
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fondul Provocările Mileniului Moldova a demarat procesul de reabilitare a 

sistemelor de irigare de rîul Prut prin lansarea unui concurs de selectare a 

companiei de construcție care va reconstrui sistemele de irigare Blindești 

(raionul Ungheni), Grozești (raionul Nisporeni) și Leova Sud (raionul Leova). 

Lucrările de reabilitare a sistemelor de irigare vor fi desfășurate în cadrul 

Programului Compact al Corporației Provocări Mileniului și finanțate de 

Guvernul SUA. Companiile de construcție cu experiență pot depune ofertele 

pînă pe data de 30 septembrie curent. 

Sistemele de irigare de pe Prut au fost date în exploatare în anii 70 ai secolului 

trecut și sunt parțial funcționale, aflîndu-se într-o stare avansată de degradare. 

Conform estimărilor, conductele din azbociment necesită substituire,  majoritatea 

țevilor de distribuire a apei sunt defectate, hidranții și vanele de aerisire lipsesc, 

pompele sunt deteriorate și necesită înlocuire iar clădirile sunt distruse.  

Reabilitarea sistemelor de irigare incluse în Programul Compact prevede 

înlocuirea echipamentului electromecanic cu echipament modern, dotarea cu 

echipamente electronice de control al regimului de lucru al pompelor, 

substituirea rețelei de distribuție a apei cu țevi din polietilenă de densitate înaltă, 

înlocuirea hidranților, reconstrucția clădirilor stațiilor de pompare, instalarea 

contoarelor mobile pentru determinarea volumului de apă consumat.  

Modernizarea sistemelor de irigare va permite producătorilor agricoli să 

optimizeze costurile de operare și întreținere a acestora, să utilizeze apa pentru 

irigații în funcție de necesitate, să reducă pierderile de apă din rețea datorită 

țevilor din polietilenă.  
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Valentina Badrajan, directorul executiv al FPM 

Moldova, a declarat că la elaborarea proiectelor 

tehnice pentru reabilitarea sistemelor de irigare s-a 

ținut cont de activitățile agricole ale fermierilor, 

culturile agricole cultivate pe terenurile ce vor fi 

irigate, precum și de intențiile agricultorilor de a 

planta livezi sau vii. Totodată, reabilitarea 

sistemelor de irigare va determina diminuarea 

tarifelor pentru apa utilizată, datorită 

echipamentului eficient instalat, a precizat 

directorul executiv al FPM Moldova. 

 

 

 
 

Companii din România, Portugalia, Israel, Rusia, 

Franța și-au prezentat ofertele pentru reabilitarea a 

patru sisteme de irigare de pe râul Nistru: Jora de 

Jos din raionul Orhei, Coșnița din raionul 

Dubăsari, Puhăceni și Roșcani din raionul Anenii 

Noi, efectuată în cadrul Programului Compact, 

finanțat de Corporația Provocările Mileniului. 

Termenul limită de prezentare a ofertelor a fost 29 

iulie curent și FPM Moldova a recepționat cinci 

oferte pentru diferite loturi, valoarea cărora variază 

între 10,5 mil. USD și cca 21,7 mil. USD.  

Cele patru sisteme de irigare vor fi supuse 

reconstrucției și modernizării după mai bine de 

peste 30 de ani de cînd au fost construite. 

După reabilitarea celor 4 sisteme de irigare, 6110 

de producători agricoli, care activează în aria 

acestor sisteme, vor beneficia de rețele moderne de 

irigare. De asemenea reconstrucția  sistemelor va 

 

 

În prezent, în aria celor trei sisteme de irigare de pe 

rîul Prut activează peste 1300 de producători 

agricoli și doar sistemul de irigare Grozești 

funcționează și irigă circa 100 de hectare de teren 

agricol. După reabilitare însă sistemele de irigare 

Grozești, Blindești și Leova Sud vor putea iriga 

peste 2667 de hectare de teren agricol și vor oferi 

posibilitate de a efectua investiții private pentru 

extinderea ulterioară a suprafeței irigată cu încă 

1300 de hectare. 

 

 

 

 

permite extinderea ariei de teren irigat de la 600 ha 

pînă la circa 5400 ha.   

Totodată, recent a expirat termenul limită de 

prezentare a ofertelor în cadrul concursului pentru 

selectarea companiilor care vor supraveghea 

lucrările de reconstrucția a sistemelor de irigare 

Jora de Jos (raionul Orhei), Coșnița din (raionul 

Dubăsari) Puhăceni și Roșcani (raionul Anenii 

Noi), fiind prezentate cinci oferte din partea 

companiilor din Franța, România, Spania, Olanda 

și Republica Moldova. 

 

Ofertele prezentate la concursuri vor fi evaluate de 

experți naționali și internaționali cu experiență în 

domeniu, selectați competitiv, care vor ține cont de  

experiența companiilor în efectuarea lucrărilor 

similare, cifra de afaceri, echipamentul disponibil 

și personalul implicat etc. 

 

Companiile internaționale și-au prezentat ofertele pentru reabilitarea a 

altor 4 sisteme de irigare din Republica Moldova  
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Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM 

Moldova) și organizațiile nonguvernamentale de 

mediu s-au întrunit  pe 16 iulie în cadrul unei mese 

rotunde pentru a discuta despre acțiunile de 

prevenire a poluării și deteriorării mediului 

întreprinse pe parcursul lucrărilor de reabilitare a 

infrastructurii drumului și a sistemelor de irigare, 

efectuate în cadrul Programului Compact al 

Corporației Provocările Mileniului. 

FPM Moldova a informat ecologiștii despre 

cerințele stabilite de Corporația Provocările 

Mileniului și de legislația națională pentru 

protejarea mediului ambiant, care sunt respectate 

pe parcursul desfășurării lucrărilor de construcție. 

Potrivit FPM Moldova, în perioada de elaborare a 

documentației tehnice, pentru reconstrucția 

drumului Sărăteni-Soroca și a sistemelor de irigare 

au fost efectuate studii și cercetări de mediu pentru 

a determina potențialele impacturi asupra mediului 

ambiant și pentru a identifica acțiunile ce trebuie 

întreprinse pentru a minimiza deteriorarea mediului 

și a preveni poluarea. 

Potrivit experților de mediu ai FPM Moldova, 

pentru reconstrucția sistemelor de irigare au fost 

realizate studii privind starea solurilor, calitatea 

apelor de suprafață, impactului  cauzat populațiilor 

de pești din râurile Nistru și Prut prin extragerea 

apei pentru necesități de irigare, calitatea apelor 

subterane. Recomandările formulate în baza 

studiilor efectuate sunt adresate companiilor de 

construcție care vor reconstrui sistemele de irigare 

și drumul, dar și producătorilor agricoli sau 

utilizatorilor de drum pentru a asigura gestiunea 

sistemelor de irigare și a drumurilor reabilitate într-

o manieră prietenoasă mediului pe durata 

exploatării acestora. 

Totodată, organizațiile de mediu au fost informate 

despre activitățile Programului Compact de 

îmbunătățire a sistemului de management al apelor 

în Moldova care vor contribui la creșterea 

eficienței, operativității și transparenței procesului 

de luare a deciziilor cu privire la gestionarea 

resurselor de apă. 

Ecologiștii au fost asigurați de respectarea cerințelor de protecție a 

mediului în cadrul Compact 
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Valentina Badrajan, directorul executiv al FPM 

Moldova, a declarat că opinia organizațiilor de 

mediu este importantă în procesul de implementare 

a Programului Compact pentru a verifica 

corectitudinea acțiunilor întreprinse în scopul 

protecției mediului pe parcursul derulării lucrărilor 

de construcție, dar și pentru a identifica măsurile 

care trebuie întreprinse pe viitor pentru a asigura 

durabilitate investițiilor Corporației Provocările 

Mileniului atît în aspect economic, cît și în aspect 

ecologic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialiștii în domeniul social, egalitate de gen și 

mediu, care asigură respectarea cerințelor sociale și 

de mediu ale Corporației Provocările Mileniului în 

implementarea Programului Compact, s-au întrunit 

pe 18 iulie curent pentru a discuta bunele practici 

din activitatea desfășurată. 

Cei peste 15 consultanți angajați de companiile 

care implementează activitățile Programului 

Compact au făcut un schimb de opinii despre 

normele de sănătate și securitate a muncii pe 

parcursul desfășurării lucrărilor de construcție, care 

au demarat pe mai multe șantiere ale proiectelor 

Alecu Reniță, liderul Mișcării Ecologiste din 

Moldova, a accentuat în cadrul mesei rotunde 

necesitatea prevenirii degradării mediului urmare a 

reabilitării infrastructurii, în special a sistemelor de 

irigare. Reprezentanții societății civile au propus 

inițierea unor discuții dintre ONG de mediu, 

Guvernul și FPM Moldova pentru a elabora un 

cadru de reglementare ce va permite gestionarea 

eficientă a infrastructurii de irigare reabilitate și 

excluderea impactului negativ asupra mediului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compact. În acest context, participanții la întrunire 

au accentuat că este extrem de importantă 

instruirea în aspecte de securitate a muncii a tuturor 

persoanelor antrenate în lucrările de construcție.  

Totodată, s-a menționat necesitatea monitorizării 

continue a normelor de securitate pentru muncitori,  

deoarece  mulți dintre ei nu conștientizează 

riscurile pentru sănătate sau viață din cauza 

ignorării normelor cerute. 

Programul Compact pune un accent sporit pe 

aspectele sociale și de mediu în activitățile 

realizate,   în   special   în   proiectele   ce   vizează 

Experții sociali și de mediu din cadrul Programului Compact fac 
schimb de experiență 
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reabilitarea infrastructurii. Din aceste considerente, 

companiile contractate în scopul implementării 

proiectelor de reabilitare a infrastructurii sunt  

obligate să dispună de personal calificat în 

domeniul social și de mediu, precum și de un Plan 

de management social și de mediu pe care îl va 

implementa pe parcursul realizării sarcinilor 

contractuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul lunii iulie curent, 20 de studenți ai 

Facultății de urbanism și arhitectură a 

Universității Tehnice din Moldova (UTM) au 

desfășurat practica tehnologică pe șantierele de 

construcție de pe traseul Sărăteni-Soroca. 

Studenții UTM au activat pe șantierele de 

construcție ale consorțiului turcesc 

ONUR&SUMMA și ale companiei austriece 

STRABAG și au fost antrenați în activități 

specifice, în funcție de specializarea acestora. 

Tinerii sunt specializați în proiectarea și 

construcția de căi ferate, drumuri și poduri și au 

avut posibilitatea  de a realiza practica în cadrul 

campusurilor de construcție, ceea  ce contribuie în 

mod evident la dezvoltarea abilităților practice a 

viitorilor specialiști care vor putea fi antrenați în 

construcția drumurilor. 

Deși mai puțin obișnuiți cu condițiile specifice unui 

șantier, fiind nevoiți să schimbe hainele ordinare 

pe echipamente de protecție, studenții de la UTM 

se arată mulțumiți de oportunitatea de a-și testa  

cunoștințele acumulate. 

Cîțiva dintre tineri și-au împărtășit impresiile 

despre practica desfășurată. 

Practica pe șantierul de construcție a drumului Sărăteni-Soroca le 
oferă studenților experiența necesară pentru a deveni profesioniști 
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Ați avut posibilitatea să fiți implicați în lucrările 

de construcție? Care sunt principalele activități  

la care ați participat?  

 

Stratulat Alexandru, student anul II: 

De fapt, îmbinăm acum teoria cu practica. Anume 

experiența pe șantier credem, că este și cea mai 

valoroasă. Am avut posibilitatea să vedem cum are 

loc proiectarea diferitor porțiuni și obiective, 

realizate în cele mai performante programe, suntem 

zilnic antrenați în testarea materialelor de 

construcție la laborator. De asemenea, am văzut pe 

viu cum inginerul supraveghează lucrări de 

reabilitare a drumului.  

Pe cît de utilă vă este informația asimilată și 

experiența acumulată? 

Roman Gavriliță, student anul III: 

Este poate cea mai utilă experiență pe care o avem 

de la începutul studiilor. Avem profesori buni la 

UTM, dar una e să fii plin de teorie și este cu totul 

altceva să vezi procesul real, în special 

construcțiile mari și dificile cum ar fi  podurile, 

intersecțiile, cum sunt utilizate tehnologiile noi – 

toate acestea nu pot fi înțelese în laboratorul de la 

facultate. Am aflat atîtea detalii interesante de care 

nici nu bănuiam. Atunci cînd vom proiecta ulterior 

anumite construcții vom ține cont de aceste detalii, 

de funcționalitate și calitate în timp. Un alt 

beneficiu este comunicarea concomitentă cu 

diferiți specialiști care posedă experiență 

internațională vastă, care ne permite să înțelegem 

procesul de construcție de la lucrările de 

terasament pînă la finisare.  

Cît de interesantă vi se pare activitatea 

specialiștilor în construcția de drumuri? Tinerii 

de astăzi sunt totuși tentați de alte meserii … 

 

Vasile Pleșca, student anul II: 

Da, avem exces de juriști și economiști în țară, dar 

noi suntem conștienți de alegerea făcută, chiar dacă 
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profesia de drumar nu este una ușoară. Cineva 

trebuie să construiască drumuri, poduri…și trebuie 

s-o facă calitativ. Avem tot mai puțini specialiști în 

țară, deși necesitatea de asemenea specialiști crește 

tot mai mult pe piața forței de muncă din Moldova. 

Este mare păcat să cerșim cadre de peste hotare 

cînd acestea pot fi ”crescute” aici. Marele avantaj 

al practicii noastre e că putem ”fura”meseria de la 

specialiști cu experiență impunătoare din companii 

internaționale, care de altfel ne tratează cu respect, 

ne răspund la toate întrebările și ne ajută să 

înțelegem procesul dificil pe care îl parcurge 

construcția unui drum, chiar dacă uneori mai 

exagerăm cu întrebările... 

Ați recomanda această experiență și altor colegi 

și care ar fi eventualele recomandări pentru ei? 

Recomandăm obligatoriu un asemenea stagiu util și 

altor colegi. Suntem norocoși și vrem să profităm 

la maximum. Avem și unele recomandări pentru 

viitori colegi – să învețe o limbă străină și să 

absoarbă toate detaliile văzute că le va prinde bine 

în viitor. Am înțeles cu toții că avînd o profesie 

cotată de piața construcțiilor și cunoscînd o limbă 

străină există șanse mari de a activa în proiecte 

internaționale. 

FPM Moldova în colaborare cu companiile 

antrenate la lucrările de construcție a drumului 

Sărăteni-Soroca au convenit asupra desfășurării 

practicii date pentru a susține eforturile UTM de a 

dezvolta abilitățile practice ale studenților, 

specializați în construcția infrastructurii rutiere

 

 

 

Circa 20 de femei, reprezentante ale business-ului 

agricol, au participat la 23 iulie curent  în cadrul 

unul atelier de instruire ”Consolidarea rețelei 

femeilor din businessul agricol din Moldova”, 

organizat de FPM Moldova în cooperare cu 

Proiectul Completivitatea Agricolă și Dezvoltarea 

Întreprinderilor (ACED). 

Evenimentul a avut drept scop discutarea 

oportunităților existente privind crearea rețelelor 

menite să faciliteze cooperarea între femeile care 

au afaceri în domeniul agricol, fie că este vorba de 

plantații viti-vinicole, livezi intensive sau 

cultivarea legumelor etc. Necesitatea creării de 

rețele de cooperare este determinată de condițiile 

impuse de  agricultura modernă și realitățile pieței 

agricole, în care asocierea dintre producătorii  

 

 

 

agricoli reprezintă un mecanism eficient de 

promovare a legumelor și fructelor autohtone, a 

drepturilor fermierilor și de reducere a costurilor de 

achiziție a materiilor prime (material săditor, 

pesticide, îngrășăminte etc).   

Organizarea atelierului se înscrie plenar în 

contextul discuțiilor privind abilitarea și susținerea 

femeilor din domeniul agricol, care ocupă un loc 

tot mai important pe agenda mai multor organizații 

internaționale care acordă suport țării noastre în 

reformarea sectorului agricol. 

Programul atelierului a inclus mai multe sesiuni de 

instruire menite să dezvolte abilitățile femeilor de a 

interacționa și a comunica eficient în vederea 

creării acestor rețele și de a  identifica oportunități 

– componente de bază pentru cooperarea în 

domeniul agricol. 

De asemenea în cadrul evenimentului, a fost 

realizată o prezentare privind Programul de credite 

pentru infrastructura post-recoltare, lansat de FPM 

Moldova. Cu această ocazie, femeile antreprenoare 

au fost încurajate să acceseze împrumuturi 

agricole.   

Grație forumului dat, participantele au avut ocazia 

de a discuta mai multe subiecte de interes comun 

cum ar fi: identificarea problemelor care ar afecta o 

afacere agricolă condusă de o femeie, depășirea 

Crearea de rețele pentru femeile din business-ul agricol este o 

posibilitate reală pentru valorificarea oportunităților de dezvoltare  



 
 

 
8 
 

stereotipurilor sociale existente, posibilitățile de 

dezvoltare a afacerilor comune, identificarea de noi 

piețe de desfacere și tehnologii de creștere a 

producției agricole.  

În opinia reprezentantelor business-ului agricol, 

susținerea inițiativelor de asociere a femeilor care 

au afaceri în domeniul agricol încurajează femeile 

care se lansează în acest tip de business să fie mai 

active, să acceseze credite, să creeze o 

competitivitate sănătoasă și să negocieze prețuri 

mai avantajoase pentru ceea ce produc. O problemă 

invocată  de acestea ține și de accesul la informații 

actuale și utile pentru dezvoltarea afacerilor, motiv 

pentru care au apreciat organizarea atelierului 

considerîndu-l un prilej oportun de schimb de idei 

și informații de afaceri. Asigurarea şanselor egale 

pentru toţi beneficiarii Programului Compact este 

 

 

 

 

 

Femeile de afaceri din UTA Gagauzia au fost 

informate despre Programul de credite Compact 

oferite pentru investiții în infrastructura post 

recoltare și avantajele acestor împrumuturi pentru 

dezvoltarea afacerilor agricole. În cadrul întrunirii 

femeilor de afaceri din regiune, organizate de 

Asociația femeilor din Gagauzia, participantele au 

fost anunțate despre reducerea recentă a sumei 

minime a împrumuturilor de la  50 mii USD la 20 

mii USD, dar și despre posibilitatea de a contracta 

credite mari de pînă la 600 mii USD.  

Sergiu Luchiță, specialist în cadrul FPM Moldova, 

a încurajat   femeile   de   afaceri   din   Gagauzia    

 

o prioritate a proiectelor FPM Moldova. Astfel 

componenta de asigurarea a echității de gen este o 

precondiție pentru toate activitățile realizate în 

domeniul reformării sectorului de irigare și a 

tranziției la agricultura performantă.  

Conform statisticilor existente, în Republica 

Moldova în jur de 30% dintre femeile de vîrstă 

activă sunt implicate în sectorul agricol al ţării. 

Fiecare al patrulea antreprenor în Moldova este o 

femeie şi 3 din 4 participanţi din cadrul 

programelor de instruire în afaceri sunt femei. 

Femeile formează jumătate din forţa de muncă 

activă în ţară, dar sunt remunerate cu 30% mai 

puţin decît bărbaţii, mai ales în sectorul public. 

Salariul mediu al unei femei constituite 76,4 % din 

salariul mediu al unui bărbat. În zonele rurale 

femeile sunt angajate preponderent în sectorul 

serviciilor, agricultură sau în poziţii administrative. 

 

 

 

să apeleze la creditele pentru infrastructura post- 

recoltare pentru construcția sau utilarea depozitelor 

frigorifice, procurarea echipamentului de 

prelucrarea fructelor și legumelor, amenajarea 

laboratoarelor pentru efectuarea controlului calităţii 

produselor agricole, achiziționarea camioanelor 

termo, frigo, refrigeratoarelor ce corespund 

standardelor EURO 5 / 6 etc. 

Programul de credite pentru investiții în 

infrastructura post-recoltare, în valoare totala de 12 

mil. USD, este una din cele patru activități 

complexe ale proiectului Tranziţia la agricultura 

performantă din cadrul Programului Compact. Pînă 

în prezent au fost debursate 21 credite în valoare 

totală de 4,3 mil. USD, inclusiv 16 credite în sumă 

totală de cca 3,2 mil. USD (75%) investite în 

construcția/reutilarea depozitelor frigorifice pentru 

fructe și legume cu capacitate totală de cca 16,5 

mii tone. 

Programul de credite este implementat de către 7 

bănci participante – Moldova Agroindbank, 

Victoriabank, Moldindconbank, Comerțbank, 

Banca Socială, Mobiasbancă – Groupe Societe 

Generale și Energbank. 

 

Femeile de afaceri din Gagauzia au fost informate despre Programul 
de credite pentru investiții în infrastructura post-recoltare 
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Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM 

Moldova) a lansat pe 22 iulie 2013 concursul de 

suplinire a cinci locuri în cadrul Grupului 

consultativ al instituţiei, care au devenit vacante în 

legătura cu expirarea mandatului actualilor 

membri, reprezentanți ai societății civile.  

Grupul consultativ întruneşte 7 membri aleşi pentru 

un mandat de 2 ani, dintre care 3 membri 

reprezintă societatea civilă, 2 membri – sectorul 

privat şi 2 membri – autorităţile publice locale din 

țară. Grupul activează pe lîngă FPM Moldova și 

reprezintă entitatea care asigură comunicarea cu 

societatea civilă, fiind responsabil de recomandarea 

şi înaintarea de propuneri generale privind 

implementarea proiectelor administrate de FPM 

Moldova, informarea persoanelor interesate 

(sectorul privat, societatea civilă, autorităţile 

administraţiei publice locale) privind mersul 

implementării proiectelor, precum și consultarea 

FPM Moldova în activităţile proiectelor.  

Concursul de suplinire a locurilor vacante pentru 

calitatea de membru al Grupului consultativ se 

desfăşoară în perioada 22 iulie – 9 august curent. 

La concurs sunt invitate să participe toate 

organizaţiile şi instituţiile non-guvernamentale 

interesate, care activează în domeniile de operare 

a Programului Compact, care sunt înregistrate 

conform legislaţiei naţionale și nu se află în 

conflict de interese cu activitatea Programului.   

Persoanele delegate de către o organizaţia non-

guvernamentală în Grupul consultativ trebuie să 

fie disponibile să activeze neremunerat.   

 

 

 

Pentru concurs organizaţiile interesate vor prezenta 

un dosar constituit din: 

a) certificatul de înregistrare a organizaţiei; 

b) statutul organizaţiei; 

c) descrierea activităţilor (CV-ul) organizaţiei, 

care prezintă experienţa organizaţiei în 

domeniile de competenţă, precum şi 

experienţa în diseminarea informaţiei 

privind activităţile organizaţiei; 

d) declaraţia ce confirmă lipsa conflictelor de 

interese ale organizaţiei în raport cu FPM 

Moldova (conform modelului stabilit); 

e) CV-ul persoanei înaintate în calitate de 

candidat pentru funcţia de membru al 

Grupului consultativ; 

f) declaraţia ce confirmă lipsa conflictelor de 

interese ale candidatului pentru calitatea de 

membru al Grupului consultativ (conform 

modelului stabilit); 

g) declaraţia de disponibilitate a candidatului 

de a participa la şedinţele Grupului 

consultativ (conform modelului stabilit).  

 

Dosarele organizaţiilor interesate pot fi prezentate 

pînă pe data de 9 august curent, pe adresa 

Fondului Provocările Mileniului Moldova: str. N. 

Iorga, 21, MD-2012, mun. Chişinău sau pe adresa 

electronică (copiile actelor solicitate trebuie să fie 

scanate) ana.racu@mca.gov.md. Modelele 

declarațiilor solicitate sunt disponibile pe pagina 

web a FPM Moldova (www.mca.gov.md, 

http://mca.gov.md/ro/consultative_group.html). 
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mailto:ana.racu@mca.gov.md
http://www.mca.gov.md/
http://mca.gov.md/ro/consultative_group.html

