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Monitorizare și evaluare: eficienţă,  
rezultate și impact
Programul Compact, implementat în perioada 2010-2015, prevede investiţii majore în domenii priori-
tare pentru economia Republicii Moldova, cum ar fi infrastructura drumurilor, sistemele centralizate 
de irigare, transferul gestiunii sistemelor centralizate de irigare către Asociaţiile Utilizatorilor de Apă 
pentru irigaţie, îmbunătăţirea managementului apelor, sporirea accesului la finanţe pentru investiţii în 
infrastructura post-recoltare, instruiri pentru producătorii agricoli și asistenţă în accesarea pieţelor de 
valoare înaltă.

Pentru a determina eficienţa investiţiilor efectuate de Guvernul SUA în economia Republicii Moldova, 
Programului Compact este monitorizat și evaluat pe parcursul derulării, găsind răspunsuri la următoa-
rele întrebări:   

Care este durabilitatea rezultatelor 
 
Programului Compact?

C

Care este eficiența programului? 
 

Care componentă a programului 

a fost cea mai eficientă, și care mai 

puțin eficientă? Care este motivul?

rele întrebări:  

Care au fost dificultățile sau con-
 

strîngerile majore în implementarea 

Programului Compact?

l con

În ce măsură au fost realizate obiec-
 
tivele Programului Compact?

În ce măsură și în ce mod Programul 

 
Compact a avut un impact pozitiv 

asupra reducerii sărăciei și creșterii 

economice în Republica Moldova?

Monitoring and Evaluation: Efficiency, 
Outcomes and Impact

The 2010 - 2015 Compact provides major investments in the priority areas for the Moldovan economy, 
such as road infrastructure, centralized irrigation systems, transfer of the management of the centralized 
irrigation systems to Water Users Associations, improvement of water management, access to funds for 
post-harvest infrastructure, training for agricultural producers and assistance in marketing high value 
products.

To determine the efficiency of the U.S. Government investments into the economy of the Republic of 
Moldova, the Compact implementation will be subjected to monitoring and evaluation that will answer 
the following questions:   

To what extent were the Compact 
 
objectives achieved?

the following questions:  

How efficient is the program? What 
 

is the most efficient component of 

the program and which component 

is less efficient and why?

What is the Compact impact on the 
 

reduction of poverty and economic 

growth in the Republic of Moldova?

What were the major difficulties or 
 

constraints faced during the Com-

pact implementation?

Are the Compact outcomes sustain-
 
able?
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Tranziţia la agricultura performantă – rezultate și  
așteptări în cifre  
Tranziţia la Agricultura Performantă este unul dintre cele două proiecte ale Programului Compact care 
își propune să contribuie la dezvoltarea agriculturii performante și creșterea veniturilor persoanelor an-
trenate în activităţi agricole prin: 

Reabilitarea sistemelor centralizate de irigare  

Reformarea sectorului de irigare  

Facilitarea accesului la finanţe  

Activitatea de creștere a vînzărilor produselor agricole de valoare înaltă. 

Conform estimărilor, de rezultatele proiectului Tranziţia la Agricultura Performantă vor beneficia circa 
29 000 de gospodării agricole sau peste 112 mii de persoane. 

Suprafața terenurilor agricole pe 
 
care se aplică tehnologii avansate de cultivare va depăși 8000 de hectare.

Suprafața terenurilor ag i l

Suprafața terenurilor irigate în zona 
 

de acoperire va crește de trei ori.
il r irigate în zona 

Se așteaptă dublarea profiturilor per 
 
hectar de suprafaţă cultivată în zo-nele unde vor fi reabilitate sistemele de irigare.

Cel puțin 100 de antreprenori vor be-
 
neficia pînă în 2015 de credite pentru investiții în infrastructura post-recol-tare.

Circa 9000 de angajaţi agricoli din 

 
zonele cu sisteme de irigare reabili-

tate își vor putea spori veniturile da-

torită creșterii cererii pentru forța de 

muncă urmare a extinderii activității 

agricole.

Transition to High Value Agriculture – outcomes 
and expectations in figures

The Transition to High Value Agriculture Project is one of the two projects of the Compact that aims at 
facilitating the development of high value agriculture and growing the incomes of people engaged in it. 
It has four major activities: 

Centralized Irrigation Systems Rehabilitation  

Irrigation Sector Reform  

Access to Agricultural Finance  

Growing High Value Agriculture Sales  

The estimations show that the Transition to High Value Agriculture Project will benefit about 29 000 
farming households or over 112 thousand people.

Advanced cultivation technologies 
 
will be used on over 8000 hectares of farmland.

Advanced cultivation tech l

The irrigated land in the Compact 
 

areas will increase three times.l d in the Compact 

The incomes per hectare of farmland 
 
in the areas covered by the rehabili-tated irrigation systems are expected to double.

At least 100 entrepreneurs will re-
 
ceive loans for post-harvest infra-structure till 2015.

The incomes of about 9000 people in 

 
the Compact areas will increase due 

to the growing demand for labor 

force as a result of the expansion of 

farming activities.
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Reforma sectorului de irigare 
Reformarea sectorului de irigare prevede acordarea asistenţei în crearea Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă 
pentru irigare, transferul managementului sistemelor de irigare de la autorităţile publice către AUAI cre-
ate, precum și îmbunătăţirea  managementului apelor și crearea condiţiilor pentru atragerea investiţiilor 
în sectorul de irigare.  n în în n secsecsee ortortorul l ul u de de de iiriiiriirigargargarggargare.e.e.e  

Cel puțin 20 la sută din membrii con-
 

siliilor de administrare a Asociațiilor 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigare 

sunt femei.

l tă din membrii con-

Dublarea numărului de producători 
 
agricoli satisfăcuți de calitatea ser-viciilor de irigare prestate, cum ar fi perioada de livrare a apei, costuri și administrarea sistemelor centraliza-te de irigare.

11 Asociații ale Utilizatorilor de Apă 

 
pentru Irigare au preluat funcțiile de 

gestionare a sistemelor centralizate 

de irigare.

Irrigation Sector Reform
The Irrigation Sector Reform Activity will provide assistance in establishing Water Users Associations, 
transferring the management of irrigation systems from public authorities to WUAs, and improving wa-
ter management and creating conducive environment for investments into the irrigation sector.  

At least 20% of the members of the 
 

WUA Boards will be women.l t 20% of the members of the 

The number of agricultural produc-
 
ers satisfied with the quality of irriga-tion services, such as the water sup-ply period, costs and administration of the centralized irrigation systems will double.

11 Water Users Associations will take 

 
over the management of centralized 

irrigation systems.
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Reabilitarea a pînă la 11 sisteme centralizate  
de irigare 
Fondul Provocările Mileniului Moldova își propune în cadrul activităţii de reabilitare a sistemelor cen-
tralizate de irigare să reconstruiască și să modernizeze pînă la 11 sisteme centralizate de irigare. Este o ac-
tivitate extrem de importantă, avînd în vedere investiţiile majore în reabilitarea infrastructuri de irigare 
care vor fi efectuate pentru prima dată în Republica Moldova. p p p

Terenurile agricole vor fi evaluate la 
 
un preț mai înalt, datorită accesului la apă pentru irigare.

Dublarea suprafețelor dedicate cul-
 
turilor cu valoare înaltă în zonele cu sistemele de irigare reabilitate.

Triplarea suprafețelor pe care se apli-
 

că tehnilogii moderne de cultivare.

Circa 15 500 de hectare de teren agri-

 
col au acces la apă pentru irigare.

Rehabilitation of up to 11 centralized  
irrigation systems

The Millennium Challenge Account Moldova intends to rehabilitate and upgrade up to 11 centralized ir-
rigation systems. This is a crucial activity, given the major investments that will be made for the first time 
in the rehabilitation of the Moldovan irrigation infrastructure. 

the major investments that will be made for the first time
nn iinfrafrastrstructuctureu . 

The farmland will be evaluated at 
 
a higher price, due to the available water for irrigation.

The area of land used to grow high 
 
value crops covered by the rehabili-tated irrigation systems will double.

The areas where modern technolo-
 

gies will be applied will increase 

three times.

About 15 500 hectares of farmland 

 
will have access to water for irriga-

tion.
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Facilitarea accesului la finanţe în agricultură 
Facilitarea accesului la finanţe este asigurată prin intermediul unui Program de credite pentru a stimula 
investiţiile producătorilor agricoli și ale antreprenorilor din sectorul agro-industrial în infrastructura 
post-recoltare. Programul de credite oferă mai multe avantaje și este destinat antreprenorilor micro, mici 
și medii care activează în sectorul agro-industrial.

Cel puțin 100 de împrumuturi con-
 
tractate pentru a investi în infra-structura post-recoltare.

12 milioane de dolari vor fi acordați 
 

ca împrumuturi pentru investiții în 

infrastructura post-recoltare.

Capacitatea de păstrare a produse-

 
lor agricole de valoare înaltă, ca par-

te a infrastructurii post-recoltare din 

Republica Moldova, va crește cu cel 

puțin 10 500 tone. 

Access to Agricultural Finance 
The access to agricultural finance will be possible through the Credit Facility that aims to encourage 
agricultural producers and entrepreneurs operating in the agro-industrial sector to invest in the post-
harvest infrastructure. The Credit Facility provides a number of benefits and targets the micro-, small 
and medium enterprises operating in the agro-industrial sector.

At least 100 loans will be provided 
 
for investments in the post-harvest infrastructure.

12 million USD will be lent for invest-
 

ments in post-harvest infrastruc-

ture.

The capacity for storing high value 

 
agricultural products, as part of the 

post-harvest infrastructure in the  

Republic of Moldova, will increase by 

at least 10 500 tones.
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Creșterea vînzărilor produselor agricole de 
valoare înaltă 
Activitatea de creștere a vînzărilor produselor agricole de valoare înaltă, implică asistenţă în dezvoltarea 
pieţei de desfacere, instruirea producătorilor agricoli  în accesarea unor pieţe, promovînd experienţele 
de succes. 

Cel puțin 1500 de fermieri, antrepre-
 
nori din domeniul agro-alimentar vor beneficia de asistență în efectu-area tranzacțiilor agricole.

În jur de 4 mii fermieri vor fi instruiți 
 

în domeniul tehnologiilor agricole 

avansate.

Valoarea vînzărilor anuale efectuate 

 
de producătorii agricoli sau grupuri 

de producători care au beneficiat de 

asistență va ajunge pînă la 31, 5 mi-

lioane de dolari.

Growing High Value Agriculture Sales 
The Growing High Value Agriculture Sales Activity will provide assistance in market development, trai-
ning the agricultural producers how to market their products, sharing successful experiences.

At least 1500 farmers, entrepreneurs 
 
from the agro-food sector will receive assistance in agricultural transac-tions.

Around 4000 farmers will receive 
 

training in advanced agricultural 

technologies.

The value of the annual sales by ag-

 
ricultural producers or groups of pro-

ducers will reach 31.5 million USD.
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Reabilitarea drumului
Peste 300 000 de persoane sau circa 78 mii de gospodării  vor beneficia de  reabilitarea drumului Sărăteni-
Soroca. Acești beneficiari reprezintă utilizatorii și proprietarii de mijloace de transport care folosesc dru-
mul, inclusiv producătorii agricoli locali și cumpărători; prestatorii de servicii de transport și pasagerii 
acestora etc. De asemenea, drept beneficiari ai drumului reconstruit și modernizat sînt comercianţii și 
clienţii localurilor amplasate de-a lungul acestui traseu.

Peste 2000 de elevi și profesori din 
 

localitățile de-a lungul drumului re-

abilitat vor fi instruiți în securitatea 

traficului rutier

Siguranța traficului rutier va crește.
 

Costurile utilizatorilor de drum se vor 
 
reduce pînă în 2015 cu 112 milioane de dolari. 

În următorii 10 ani traficul va crește 

 
cu 4,2% pentru transportul de pasa-

geri și cu 3,6% pentru transportul de 

mărfuri

Road Rehabilitation
The rehabilitation of the Sarateni-Soroca road will benefit over 300 000 persons or about 78 000 house-
holds. They will be users and owners of vehicles driving along this road, including the local agricultural 
producers and buyers; transport service providers and their passengers; merchants and customers of 
businesses located along the road. 

Over 2000 pupils and teachers living 
 

in the localities along the road to be 

rehabilitated will receive training in 

road traffic safety.

g

Road traffic safety will improve
 

The costs incurred by the road users 
 
will decrease by 112 million USD by 2015.

Over the next 10 years the passenger 

 
transport will increase by 4.2% and 

the transport of goods by 3.6%.
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Fondul Provocările Mileniului Moldova
str. N. Iorga 21, et.4,  MD-2012

mun. Chișinău, Republica Moldova
tel.+373 22 85 22 99,  fax.+373 22 85 22 94,  

www.mca.gov.md
e-mail: office@mca.gov.md

Millennium Challenge Account Moldova
N. Iorga str., 21, MD-2012; 
mun. Chișinău, Republic of Moldova;
tel.: +373 22 85 22 99; fax: +373 22 85 22 94;
www.mca.gov.md
e-mail: office@mca.gov.md
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