
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul Compact al Guvernului SUA va reabilita încă 7 km de drumuri 

naționale și locale, adițional la cei 93 de km ai traseului Sărăteni-Soroca. Pentru 

executarea lucrărilor suplimentare de reabilitare a noilor porțiuni de drum din 

fondurile Programului Compact vor fi alocate circa 4,3 milioane USD. 

Printre segmentele de drum ce vor fi reabilitate se numără o porțiune de circa 1,2 

km a drumului local la intrarea în orașul Soroca, o porțiune de circa 1,6 km a 

drumului R14, de la intersecția Sărăteni spre Bălți, și drumul de acces spre stația 

de pompieri din orașul Soroca. De asemenea, vor fi reconstruite mai multe 

segmente de drumuri locale, vor fi pavate spațiile parcărilor publice amplasate pe 

traseu și urmează a fi construite stații noi de așteptare a transportului public în 

comunitățile amplasate de-a lungul traseului Sărăteni-Soroca.  

În acest scop, Fondul Provocările Mileniului Moldova a modificat contractele 

semnate cu consorțiul companiilor turcești Onur&Summa și compania austriacă 

Strabag, care execută lucrările de reconstrucție a traseului Sărăteni-Soroca. 

Potrivit amendamentelor, termenul de executare a lucrărilor noi a fost extins pînă 

la sfîrșitul lunii septembrie, curent. 

Reabilitarea porțiunii de drum Sărăteni-Soroca de 93 de km este unul din 

obiectivele Programului Compact al Guvernului SUA. Lucrările de reconstrucție 

a traseului au demarat în toamna anului 2012 și au inclus modernizarea 

infrastructurii drumului și reabilitarea unor segmente de drumuri locale cu o 

lungime totală de circa 7 km din cele 14 localități amplasate de-a lungul traseului  

Sărăteni-Soroca. Valoarea totală a lucrărilor de reabilitare a traseului Sărăteni-

Soroca este de circa 100 milioane USD.  

"Programul 
COMPACT îşi 
propune să 

contribuie la 
reducerea  
sărăciei în 
Republica 

Moldova prin 
creştere 

economică" 
 

Buletin informativ, August, 2014 

 

SPRE O CREŞTERE ECONOMICĂ DURABILĂ 

Compact Moldova 

str. N. Iorga, 21,  
MD-2012;  

mun. Chişinău, 
Republica 
Moldova; 

 tel.: +373 22  
85 22 99; 

 fax: +373 22  
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 e-mail: 
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Programul Compact va reabilita noi porțiuni de 

drumuri locale   

http://www.mca.gov.md/


 
 

 
2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucția sistemelor de irigare Criuleni și 

Lopatna, efectuată în cadrul Programului Compact 

al Guvernului SUA, a intrat în etapa finală. În luna 

septembrie sistemul de irigare Criuleni urmează să 

fie dat în exploatare, iar în luna octombrie va fi dat 

în exploatare sistemul de irigare Lopatna. Astfel, 

fermierii vor putea deja să irige terenurile începînd 

cu sezonul agricol 2015. 

Pînă în prezent, la sistemul de irigare Criuleni au 

fost instalați circa 95 la sută din cei 29 de kilometri 

de țevi de polietilenă și oțel prevăzuți de proiect. 

De asemenea, au fost instalați hidranți și alte utilaje 

de irigare necesare pentru funcționarea noului 

sistem. În același timp, la sistemul de irigare 

Lopatna, compania de construcție a instalat 80 la 

sută din țevi din totalul de 24 de kilometri de țevi 

de polietilenă și oțel. Sînt practic încheiate lucrările 

de reconstrucție a clădirilor celor 3 stații de 

pompare, de montare a pompelor noi și a prizelor 

de captare a apei. În proces de instalare finală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sînt echipamentele electrice și de automatizare 

pentru operarea sistemelor de irigare, care grație 

tehnologiilor performante și eficiente energetic vor 

permite agricultorilor să facă economii 

considerabile pentru apa utilizată. 

Pentru reabilitarea sistemelor de irigare Criuleni și 

Lopatna din resursele programului Compact au fost 

alocate circa 8 milioane dolari SUA. După 

reconstrucția și modernizarea celor două sisteme de 

irigare vor fi extinse suprafețele de teren irigat la 

Lopatna de la 50 de hectare pînă la 509 de hectare, 

iar la Criuleni - de la 120 de hectare pînă la cca 760 

de hectare. În zona sistemelor de irigare Criuleni și 

Lopatna activează peste 1000 de agricultori, care 

vor putea utiliza apa pentru irigare în funcție de 

necesități și vor achita volumul real de apă utilizat. 

Toate acestea se datorează reducerii la minim a 

pierderilor de apă din conductele noi de distribuire 

a apei și a contorizării consumului de apă.  

 

 

În luna septembrie sistemul de irigare Criuleni va fi dat în exploatare 



 
 

 
3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locuitorii din satele Chircani, Zîrnești și Cucoara, 

raionul Cahul, au constituit la 25 august, curent, 

comitetul de monitorizare a impactului social 

(CMIS), care va ajuta comunitatea să 

interacționeze cît mai eficient cu compania de 

construcție implicată în reabilitarea sistemului de 

irigare Chircani-Zîrnești, finanțată de Guvernul 

SUA prin intermediul Programului Compact.  

Noul comitet întrunește 13 persoane care locuiesc 

în cele două sate și sunt primari, profesori, angajați 

ai caselor de cultură, asistenți sociali și membri ai 

Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare din 

regiune. ”Comitetul este o structură obștească 

menită să asigure monitorizarea lucrărilor de 

reabilitare, să ofere suport informațional atât 

comunității, cît și companiei de construcții, să 

prevină apariția anumitor conflicte”, a afirmat 

Valentina Bodrug-Lungu, expert în aspecte sociale 

și de gen.  

Nicolae Babanuță, producător agricol care deține 

teren în aria sistemului de irigare reabilitat,  a fost 

ales în calitate de președinte al Comitetului. El 

afirmă că va asigura activitatea eficientă a CMIS și 

este sigur că pe parcurs ar putea să apară probleme 

care urmează a fi discutate împreună cu 

comunitatea.  ”Compania de construcții lucrează de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 luni în apropierea localităților noastre, pînă la 

moment nu au fost înregistrate plîngeri din partea 

sătenilor sau situații de conflict.  Acum, că am 

creat acest comitet, oamenii vor primi mai multe 

informații despre reabilitarea sistemului de 

irigare”, a precizat domnul Babanuță.  

Rodica Cristian, profesoară la gimnaziul din satul 

Cucoara, a devenit membră, dar și vicepreședinte 

al CMIS. ”Consider că acest comitet trebuie să 

funcționeze exclusiv în favoarea cetățenilor. 

Reabilitarea sistemului de irigare este o posibilitate 

unică pentru agricultori să obțină recolte mai înalte, 

iar pentru cei care și-au abandonat terenurile – un 

stimulent de a le prelucra și de a munci acasă, nu 

peste hotare”, își exprimă speranța Rodica Cristian.  

Comitetul de monitorizare de la Chircani-Zîrnești 

este constituit preponderent din femei. Femeile 

reprezintă 10 membri din Comitet și ele și-au 

exprimat speranța să poată contribui la 

responsabilizarea comunității în care locuiesc.  

Pînă în prezent au fost create 10 comitete de 

monitorizare pentru toate sistemele de irigare 

reabilitate cu suportul FPM Moldova, alte 13 

comitete activează de-a lungul traseului Sărăteni-

Soroca.  

Reabilitarea sistemului de irigare Chircani-Zîrnești va fi monitorizată 

de un comitet format din localnici 
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Corporația Provocările Mileniului pune un accent deosebit pe aspectele sociale în cadrul programelor 

compact pe care le implementează în mai multe state ale lumii ce tind spre consolidarea democrației și 

creșterea economică, inclusiv în proiectele de infrastructură. Iată de ce, acordarea atenției aspectelor sociale 

pe parcursul derulării lucrărilor de reabilitare a drumului și a reabilitării sistemelor de irigare, a devenit o 

abordare inovativă  pentru Republica Moldova. În acest context Dragica Veselinovic, consultant internațional 

pentru aspecte sociale în cadrul proiectului de reabilitare a drumului, vine cu explicații.    

 

Pe parcursul ultimilor doi ani ați fost responsabilă 

de aspectele sociale în contextul reabilitării unei 

porțiuni a traseului Sărăteni-Soroca. Cum 

apreciați necesitatea componentei sociale într-un 

proiect ce ține de reconstrucția infrastructurii 

drumului? 

Toate proiectele care sunt pentru oameni, inclusiv 

şi proiectele de reabilitare a drumului, trebuie să 

aibă „o faţă umană”, „un suflet al proiectului”, şi 

acesta sînt oamenii. Implicarea acestora este 

facilitată printr-o abordare participativă, 

componentele sociale ale proiectului, prin 

implicarea eficientă a comunităţilor. Imaginaţi-vă, 

cineva în Chişinău stă şi se gîndeşte care sunt 

necesităţile celor din Voloviţa fără a vorbi, cel 

puţin, cu ei sau fără a vizita această localitate. Dar 

nu acest lucru contează cel mai mult. Oamenii 

trebuie să simtă apartenenţa la proiect. Şi acest 

sentiment este dezvoltat prin implicarea oamenilor. 

Altminteri, noi transmitem mesajul că cineva 

realizează proiectul în locul lor, iar treaba lor este 

doar să beneficieze de rezultate şi astfel noi 

încurajăm „mentalitatea mîinii întinse”. Oamenii 

au propriile viziuni, percepţii, necesităţi, opinii, iar 

noi trebuie să-i ascultăm şi să-i implicăm… Iar 

acest lucru este comunicat şi implementat prin 

componenta socială a proiectelor. Eu consider că 

toate proiectele de infrastructură trebuie să aibă o 

componentă socială, iar comunitățile trebuie 

implicate la toate etapele proiectului – planificare, 

elaborare, implementare şi monitorizare/întreţinere. 

Atunci cînd avem vreo idee referitor la proiectul 

care are scopul de a aduce îmbunătăţiri în 

comunităţi, trebuie să organizăm consultări oneste, 

cu sens şi continue cu comunitatea. Trebuie să 

mergem şi să informăm locuitorii despre ce se 

planifică pentru ei, să întrebăm oamenii ce gîndesc 

şi ce sugestii au, care sînt doleanţele lor, în ce mod 

să fie implicaţi, cum pot participa etc.  

Cît de ușor a fost să mobilizați comunitățile să 

participe în proiectul de reabilitare a drumului?  

Nu pot spune că a fost uşor sau prea dificil să 

mobilizăm comunităţile să participe în proiectul de 

reabilitare a drumului. Aici oamenii sînt foarte 

activi, bine informaţi şi le place să se implice în 

proiecte sau evenimente publice. La începutul 

proiectului, în fiecare comunitate acoperită de 

proiect a fost creat cîte un Comitet de monitorizare 

a impactului social (CMIS). Şase astfel de comitete 

activează pentru Lotul 3 şi 4 din cadrul proiectului 

(porțiunea de drum Ghindești-Rublenița). Din cei 

74 membri ai comitetelor, 42 (57%) sînt femei. 

Aceste comitete sînt nişte structuri sociale, obşteşti, 

neguvernamentale şi non-politice, care au scopul 

de a oferi suport în monitorizarea impactului social 

şi de mediu al proiectului. Ele au facilitat şi sporit 

implicarea principalilor factori interesaţi, 

transparenţa şi încrederea. Mai mult decît atît, 

comitetele facilitează comunicarea între 

comunităţile acoperite de proiect şi companiile 

implicate în reabilitarea drumului, prin crearea unei 

Satele din nordul Moldovei acum sînt mai aproape de Chişinău  
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înţelegeri reciproce între părţile interesate şi a unei 

atmosfere prietenoase, de cooperare şi participare 

în comunităţile acoperite de proiect.  

Avem o cooperare eficientă cu membrii 

comitetelor în toate comunităţile, iar implicarea 

femeilor în activitatea comitetelor este remarcabilă. 

În Republica Moldova acesta este primul proiect 

care are activități cu impact social, care au inclus 

consultări largi şi eficiente şi implicarea 

comunităţilor. La început comunitățile nu erau 

obişnuite cu o implicare atît de activă în cadrul 

unui proiect de infrastructură. Cu timpul, însă, în 

rezultatul întîlnirilor, discuţiilor, conlucrării noastre 

zilnice, relaţiile cu comunităţile s-au îmbunătăţit, a 

crescut încrederea reciprocă şi implicarea lor. O 

schimbare majoră în deschiderea şi disponibilitatea 

comunităţilor să vorbească, să vină cu sugestii, să 

iniţieze schimbări este vizibilă în fiecare 

comunitate acoperită de proiect. 

Cum ați reușiți să motivați membrii comunității să 

se implice în acțiunile sociale? 

Am fost nevoită să lucrez încet şi împreună cu 

echipa responsabilă de problemele sociale, 

specialiști din Republica Moldova. Împreună am 

construit relaţia cu comunităţile, arătîndu-le că noi 

chiar vom face ceea ce spunem şi că încercăm să le 

promovăm interesele. Lucrurile nu se schimbă 

peste noapte. Este un proces în care învăţăm cum 

să ne comportăm în noile relaţii, să respectăm 

diferenţele de opinii, să construim încredere 

reciprocă.  

Care aspecte ale dimensiunii sociale pe parcursul 

reabilitării drumului au fost mai problematice? De 

ce? 

Au fost două aspecte pe care aş vrea să le 

menţionez:   

 Primul – aspectele sociale sunt parte a unui 

proiect “sută la sută” tehnic. Aceasta înseamnă 

că cîteva persoane specializate în aspecte 

sociale lucrează cu o echipă mare de experți 

tehnici, care pot nici să nu-şi dea seama de 

necesitatea prezenţei experţilor sociali şi de 

rolul lor. Aşadar, problemele de comunicare, 

lipsa de cooperare sînt un lucru obişnuit. Pentru 

a le evita, chiar la începutul proiectului, este 

necesară organizarea unei instruiri pentru toți 

angajații implicați în realizarea proiectului ca 

să li se explice importanţa implicării 

comunităţii în proiect.   

 Al doilea aspect ţine de implicarea 

specialiștilor locali. După părerea mea, fiecare 

proiect care are o componentă socială, trebuie 

să implice atît experți internaționali care vin cu 

o experiență largă, cît și specialiști locali. 

Aceasta este o soluție reciproc avantajoasă: 

experţii locali vor avea posibilitatea să obțină 

noi cunoştinţe, practici şi abordări de 

soluţionare a diferitor probleme posibile, în 

acelaşi timp, expertul internațional va înțelege 

mai bine contextul cultural de soluţionare a 

anumitor probleme, cea mai bună strategie de 

comunicare, şi va fi indispensabil în procesul 

de cooperare cu comunităţile.  

Orice activitate pe care o desfășurăm ne dorim să 

producă o schimbare pozitivă care ar îmbunătăți 

comportamentul, atitudinea comunității. Credeți că 

ați reușit să influențați vreo schimbare? Care este 

schimbarea pe care ați influențat-o în satele din 

nordul Republicii Moldova?  

Mă consider norocoasă şi privilegiată să am şansa 

să lucrez cu comunităţile locale şi experţii din 

Republica Moldova. Odată cu trecerea timpului şi 

avansarea procesului de implementare a proiectului 

am văzut primele semne ale schimbărilor în 

oameni, în atitudinea lor faţă de proiect, în 

participarea largă şi aprecierea sinceră a 

instruirilor, sesiunilor de informare, evenimentelor 

publice, suportul pentru proiecte, monitorizare 
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riguroasă, participarea elevilor şi aprecierea tuturor 

acţiunilor pe care le-am realizat cu ei sau pentru ei. 

Pentru mine este o satisfacţie enormă să văd 

oamenii   fericiţi   şi   sincer   apreciind proiectul şi 

 

participînd în realizarea acestuia. Niciodată nu voi 

uita una din cele mai minunate femei din Gura 

Camencii. Avusem o sesiune privind încurajarea 

femeilor din zonele rurale să participe activ în 

procesele decizionale. Cînd sesiunea a luat sfîrşit 

ea s-a apropiat să ne mulţumească pentru 

organizarea acelei sesiuni, adăugînd că dacă ştia 

patruzeci de ani în urmă ceea ce a învăţat în acea zi 

ea şi-ar fi educat fiicele altfel.  

Am auzit multe comentarii de acest fel în 

comunităţile amplasate de-a lungul drumului 

reabilitat în cadrul proiectului. Dar cert este faptul 

că satele din regiunile de nord ale Republicii 

Moldova acum sînt mai aproape de Chişinău, şi 

după cum ne-au spus şi comunităţile, ele devin sate 

moderne.    

 

 

 

Unul din obiectivele Programului Compact este de a contribui la îmbunătățirea managementului resurselor 

de apă din Republica Moldova. În acest context, FPM Moldova din fondurile Compact a oferit Serviciului 

Hidrometeorologic de Stat echipament modern de monitoring a apei în valoare de circa 92 de mii USD. 

Anatolie Puțuntică, directorul Serviciului Hidrometeorologic  de Stat, explică în ce constă echipamentul 

donat. 

 

 

În ce constă echipamentul oferit în cadrul 

Programului Compact? 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a moștenit din 

perioada sovietică un echipament învechit de 

monitoring a cantității de a ape scurse pe 

perimetrul țării. De aceea era o prioritate de a 

substituie echipamentul vechi cu echipament nou, 

iar FPM Moldova prin Programul Compact a picat 

bine întrucît a permis modernizare rețelei de 

posturi hidrologice pe rîiurile Nistru, Botna, Bîc și 

Ichel. În total serviciul a adăugat în rețeaua sa 8 

posturi hidrologice care fără prezența factorului 

uman, în regim on-line, ne permit să primim 

informații despre viteza, nivelul, debitul de 

scurgere a apei prin albia acestor rîuri. Aceste 

informații sunt utile și pentru sub-componenta de 

reabilitare a sistemelor de irigație. Iată de ce, 

pentru funcționarea sistemelor de irigație serviciul 

va veni cu date obiective de la posturile 

hidrometrice modernizate.  

În mod practic ce ne permite acest echipament? 

Acest echipament ne permite să calculam 

cantitățile de apă scurse pe durata unui an prin 

albia rîului și să comparăm datele cu situația din 

anii precedenți, dacă scurgerea a scăzut sau dacă 

scurgerea a crescut, dacă pot fi evidențiate 

cantitățile de apă ce pot fi antrenate în irigație.  

Anatolie Puțuntică: Modernizarea rețelei de monitoring a apelor va 
facilita planificarea procesului de irigare 
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În acest fel, putem face prognoze si planificări în 

baza datelor obținute de la posturile noi. 

Pentru a beneficia la maximum de acest 

echipament, angajații serviciului au participat la 

stagii de instruire pentru însușirea softului 

specializat, care permite obținerea informațiilor ce 

țin de curbele de nivel, al calculului în regim 

automat a nivelului și cantității de scurgeri în albia 

rîurilor monitorizate etc. 

Cum este utilizată informația colectată de stațiile 

de monitoring a apei? 

Informațiile și analizele colectate sunt difuzate 

conform unor scheme de anunțare ministerele din 

diferite domenii: Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 

Drumurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor. Ulterior aceste ministere trebuie să 

întreprindă măsurile necesare. 

Ce țări sunt vizate în procesul de monitoring a 

apelor? 

Datele sunt colectate de Republica Moldova, iar 

ulterior facem schimb de date cu alte state, datorită 

acordurilor de colaborare și cadrului internațional 

de reglementare. Informația cu caracter 

meteorologic trebuie să circule gratis. În prezent 

rețeaua de monitoring a apelor modernizată este 

destul de extinsă. Prin intermediul altor programe 

au fost instalate posturi hidrometrice pe rîul Prut și 

alte 7 posturi hidrografice se instalează pe rîul 

Nistru.  

Care sunt concluziile Serviciului Meteorologic, 

urmare a datelor colectate de la posturile de 

monitoring? 

În contextul schimbărilor climei am avut secetă 

grava pentru economia țării în  2000, 2003, 2007, 

2010. Dacă e să analizăm situația de acum 20 de 

ani, Moldova nu cunoștea temperaturi de pînă la 40 

de grade. Din anii 90 am avut 9 zile cu temperaturi 

de peste 40  de grade, dintre care 5 zile  au  fost  în  

 

 

 

 

 

2007. Au fost temperaturi de peste 40 de grade, 

culminînd pe 7 august 2012 cu temperatura de 42,4 

de grade, înregistrată la Fălești, temperaturi 

caracteristice pentru țările arabe.  

Din cauza acestor schimbări scurgerile de apă sunt 

sub nivelul multianual. Chiar și scurgerile de apă 

din acest an, în pofida precipitațiilor care au căzut, 

sunt relativ reduse. Există o explicație, probabil 

precipitațiile au compensat deficitul apelor 

subterane și mai puțin au compensat scurgerile din 

rîuri. În prezent, doar Dunărea rămîne la valorile 

medii multianuale, Prutul și Nistru au o scurgere 

subnivel. 

Datorită acestor dotări unde se plasează Republica 

Moldova în raport cu alte state? 

Noi ne plasăm acum la un nivel mai sus de mediu, 

comparativ cu țările din spațiul CSI, unde multe 

foste republici nu dispun de posturi de 

monitorizare performante.  Recent, am avut o 

întrunire la Sanct-Petersburg, unde colegii din alte 

țări sau fost mirați să afli ce echipamente 

performate  deține Serviciul, grație proiectelor de 

asistență  tehnică ale altor organizații 

internaționale, inclusiv posturile de monitorizare 

automată a apelor Chiar și Federația Rusă este la 

un început de modernizare comparativ cu noi. 

De ce investiții adiționale mai are nevoie 

Serviciului Hidrometeorologic de Stat pentru a 

spori eficiența activității sale?  

Consider că la moment rețeaua de monitoring pe 

rîurile mari este suficientă. Ramîn însă neacoperite 

rîurile mici, care atunci cînd cad precipitații pot 

deveni mari fluvii provocînd pierderi materiale și 

chiar umane. Problema rîurilor mici e că unele din 

ele în perioada caldă a anului pot sa rămînă fără 

apa și echipamentele nu pot să funcționeze.

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. 
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