
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grup de jurnaliști din Republica Moldova au avut posibilitatea să meargă la 

finele lunii august pe șantierele de construcție de-a lungul traseului Sărăteni-

Soroca pentru a se documenta despre diferite etape în procesul de reabilitare a 

drumului. De asemenea, jurnaliștii au avut ocazia să discute cu managerii și 

specialiștii companiilor de construcție și de supraveghere despre lucrările 

efectuate, verificarea calității acestora și executarea în termen a lucrărilor.  

Cu referire la construcția intersecției denivelate Sărăteni-Soroca, constructorii le-

au comunicat jurnaliștilor că pînă în prezent 45 la sută din lucrări au fost deja 

efectuate și se preconizează finalizarea construcției podului pentru intersecție 

pînă la finele anului curent. Deocamdată, au fost construiți pilonii de pod și 

pilaștrii și sunt în proces de instalare cele 32 de grinzi din beton.  

De asemenea, constructorii turci muncesc la reconstrucția a 11 poduri amplasate 

pe porțiunea Sărăteni-Ghindești, iar pe o porțiune de circa 10 km au așternut deja 

stratul final de uzură. 

În același timp, jurnaliștii au fost informați despre lucrările de reabilitare pe 

porțiunea de drum de la Ghindești pînă la intersecția Drochia, reconstruită de 

compania STRABAG. Potrivit acestei companii, continuă lucrările de 

terasament, care urmează în mare parte să fie finalizate pînă la sfîrșitul anului 

curent. Sunt în derulare lucrările de înlăturare a alunecărilor de teren de pe 

șoseaua de ocolire a orașului Soroca. Pînă în prezent au fost deja turnați 212 

piloni cu diametrul de 80 de centimetri la o adîncime de 17 metri, care au format 

un perete pe o lungime totală de 245 de metri.  
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Pe parcursul vizitei pe șantierele de construcție, 

jurnaliștii au fost informați despre respectarea 

standardelor internaționale în procesul de 

reconstrucție a drumului. Ei au asistat la controlul 

calității materialelor de construcție efectuat în 

laborator și au participat la colectarea probelor pe 

diferite porțiuni ale drumului în scopul verificării 

corespunderii lucrărilor efectuate.   

Lucrările de reabilitare a traseului de 93 de km 

Sărăteni-Soroca, vor continua pînă în luna iulie 

2014. Majoritatea lucrărilor de reconstrucție a 

podurilor și a lucrărilor de terasament vor fi 

efectuate pînă la sfîrșitul anului 2013. 

Actualmente, starea drumului Sărăteni – Soroca 

este foarte rea, iar circa 60 la sută necesită 

reconstrucție totală. Lucrările de reabilitare a 

acestui traseu în valoare de circa 99 mil. USD sunt 

finanțate de Guvernul SUA. 

 

 

 

 

 

 

Cinci dintre cei 20 de studenți ai Facultății de 

urbanism și arhitectură a Universității Tehnice 

(UTM) din Moldova, care au făcut în luna iulie 

curent practica tehnologică pe șantierele de 

construcție de pe traseul Sărăteni-Soroca, au fost 

angajați în cadrul companiei de construcție 

STRABAG implicată  în reconstrucția traseului. 

Începînd cu luna august curent, tinerii angajați 

desfășoară diferite tipuri de lucrări și activează cot 

la cot cu drumarii profesioniști, fiindu-le 

încredințate sarcini reale, realizarea cărora implică 

responsabilitate și muncă asiduă. Studenții sunt în 

ultimul an de facultate și în cazul în care va fi 

acceptată opțiunea trecerii la regimul de studii cu 

frecvență redusă, aceștia urmează să muncească 

pînă la finisarea drumului Sărăteni-Soroca.  

În mod evident, decizia tinerilor de a-și testa 

cunoștințele acumulate la modul practic implică o 

doză mare de entuziasm, dedicație, dar și un regim 

de viață organizat, în care distracțiile și vacanțele 

trebuie să fie reduse la minim. Cu toate acestea, 

decizia de angajare a fost una asumată și reprezintă 

o  oportunitate prețioasă care le aduce  experiență 

și venituri, spun proaspeții angajați. 

De la teorie – la șantier: cinci studenți de la UTM au fost angajați la 
construcția drumului Sărăteni-Soroca 
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”Nu ne temem de dificultăți și suntem convinși de 

perspectivele oferite în cadrul companiei. Cu ceva 

experiență în domeniu, inclusiv și de comunicare 

cu oamenii, vom avea șansa de a fi implicați și în 

alte proiecte de construcție atît în țară, cît și peste 

hotare”, a menționat Ruslan Potapi, unul dintre 

studenții recent angajați. Totodată, tinerii s-au 

arătat mulțumiți de salariile pe care le primesc, 

care depășesc considerabil salariu mediu pe 

economie în Republica Moldova.  

Fiind întrebați despre dificultățile muncii pe 

șantier, băieții au ținut să mărturisească sincer că 

echipamentul de protecție - papucii și căștile de 

protecție – reprezintă inconveniențele cele mai 

mari pe timp de vară, deși s-au obișnuit și cu 

acestea, pentru că protecția muncii este una din 

precondițiile activității pe șantier și toți muncitorii 

trebuie să se conformeze rigorilor.  

La rîndul său, reprezentanții companiei STRABAG 

au menționat că tinerii s-au remarcat pe durata 

practicii prin disciplină, inițiative și interes sporit 

pentru diferite etape și tipuri de lucrări efectuate pe 

traseu, ceea ce a determinat angajarea ulterioară a 

acestora. Pe durata practicii aceștia au fost 

antrenați la lucrări cu un grad diferit de 

complexitate: reconstrucția de poduri, testări de 

laborator, lucrări de terasament și excavare, 

instalare de piloni, participare la diferite ședințe de 

organizare a muncii, efectuare de măsurări și testări 

pe diferite porțiuni de drum etc. 

Inițiativa de a angaja acești tineri, vine să confirme 

realitatea că meseria de drumar, care a fost ignorată 

în ultimii 15 ani,  începe să se bucure de cerere pe 

piața forței de muncă din Republica Moldova. La 

moment, în anul IV al facultății sus-menționate își 

fac studiile 22 de studenți care au specializarea 

construcția de drumuri, căi ferate și poduri.  

 

 

 

 

 

 

Cetățenii din 14 state participă la reabilitarea 

traseului Sărăteni-Soroca. Aceștia sunt angajați în 

calitate de manageri, specialiști sau muncitori în 

cadrul companiei austriece STRABAG și 

consorțiului companiilor turcești 

ONUR&SUMMA, precum și în cadrul companiilor 

de supraveghere IRD Engineering și Louis Berger. 

Anatol Usatîi, directorul proiectului reabilitarea 

drumului în cadrul FPM Moldova, a menționat că 

numai companiile de construcție STRABAG și 

ONUR&SUMMA au angajate circa 570 de 

persoane implicate în reabilitarea drumului 

Sărăteni-Soroca, dintre care 385 de persoane sunt 

din Republica Moldova, iar peste 180 sunt străini, 

care activează în Republica Moldova în baza 

permiselor temporare de muncă. 

Cetățenii străini care muncesc la reconstrucția și 

modernizarea traseului Sărăteni-Soroca vin din 

Canada, Austria, Germania, Olanda, Marea 

Britanie, Polonia, Romania, Turcia, Croația, 

Serbia, Grecia, Bosnia și Herțegovina și Ucraina. 

Deși companiile au o echipă multifuncțională, toți 

angajații cooperează eficient și depun eforturi 

conjugate pentru a finaliza în termen și în 

conformitate cu standardele internaționale lucrările 

de construcție și reabilitare desfășurate pe drumul 

Sărăteni-Soroca, a precizat Anatol Usatîi. 

 

 

Cetățeni din 14 state muncesc la reabilitarea drumului Sărăteni-

Soroca 
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Agenția Națională Arheologică a finalizat raportul privind cercetările din apropierea satului Rogojeni, 

raionul Șoldănești, efectuate cu susținerea fondurilor Programului Compact. Vă propunem secvențe din 

raportul Agenției de Stat Arheologice despre vestigiile descoperite pe șantierul de construcție pe drumul 

Sărăteni-Soroca, finanțate din fondurile Programului Compact. 

Aşezarea Rogojeni I aparţine fazei Precucuteni II 

(4700-4600 CAL BC) a culturii Precucuteni-

Tripolie . Siturile acestei culturi sunt răspândite pe 

un areal vast cuprins între munţii Carpaţi şi bazinul 

râului Bugul de Sud. În spaţiul pruto-nistrean în 

prezent sunt cunoscute circa 100 aşezări. O zonă 

dens locuită în acea perioadă a fost cea din bazinul 

mijlociu al rîului Răut. Anume aici sunt cunoscute 

cele mai multe situri din faza Precucuteni II la care 

se atribuie şi cel de la Rogojeni. 

Prin investigaţii arheologice de salvare a fost 

descărcată de sarcină arheologică o suprafaţă de 

180 mp din suprafaţa sitului Rogojeni I aflat în 

zona drumului Sărăteni-Soroca, reabilitat în cadrul 

Programului Compact. Prin aceste cercetări 

arheologice au fost obţinute importante informaţii 

privind habitatul eneolitic din bazinul rîului Răut. 

Din suprafaţa cercetată a fost recuperat un numeros 

lot de materiale arheologice care caracterizează 

faza Precucuteni II în bazinul de mijloc al r. Răut şi 

care vor fi valorificate din punct de vedere 

muzeistic şi ştiinţific. 

Inventarul arheologic descoperit în aşezarea 

eneolitică Rogojeni I cuprinde următoarele 

categorii de obiecte: ceramică, piese de lut ars, 

piese de silex, unelte de piatră şi obiecte de os şi 

corn, care, la rândul lor, se împart în diferite grupe 

şi tipuri. 

Săpăturile arheologice au identificat câteva 

complexe arheologice închise, precum: o locuinţă 

de suprafaţă, un bordei şi patru gropi menajere. De 

asemenea, au fost surprinse şi anumite aglomerări 

de material arheologic, constând din fragmente 

ceramice, piese de silex şi oase de animale, care ar 

fi putut reprezenta complexe aparte, mai greu însă 

de definit. 

Bordeiele reprezintă cel mai răspândit tip de 

locuinţă atestat în aşezările precucuteniene-

tripoliene timpurii. Conform ipotezelor enunţate 

până în prezent de către mai mulţi specialişti, ele 

serveau fie ca locuinţe permanente în perioada rece 

a anului, fie ca locuinţe provizorii în prima fază de 

fondare a unei aşezări. După abandonarea 

locuinţelor adâncite, groapa lor era folosită pentru 

depozitarea deşeurilor menajere (fragmente de 

ceramică, oase de animale, unelte utilizate etc.). 

Locuinţa descoperită avea pereţii construiţi din 

nuiele şi prăjini, iar în restul elementelor 

constructive erau utilizate şi bârnele despicate. 

Aceasta, după toate probabilităţile, avea şi unele 

amenajări interioare unele urme ale acestora fiind 

descoperite în porţiunea cercetată. 

Locuinţele de suprafaţă la fel sunt prezente în 

aşezările fazei Precucuteni II din întregul arealul de 

răspândire. Ele erau construite pe o carcasă de pari, 

nuiele şi prăjini unsă cu lut amestecat cu pleavă. 

Concluzie: Cercetările arheologice de la Rogojeni, efectuate din 
fondurile Programului Compact, oferă informaţii importante despre 
habitatul eneolitic din bazinul rîului Răut 
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Tavanul locuinţelor consta dintr-un pat de bârne 

despicate, deasupra căruia era aşternut un strat de 

lut cu pleavă. Podeaua era de sol, fie era unsă cu un 

strat de lut cu pleavă. Pe ea erau amenajate vetre şi 

cuptoare. În siturile Precucuteni II din spaţiul 

pruto-nistrean numărul locuinţelor de suprafaţă 

cercetate este destul de modest. Informaţiile 

obţinute în rezultatul cercetărilor de la Rogojeni I 

vine să completeze acest gol. Contrar opiniilor 

existente, s-a stabilit că şi în această fază locuinţele 

de suprafaţă au avut o construcţie durabilă, dovadă 

în acest sens servindu-ne resturile locuinţei de 

suprafaţă, reprezentată prin resturi de dimensiuni 

mari bine arse. Acest fapt ne denotă prezenţa unui 

tavan şi a pereţilor de o grosime mai mare, precum 

şi utilizarea unei cantităţi mari de lemn la 

construcţia ei, care îi conferea locuinţei o 

durabilitate mai mare. Gropile descoperite în 

aşezările precucuteniene-tripoliene timpurii se 

împart în două categorii: menajere şi de cult. Pe 

situl de la Rogojeni au fost cercetate patru gropi 

menajere, care după formă şi dimensiuni se 

încadrează în şirul celor descoperite cu prilejul 

altor cercetări, cum ar fi la Floreşti I şi Larga-Jijia.

 

În prezent se pregătește inițierea unor cercetări noi în cadrul unui tumul amplasat de-a lungul drumului 

Sărăteni-Soroca, care vor fi finanțate de Programul  Compact.  

 

 

 

 

Consorțiul companiilor de construcție 

Hidroconstrucția & IAMSAT Muntenia au demarat 

lucrările de reabilitare a sistemelor de irigare 

Criuleni și Lopatna. Lucrările se desfășoară 

conform unui plan de lucru aprobat de  Asociațiile 

Utilizatorilor de Apă din aria acestor sisteme. 

Potrivit planului prezentat de companiile de 

construcție, pentru lunile de toamnă, sunt 

preconizate lucrările de instalare a țevilor de 

absorbție, demontare a utilajului vechi din stațiile 

de pompare, efectuarea lucrărilor de excavare și 

instalare a magistralelor. Totodată, lucrările de 

reabilitare vor continua și în perioada rece a anului, 

în special în stațiile de pompare, deoarece acestea 

pot fi efectuate chiar și cînd temperatura de afară 

este sub zero.  

Conform prevederilor contractului, companiile 

românești Hidroconstrucția & IAMSAT Muntenia 

dispun de 18 luni pentru reabilitarea sistemelor de 

irigare Criuleni și Lopatna. Valoarea contractului 

este de circa 8,3 milioane USD și prevede 

înlocuirea echipamentului electromecanic cu 

echipament modern și eficient, dotarea cu 

echipamente electronice de control al regimului de 

lucru al pompelor, substituirea a 85% din rețeaua 

de distribuție a apei cu țevi din  polietilenă 

de  densitate înaltă, înlocuirea a 100% din hidranți, 

reconstrucția clădirilor stațiilor de pompare, 

instalarea contoarelor mobile pentru determinarea 

volumului de apă consumat etc. 

În rezultatul reabilitării celor două sisteme 

centralizate de irigare vor fi extinse suprafețele de 

teren irigat la Lopatna de la 50 de hectare la 509 

hectare, iar la Criuleni de la 120 de hectare la cca 

760 de hectare. 

În prezent, continuă evaluarea ofertele depuse 

pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a altor 4 

sisteme de irigare de pe râul Nistru: Jora de Jos 

(raionul Orhei), Coșnița (raionul Dubăsari), 

Puhăceni și Roșcani (raionul Anenii Noi).  

Totodată, este în proces de desfășurare concursul 

pentru reabilitarea altor 3 sisteme de pe rîul Prut: 

Blindești (raionul Ungheni), Grozești (raionul 

Nisporeni) și Leova Sud (raionul Leova), pentru 

care termenul limită de depunere a ofertelor expiră 

pe data de 30 septembrie curent. 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 pînă la circa 1300 de hectare. 

Au demarat lucrările de reabilitare a sistemelor de irigare Lopatna și 

Criuleni 
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Deja, mai multe companii de construcție din 

Portugalia, Spania, Israel, Franța, Romania dar și 

din Ucraina, Azerbaidjan și Republica Moldova s-

au arătat interesate de reabilitarea sistemelor de 

irigare de rîul Prut. În perioada 14-15 august 

curent, companiile de construcție au vizitat cele trei 

sisteme de irigare și s-au documentat despre starea 

acestora, precum și despre cerințele Corporației 

Provocări Mileniului de participare în concursurile 

anunțate pentru executarea lucrărilor de reabilitare. 

Sistemele de irigare de pe Prut, ca și cele de pe 

Nistru au fost construite acum 30-40 de ani. În 

prezent acestea sunt parțial funcționale și se află 

într-o stare avansată de degradare. 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. 

 

 

 

 

 

 

Laboratoarele de control fitosanitar din cadrul 

posturilor de control fitosanitar şi sanitar-veterinar 

ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa 

Alimentelor (ANSA) au fost dotate cu 20 de seturi 

de echipamente și accesorii tehnice în valoare de 

circa 160 000 USD. Donația face parte din 

asistența acordată de Guvernul SUA în cadrul 

Programului Compact pentru a susține tranziția la 

agricultura performantă.  

Echipamentul performant va contribui la sporirea 

siguranței alimentare și ajustarea sistemului la 

standardele europene pentru a garanta siguranța 

produselor pe care le consumăm și pe care le 

exportăm. 

Seturile includ computere, camere foto, 

imprimante și scanere, microscoape plana- 

cromatice, camere digitale pentru microscoape, 

frigidere cu camere de congelare, cântare electrice. 

 

 

 Acest echipament va completa donația de circa 

560 000 USD a Guvernului SUA din septembrie 

2012 oferită pentru modernizarea și dotarea 

Laboratorului Fitosanitar Central. Ulterior, circa 

200 de inspectori vor fi instruiți în domeniu pentru 

a spori calificarea acestora. 

 

Irina Mihailov, consultant superior la Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor, a 

menționat că pînă în prezent inspectorii utilizau 

echipament învechit de tip sovietic. Echipamentul 

nou este mult mai performant, de exemplu 

microscopul oferit permite mărirea de circa 400 de 

ori, ceea ce permite depistarea rapidă și corectă a 

bolilor și insectelor care  atacă plantele, măsurarea 

acestora etc., a precizat consultantul ANSA. De 

asemenea, conectarea  acestuia la computer 

permite salvarea imaginilor și arhivarea acestora 

pentru studiere ulterioară, a explicat reprezentantul 

ANSA. 

 

Guvernul SUA a donat 20 de seturi de echipamente fitosanitare 
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Pe 29 august curent a avut loc ultima ședință a 

Grupului Consultativ al FPM Moldova în actuala 

componență.  În cadrul ședinței, membrii Grupului 

consultativ (GC) au discutat mai multe aspecte 

privind implementarea Programului Compact: 

evoluția lucrărilor de reabilitare a sistemelor de 

irigare, realizările reformei   sectorului de irigare în 

anul 2013, precum și rezultatele lucrărilor de 

reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca.  

Discuțiile au conținut mai multe schimburi de idei 

vizavi de îmbunătățirea implementării activităților 

Compact, fiind formulate și o serie de recomandări 

pertinente care au ca scop sporirea durabilității 

investițiilor Guvernului SUA în infrastructura din 

Republica Moldova.  

Membrii GC au fost interesați de respectarea 

termenilor de implementare la reabilitarea 

sistemelor de irigare, precum și la lucrările de 

reconstrucție a drumului.  

De asemenea, au fost puse în discuție mecanismele 

de asigurare a durabilității activității Asociațiilor 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI), după 

ce vor fi date în exploatare sistemele de irigare nou 

reabilitate. În acest context, membrii Grupului 

Consultativ au declarat că este important ca AUAI 

să se asocieze într-o uniune sau o federație care le-

ar apăra drepturile și le-ar promova interesele, iar 

Programul Compact poate să le acorde asistența 

necesară în procesul de asociere. 

La rîndul său, reprezentanții FPM Moldova au 

menționat că în ceea ce privește reabilitarea 

sistemelor de irigare există anumite devieri de la 

planul de activități, pe motiv că proiectarea a durat 

mai mult decît se estimase inițial, pentru a lua în 

calcul toate riscurile și toate aspectele specifice a 

fiecărui sistem în parte.  

În ceea ce ține de reabilitarea drumului, membrii 

GC au fost informați despre faptul că termenii de 

executare sunt respectați, iar problemele existente 

țin de anumite lucrări adiționale care rezultă în 

mare parte din cauza specificului unor porțiuni de 

teren, care nu puteau fi luate în considerare la etapa 

de proiectare – cum ar fi: umiditatea sporită a 

solului, ceea ce implică realizarea unor eforturi 

suplimentare din partea companiilor de construcție.  

La finalul ședinței, Directorul executiv al FPM 

Moldova Valentina Badrajan a ținut să 

mulțumească membrii Grupului pentru implicarea 

activă în activitățile proiectelor Compact, pentru 

monitorizarea realizată și propunerile valoroase 

care au fost formulate în ultimii 2 ani.  

În componența actuală, Grupul consultativ a 

realizat 8 ședințe, una dintre care în cadrul 

șantierului de construcție a drumului Sărăteni – 

Soroca. Pe parcursul lunii septembrie urmează a fi 

selectați alți 5 membri ai GC, mandatele cărora au 

expirat.  

 

 

 

 

 

Grupul consultativ este interesat ca investițiile Guvernului SUA în 
sectorul de irigare să fie durabile  
 

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. 

 


