național și local. Aceste porțiuni vor fi 

reconstruite suplimentar la traseu de 93 de km și 

drumurilor locale din cele 14 comunități amplasate 

de-a lungul traseului, prevăzute de contractele 

semnate anterior cu companiile de construcție.  

În scopul reconstrucției unor sectoare de drumuri 

adiționale vor fi modificate contractele cu 

consorțiul companiilor turcești Onur&Summa și 

compania austriacă Strabag. Lucrările adiționale 

vor fi efectuate din economiile obținute pe 

parcursul reabilitării drumului Sărăteni-Soroca. 

Cele mai mari porțiuni de drum ce vor fi reabilitate 

suplimentar este drumul local la intrarea în orașul 

Soroca și o porțiune de circa 1,5 km a drumului 

R14, de la intersecția Sărăteni spre Bălți. 

Actualmente, companiile de construcție sunt 

mobilizate pentru a finaliza lucrările de 

reconstrucție a celor 93 de km de drum Sărăteni-

Soroca pînă la începutul lunii septembrie. Recent a 

fost deschisă circulația traficului rutier pe sub 

podul de la Ghindești și a fost lansată intersecția 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

denivelată Sărăteni. Construcția intersecției 

denivelate de la Sărăteni a fost realizată în cadrul 

proiectului de reabilitare a drumului Sărăteni 

Soroca de 93 de km, efectuată în cadrul 

Programului Compact. Intersecția constă dintr-un 

pod nou cu o lungime de circa 60 de metri, lățimea 

de 13,5 metri și înălțimea de 7 metri. Podul 

cuprinde patru deschideri: două deschideri de 12 m 

la capete şi două deschideri în mijloc de 18 m, iar 

pentru susținerea acestei intersecții au fost 

construiți 136 de piloni. Pentru edificarea acestei 

intersecții au fost alocate circa 2 milioane USD din 

fondurile Programului Compact.  

Prezent la ceremonia de deschidere a circulației pe 

podul de la Sărăteni, șeful Executivului a adus 

mulțumiri poporului american pentru această 

asistență generoasă. „Este cel mai mare proiect de 

asistență tehnică, bani care au fost aduși în 

Moldova gratis. Reușim să vedem un drum de 

calitate europeană pe bani americani, este o 

simbioză foarte reușită. Sunt convins că este doar 

un prim proiect, deoarece ar mai fi nevoie de cel 

puțin 20 de astfel de intersecții denivelate. Sper 

Noi porțiuni de drum vor fi reconstruite în cadrul Programului 
Compact 
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foarte mult că vom avea și în Chișinău astfel de 

proiecte, fiindcă asta va permite să 

descongestionăm traficul. Aduc mulțumiri 

poporului american, ambasadorului și colegilor de 

la Ambasadă care au monitorizat activ lucrările de 

construcție" a menționat Iurie Leancă. De 

asemenea, prim-ministrul Iurie Leancă a mulțumit 

echipei FPM Moldova condusă de Valentina 

Badrajan pentru implementarea cu succes a 

proiectului de reabilitare a drumului și pentru 

eforturile depuse pentru a asigura transparența în 

valorificare mijloacelor oferite de Guvernul SUA. 

„Am primit o replică foarte interesantă de la o 

doamnă primar dintr-un sat situat de-a lungul 

traseului pe care îl reabilităm, care a spus că într-un 

an am tranzitat de la Uniunea Sovietică la Uniunea 

Europeană. Guvernul Republicii Moldova într-

adevăr întreprinde măsuri concrete care să apropie 

țara de UE, iar SUA va fi mereu alături de 

Republica Moldova în diverse proiecte", a precizat 

William Moser. 

 

Valentina Badrajan, directorul executiv al FPM 

Moldova, a precizat că intersecția denivelată va 

contribui la fluidizarea traficului și la sporirea 

securității circulației rutiere în perimetrul 

drumurilor naționale R14 și M2. Anterior 

intersecția Sărăteni era o intersecție ordinară de tip 

”T”, cu un flux intens de circulație, unde anterior 

au fost înregistrate mai multe accidente rutiere. Din 

cauza tragediilor produse în acest loc, intersecția 

Sărăteni era considerată,”un punct negru” pe acest 

traseu.  

În afară de podul intersecției denivelate Sărăteni, în 

cadrul Programului Compact de-a lungul traseului 

Sărăteni-Soroca, au mai fost construite alte 6 

poduri, inclusiv un pod cu cale ferată din 

apropierea orășelului Ghindești, și au fost 

reconstruite alte 8 poduri de interes local.  

 

Totodată, pentru asigurarea securității traficului 

rutier pe acest drum, Programul Compact a 

prevăzut construcția a trei sensuri giratorii, 

schimbarea aliniamentului curbelor și reducerea 

pantelor, construcția benzilor adiționale, a 

trotuarelor în localitățile tranzitate și a drumurilor 

locale de acces spre diverse instituții sociale din 

localitățile rurale. Bugetul total al reabilitării 

porțiunii de 93 km a drumului Sărăteni-Soroca 

alcătuiește circa 100 milioane dolari SUA, oferiți 

grație generozității poporului american.  
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Drumul reabilitat înseamnă economii 

substanțiale la piese de schimb și 

combustibil. Acești bani care pot fi reinvestiți 

în dezvoltarea companiei și majorarea 

salariilor  

Andrei Bîrca, manager financiar, 

compania ”Autotehnica”, or.Ghindești, r-

nul Florești 

După ce a fost reabilitat drumul, compania 

noastră a ajuns să economisească bani pentru 

combustibil și să cheltuiască mai puțin pentru 

piese de schimb. În anul curent, am procurat 

mai puține anvelope, iar cele utilizate nu au 

fost afectate ca și anterior de fisurile în asfalt.  

În cifre absolute, economiile obținute ar 

alcătui circa 30 000 litri pe an doar pentru porțiunea Sărăteni-Soroca, adică circa 20% din consum s-a micșorat 

– atît la camioanele cu care transportăm produsele, precum și la mașinile personale. De asemenea, 

încărcăturile transportate ajung mai devreme la clienți decît înainte. Banii economisiți îi putem reinvesti sau să 

majorăm salariile șoferilor și a altor angajați. 

Consider, că drumul reabilitat reprezintă o atracție pentru investitori. O infrastructură dezvoltată va atrage în 

mod cert investiții ulterioare. Chiar și compania noastră în perspectivă își dorește să se extindă, să mărim 

parcul de mașini și grație drumului reabilitat să facem mai multe conexiuni de transport între localitățile din 

raioanele Florești, Telenești și Soroca. 

 

Un drum reabilitat înseamnă vieți salvate  

Mihai Borș, colonel,  Șeful Direcției 

situații excepționale a raionului Soroca 

Direcția noastră deservește localități din 3 

raioane: Drochia, Florești și Soroca sau  

circa 300 mii locuitori. Cel mai frecvent 

intervenim în caz de incendii, 

descarcerări, salvări de la înnec sau alte 

incidente.  

Avem 11 autospeciale care participă la 

acțiunile de salvare, dar putem reacționa 

prompt într-o zonă de 15 km în jurul 

orașului Soroca. Drumul reabilitat are 

acces la 22 primării ale r-nului Soroca și 

pe el ne deplasăm la chemările din aceste 

localități. Orice intervenție care este efectuată de către salvatori depinde de calitatea drumului, care ne permite 

să ajungem la timp la locul incidentului. Spre exemplu, într-un minut flacăra unui incendiu se extinde pînă la 4 

metri, prin urmare, drumul renovat ne permite să salvăm mai multe bunuri și mai multe vieți. Iar viața are 

prioritate.  

 

Drumul spre  viitor 
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Drumul reabilitat va impulsiona 

interesul turiștilor spre monumentele 

istorice din or. Soroca  

Nicolae Bulat, directorul complexului 

muzeal Soroca 

Cetatea Soroca, de rînd cu mănăstirea 

Cosăuți, Rudi, Călărășeuca și Lumînarea 

Recunoștinței reprezintă cele mai pitorești 

locații și monumente în zona de nord a 

țării. Cetatea Sorocii reprezintă un 

monument unic de valoare națională, 

realizat într-un stil absolut original, care 

fascinează foarte mult turiștii străini. 

Acum complexul cetății se află în 

renovare ca și drumul care duce spre or. 

Soroca.  

Odată cu redeschiderea monumentului, evident ne dorim un flux mai mare de turiști atît din republică, precum 

și din afară țării. Mai ales că avem ce spune și cu ce ne mîndri și oamenii trebuie să cunoască valorile 

trecutului nostru. Turiștii vor veni acolo unde există o infrastructură dezvoltată, condiții de recreare, parcare 

etc.  Nici un autocar mai mare de 30 locuri nu venea spre cetate anterior, pentru că după asta urma să facă 

reparații costisitoare din cauza drumului prost. Acum însă avem speranța, că drumul reabilitat va reduce din 

timpul pe care trebuie să-l parcurgă un turist și va impulsiona traficul de turiști spre aceste monumente.  

 

Un drum nou înseamnă o localitate 

frumoasă, în care oamenii circulă 

fără frică  

Natalia Ambrozie, locuitoare a 

s.Țînțăreni, r-nul Telenești, ajutor 

de educator, mamă a doi copii 

Locuiesc în partea satului Țînțăreni, 

care se află la hotar cu satul Codrul 

Nou și am parcurs ani buni împreună 

cu copii drumul pînă la servici și 

școală în condiții extrem de proaste,  

era practic imposibil să te deplasezi, 

pentru că nu exista trotuar și mergeam 

efectiv pe traseu, printre roțile 

mașinilor. Nu mi-am lăsat copii 

niciodată singuri pe drumul vechi, 

deoarece aveam temeri pentru viața copiilor mei. Drumul era plin de găuri pe care mașinile încercau să le evite 

și ne era frică să nu dea peste noi sau să nu ne crape pereții caselor de la bubuiturile produse de camioanele 

mari. Lucrurile s-au schimbat radical odată cu reabilitarea drumului. Pe drumul nou mașinile practic nici nu se 

aud cînd merg. E mai liniște în comunitate. Iluminarea stradală de asemenea este o mare realizare a acestui 

drum pentru toți locuitorii din satul nostru. Suntem mulțumiți că putem circula nestingherit pe o șosea curată 

și nouă, pe un trotuar renovat.  
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Acest buletin este elaborat de Fondul Provocările Mileniului Moldova. Opiniile 

expuse în acest buletin nu exprimă neapărat poziţia  

Corporaţiei Provocările Mileniului sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii. 

 


