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VALENTINA BADRAJAN: DIN 1 SEPTEMBRIE 
A ÎNCEPUT NUMĂRĂTOAREA INVERSĂ 

PENTRU PROGRAMUL COMPACT

Compact a intrat în ultimul an de imple-
mentare. Care sunt rezultatele obținute 
pînă în prezent?

Din 1 septembrie a început numărătoarea 
inversă pentru Programul Compact. Acum, ca niciodată, 
fiecare zi contează. Deși avem multe de realizat, astăzi deja 
putem vorbi de rezultate care nu se referă doar la procese, 
ci la lucruri concrete pe care le văd oamenii și le apreciază. 

În cîteva săptămîni lansăm oficial traseul Sărăteni-
Soroca. Este un drum modern cu o infrastructură adaptată 
la necesitățile comunităților amplasate de-a lungul traseu-
lui și care corespunde cerințelor de calitate și de securitate a 
traficului. Există oameni care ne telefonează sau ne spun în 
cadrul întîlnirilor că anume așa ar trebui reconstruite toate 
traseele din Moldova.  În astfel de situații, noi suntem mîn-
dri că Programul Compact este considerat un exemplu bun 
de urmat pentru alte programe similare.  

La finalul derulării proiectului de reabilitare  a drumului 
putem constata că avem circa 100 de km de drum național 
reabilitați și zeci km de drumuri locale construite sau re-

abilitate, care facilitează accesul comunităților la diverse 
obiecte de menire socială, cum ar fi școli, grădinițe, centre 
medicale etc. Reabilitarea adițională a unor porțiuni de 
drum se datorează  economiilor obținute grație procesului 
transparent de achiziție.

În contextul reabilitării sistemelor de irigare, aș menționa 
că au fost deja lansate șantiere de construcție la 10 sisteme 
de irigare. Primele două sisteme de irigare de la Criuleni 
și Lopatna vor fi date în exploatare în toamna curentă, iar 
din primăvară, fermierii vor putea utiliza din plin sistemele 
renovate. 

Putem constata că reabilitarea sistemelor de irigare 
generează noi investiții private în domeniul agricol. Sunt 
deja antreprenori care investesc resurse proprii pentru a ex-
tinde rețeaua de distribuire a apei ceea ce le va permite să 
irige noi suprafețe de teren agricol. De exemplu, la Criuleni, 
sunt antreprenori care au construit și conectat o rețea de 
circa 2 km de țeavă la sistemul de irigare nou. De asemenea, 
aceștia  au construit două bazine de acumulare a apei pentru 
a putea iriga circa 200 de ha de teren agricol, pe care sunt 
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plantate livezi performante de caise, cireșe, mere. Sunt mai 
multe exemple ale agricultorilor din satele Lopatna și Jora 
de Jos care investesc în plantarea livezilor intensive care se 
pot dezvolta doar daca este irigare și pot oferi recolte mari și 
calitative de fructe. 

Pentru a impulsiona tranziția la agricultura performantă, 
în cadrul Programului Compact au fost acordate împrumu-
turi de circa 7,8 milioane USD pentru dezvoltarea infrastruc-
turii post recoltare. Concomitent investim enorm în consol-
idarea capacităților Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru 
Irigare prin organizarea unor instruiri specializate, vizite de 
studiu, dotarea cu echipamente performante. Acum doi ani, 
șapte AUAI au preluat în gestiune sistemele de irigare care 
funcționau parțial. Pe parcursul acestor doi ani asociațiile au 
demonstrat performanță, acumulînd venituri din cotizații și 
prestarea serviciilor de irigare. Mai mult ca atît, fermierii au 
achitat tarife mai mici pentru apa utilizată, decît plăteau 
anterior, cînd sistemul era gestionat de autoritatea publică 
responsabilă. Acest fapt ne face încrezători că după ce sis-
temele de irigare vor fi reutilate și modernizate AUAI vor 
administra mult mai eficient aceste bunuri. 

Toate aceste rezultate nu le-am fi putut obține dacă nu ar 
fi fost aprobat cadrul legal, la elaborarea căruia a participat 
echipa Compact. Aș dori să menționez Legea cu privire la 
AUAI, Legea apelor și pachetul de hotărîri și regulamente 
care asigura implementarea acestor legi. 

Acum patru ani, cînd a demarat Programul Com-
pact, timpul limitat pentru implementarea unor obi-
ective ambițioase era considerat provocare majoră. 
În ce măsura faceți față acestei provocări?

Timpul limitat pentru implementarea tuturor activităților 
Compact rămîne o provocare în continuare. Dacă reabilita-
rea drumului este practic finalizată și începe perioada de 
notificare a defectelor, mai rămîne  de muncit enorm pentru 
reconstrucția sistemelor de irigare.  Majoritatea contrac-
telor de reabilitare a sistemelor de irigare expiră în vara 
anului 2015, iar pînă atunci trebuie instalate rețele de țevi, 
hidranți și pompe, trebuie echipate stațiile de pompare. 
Deoarece lucrările de construcție sunt făcute în cîmp, sun-
tem dependenți de condițiile climaterice, pentru că ploile 
ne blochează activitatea pe șantier, există un șir de restricții 
legate de efectuarea lucrărilor în rîiuri, în special în perioada 
în care peștii depun icre. 

Atît Fondul Provocările Mileniului Moldova, cît și com-
paniile de construcție sunt conștienți de riscul major legat 
de timpul limitat pe care îl avem la dispoziție. În scopul 
minimizării acestui risc avem aprobat un plan de activități 

care ne permite să ne mobilizăm eficient eforturile, astfel 
încît să reușim în termen încheierea lucrărilor.         

Care sunt lecțiile învățate pe parcursul celor patru 
ani de implementare a Programului Compact?

În general, consider că experiența Programului Compact 
poate servi drept studiu de caz privind elaborarea și implemen-
tarea unui program de asistență în Republica Moldova. Eu aș 
putea să punctez cîteva practici ce pot fi preluate.

În primul rînd, ca manager al acestui program, vreau să 
menționez experiența de coordonare a mai multor echipe 
multinaționale și multiculturale. Avem implicate în real-
izarea obiectivelor programului companii internaționale, 
companii locale, experți internaționali și locali. De aseme-
nea, interacționăm cu o multitudine de instituții publice de 
la nivel național, local dar și internațional. Iată de ce me-
canismul de coordonare trebuie să funcționeze ca un ceas 
elvețian dacă vrem să fim eficienți.

În al doilea rînd  doresc să prezint practicile de asigurare 
a transparenței ca un exemplu pozitiv dezvoltat în cadrul 
Programului Compact, inclusiv datorită asistenței de care 
am beneficiat din partea Corporației Provocările Mileni-
ului. Transparența se datorează regulilor clare și imparțiale 
pentru derularea achizițiilor și gestionarea contrac-
telor, consultărilor publice desfășurate la toate etapele cu 
comunitățile și alți factori interesați, implicarea factorilor 
interesați, inclusiv a beneficiarilor, în procesul de monitor-
izare a  derulării lucrărilor de construcție etc.

Putem menționa și despre accentul sporit pe care îl 
pune Programul Compact în procesul de reabilitare a in-
frastructurii drumului și cea a irigării pe impactul social al 
investițiilor și pe protecția mediului. Și nu în ultimul rînd, 
vreau să vorbesc despre eforturile care sunt depuse pentru a 
încuraja femeile să participe activ la luarea deciziilor la nivel 
de comunitate, în Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru 
Irigare și chiar în gospodăriile în care activează.

Care sunt prioritățile pentru perioada de pînă la 1 
septembrie 2015?

Desigur prioritățile țin de realizarea obiectivelor pe care le 
avem stabilite, în special de reabilitare a sistemelor de irig-
are.  Este deosebit de important să instruim AUAI pentru ca 
acestea să devină entități durabile și capabile să gestioneze 
sistemele de irigare reabilitate pentru care Guvernul SUA 
a alocat circa 80 de milioane USD. Desigur, vom continua 
programul de credite pentru investiții în infrastructura 
post-recoltare. Deoarece astăzi, ca niciodată, agricultorii 
din Republica Moldova necesită investiții pentru a-și ajusta 
procesul de producere la cerințele pieței europene. 
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În cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului 
Cultural, Fondul Provocările Mileniului Moldova 
(FPM Moldova), Agenția Națională Arheologică 
și Muzeul Național de Istorie a Moldovei au 

lansat expoziția fotografică și un catalog al descoperirilor 
arheologice efectuate pe traseul Sărăteni-Soroca, reabilitat 
în cadrul Programului Compact. La inaugurarea expoziției, 
deschisă la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, au 
participat Monica Babuc, Ministrul Culturii, și William H. 
Moser, Ambasadorul SUA.

În discursul său, William H. Moser a afirmat că în 
realizarea proiectului de reabilitare a drumului s-a ținut 
cont atît de standardele europene în ceea ce privește 
calitatea construcției, cît și de aspectele sociale, de cultură 
și arheologie, păstrarea și promovarea patrimoniului. ”Sunt 
foarte mîndru că investițiile din partea poporului american 
pentru reabilitarea drumului Sărăteni-Soroca au contribuit 
și la crearea unei perspective mai clare asupra trecutului 
istoric al Moldovei”, a spus Ambasadorul. 

Valentina Badrajan, director executiv al FPM Moldova, a 
precizat că descoperirile arheologice efectuate în procesul 
de reabilitare a drumului au fost o surpriză plăcută pentru 

FPM Moldova. ”Vestigiile descoperite sunt de o valoare 
istorică și culturală importantă, care vin să integreze 
imaginea despre viața și activitatea oamenilor din acest 
spațiu geografic de acum 7 mii de ani, despre tradițiile și 
valorile predecesorilor noștri. Ne dorim ca oamenii care 
locuiesc în preajma traseului Sărăteni-Soroca să cunoască 
despre descoperirile făcute și în viitorul apropiat vom merge 
cu expoziții fotografice în satele și raioanele din apropierea 
drumului reabilitat”, a adăugat directorul FPM Moldova.

În procesul derulării lucrărilor de reconstrucție a drumului 
Sărăteni-Soroca, Agenția Națională Arheologică a efectuat 
cercetări la 8 situri arheologice: 

Aşezarea eneolitică de la Rogojeni (r-nul Şoldăneşti) 
(cca 4900-4750 î.Hr. - aici au fost descoperite șase complexe 
arheologice (o locuință de suprafață, un bordei și patru 
gropi), din care a fost recuperată o bogată și variată colecție 
de obiecte: vase ceramice, unelte de silex, piatră, os și corn, 
podoabe. 

La Tumulul preistoric de la Brînzenii Noi (r-nul 
Teleneşti) s-au descoperit patru morminte,  trei aparțin 
culturii Iamnaia (mil. III î. Hr.), iar unul - culturii Noua (sec. 
XVI-XIII î.Hr.).
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Tumulul 1 de la Rogojeni (r-nul Şoldăneşti) prezintă 
două morminte de tip Iamnaia (mil. III î. Hr.) şi o platformă 
din pietre datînd probabil din aceiaşi perioadă. 

Aşezarea antică de la Brînzenii Noi au fost descoperite 
cinci aglomeraţii de pietre de calcar, amestecate cu cio-
buri, oase, cărbuni şi cenuşă, a căror destinaţie urmează a fi 
precizată. Aşezarea antică de la Brînzenii Noi se încadrează 
în cultura Sîntana de Mureş-Cerneahov din sec. III-IV d.Hr.

La Brînzenii Noi s-au descoperit şi cîteva piese de si-
lex (aşchii, lame de cuţit ş.a.) din paleoliticul superior 
(30000-10000 î.Hr.).

Situl arheologic Brînzenii Vechi I (com. Brînzenii 
Noi, r-nul Teleneşti) prezintă o aşezare din epoca romană 
tîrzie atribuită culturii Sîntana de Mureş-Cerneahov (sec. 
III-IV d.Hr.) şi un cimitir cu morminte de înhumaţie 
creştină din evul mediu tîrziu şi epoca modernă.

Tumulul de la Stoicani (r-nul Soroca) - specialiştii 
Agenţiei Naţionale Arheologice au surprins aici două 
nivele şi parţial al treilea de constituire a movilei. La baza 
tumulului a fost descoperit un mormînt de inhumaţie 
aparţinînd culturii Iamnaia (mil. III î.Hr.). 

Încă de la începuturile epocii moderne, Tumulul Mo-
vila Uriaşului de la Rubleniţa (r-nul Soroca), a căpătat 
faima unui monument istoric însemnat pentru ţinutul 
pruto-nistrean. În anul 1864 a fost înregistrată şi publicată 

o legendă despre Movila Uriaşului, povestită şi în prezent 
de oamenii din partea locului. 

Situl arheologic de la Alexandru cel Bun (com. 
Voloviţa, r-nul Soroca) este un monument arheologic 
cu urme de locuire din eneolitic (mil. IV î.Hr., cultura 
Cucuteni-Tripolie) şi epoca romană tîrzie (sec. III-IV 
d.Hr., cultura Sîntana de Mureş-Cerneahov). Aici au fost 
găsite: fragmente ceramice corodate, o rîşniţă din piatră 
de gresie, piese de silex, fragmente de vase ceramice şi 
bucăţi de lut.

Vlad Vornic, director general al Agenției Naționale 
Arheologice a menționat că la descoperirea celor 8 si-
turi arheologice de pe traseul reabilitat, s-a realizat o 
muncă enormă de șantier și de laborator. Descoperirile se 
referă la o cultură veche și conțin obiecte unice. ”Vreau 
să menționez că obiectele expuse reprezintă doar o mică 
parte din ceea ce a fost descoperit. Avem sute de frag-
mente la care urmează să mai lucrăm”, a afirmat direc-
torul Agenției.

Vestigiile scoase la lumină de specialiști au fost expuse 
la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, iar pe parcur-
sul lunii octombrie în centrele raionale și localitățile 
de-a lungul traseului Sărăteni-Soroca vor fi organizate 
prezentări ale expoziției fotografice și ale rezultatelor 
cercetărilor efectuate de arheologi.
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În contextul finalizării construcției drumurilor de 
interes local, la 12 septembrie curent Ambasadorul 
SUA William Moser și Prim-ministrul Iurie 
Leancă au realizat o vizită de familiarizare privind 

calitatea lucrărilor efectuate la drumurile locale și au 
participat la inaugurarea unui drum care asigură accesul 
copiilor la gimnaziul din satul Țînțăreni, raionul Telenești. 

Lucrările de construcție a căilor de acces pentru cei 
223 de elevi ai gimnaziului au inclus trotuare moderne, 
drum de acces de la traseu spre gimnaziu și asfaltarea 
curții gimnaziului.  Totodată, a fost construit un trotuar 

de circa 1 800 metri între satele Țînțăreni și Codrul Nou, 
care permite deplasarea în siguranță a 48 de copii din 
Codrul Nou, care învață la gimnaziul din Țînțăreni, ce se 
deplasau pînă în prezent pe acostamentul drumului.

În urma familiarizării cu lucrările de reparație a 
infrastructurii locale de acces la gimnaziu și grădinița din 
localitate, Premierul Iurie Leancă a menționat că astfel de 
realizări schimbă satele la față. „ Pentru că, de acum încolo, 
drumul copiilor din Codrul Nou până la Țânțăreni nu va 
mai fi o cursă cu obstacole, când erau nevoiți să meargă pe 
jos, chiar pe marginea șoselei, fiind supuși unui permanent 
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pericol de a fi accidentați. De acum încolo, părinții vor ști că 
odraslele lor ajung în liniște la școală”, a precizat Premierul.

Șeful Executivului a mulțumit Statelor Unite ale Americii 
pentru suportul acordat la modernizarea Republicii 
Moldova. De asemenea, Iurie Leancă a vorbit despre faptul 
că Guvernul a decis ca în acest an, pe lângă reabilitarea 
drumurilor naționale sau a celor dintre localități, să  fie 
acordată o atenție sporită căilor de acces intravilane.  Doar 
în acest an, pentru renovarea drumurilor din intravilan, în 
700 de localități, au fost alocate 400 de milioane de lei.

La rîndul său, Ambasadorul William H. Moser a precizat 
că lucrările de construcție de la Țînțăreni sunt adiționale 
celor de reabilitare a traseului Sărăteni-Soroca: „Cu trei 
ani în urmă, acest loc nu arăta nici pe departe cum este 
astăzi. Azi vedem o localitate modernă. Sunt mîndru că 
aţi cooperat cu noi, cu poporul american, ca să aducem 
la bun sfarşit acest proiect. Am un mesaj pentru elevi - să 
mergeţi doar pe trotuare. Este pentru siguranţa voastră.”

Corpul pedagogic și elevii gimnaziului din această 
localitate au evidențiat avantajele deplasării copiilor pe un 
drum și un trotuar renovat, menționînd avantajele securității 
rutiere, dar și cele estetice. Potrivit spuselor profesoarei 
Anei Smolnițchi, anterior copii erau nevoiți să parcurgă 
sute de metri prin noroi și cel mai grav, e că mergeau efectiv 

pe marginea drumului și riscau să fie striviți de mașinile ce 
se deplasau prin localitate. Acum satul parcă a devenit mai 
frumos și oamenii sunt mai motivați să-și amenajeze curțile 
și porțile grație drumului nou, a conchis dna Smolnițchi. 

Este important de menționat că companiile internaționale 
antrenate la reabilitarea drumului Sărăteni-Soroca 
realizează în perioada lunilor august-octombrie curent 
construcțiile și amenajările de rigoare pe circa 10 km de 
drumuri de interes local în localitățile rurale, amplasate 
de-a lungul drumului Sărăteni-Soroca. Astfel este creată 
o infrastructura rutieră renovată care asigură accesul 
locuitorilor și a transportului către obiecte sociale cum 
ar fi grădinițele, școlile, parcările publice, piețele etc. în 
satele Codrul Nou, Țînțăreni, Rogojeni, Domulgeni, Gura 
Camencii, Volovița, Rublenița, or.Ghindești etc. 

Reconstrucția porțiunilor de drumuri locale, de o 
importanță vitală pentru oamenii din aceste sate, reprezintă 
o activitate adițională a proiectului de bază care vizează 
reconstrucția celor 93 km a traseului Sărăteni – Soroca. 
Bugetul alocat pentru aceste lucrări constituie 6 milioane 
dolari SUA. Construcția porțiunilor de traseu, menite să 
îmbunătățească infrastructura socială pentru comunități a 
fost efectuată în toate cele 14 localități amplasate și a ținut 
cont de necesitățile fiecărei comunități în parte.
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Î n toamna acestui an vor fi lansate primele 
sisteme de irigare reconstruite din fondurile 
Guvernului SUA: sistemele de irigare Criuleni 
şi Lopatna. Vor fi primele sisteme modernizate 

de la darea în exploatare a acestora. Cum apreciați 
această experiență?

Reabilitarea sistemelor de irigare reprezintă o premieră 
pentru Republica Moldova. Din păcate, în anii de după 
independență, nu s-au făcut investiții în acest domeniu. 
Dacă în alte domenii există deja experiență, Fondul 
Provocările Mileniului (FPM) a fost primul care a oferit 
finanțare pentru reabilitarea sistemelor de irigare. 
Sistemele de irigare Criuleni și Lopatna sunt primele 
care vor fi date în exploatare. În prezent avem peste 70 
sisteme de irigare în toată țara dintre care în Programul 
Compact vor fi reabilitate 10. Experiența FPM este foarte 
bună - în primul rînd, pentru faptul că în procesul de 
reabilitare sunt implicați experți străini. Aceasta a permis 
și colaboratorilor Agenției ”Apele Moldovei” (AAM) să 
preia careva experiență de la specialiștii internaționali în 
acest domeniu.

Sperăm ca experiența Compact să fie preluată de agenții 
economici din țară și investitorii străini în cadrul altor 
proiecte.

Cum interacționează Agenția Apele Moldovei cu 
Fondul Provocările Mileniului Moldova la reabilitarea 
celor 10 sisteme de irigare?

Agenția ”Apele Moldovei” colaborează activ cu Fondul 
Provocările Mileniului Moldova la reabilitarea sitemelor 
de irigare în baza unui acord bilateral, semnat în mai, 2011, 
dar și în conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern 

nr. 198 din 23.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului 
privind modul de transmitere a sistemelor de irigare în 
folosință gratuită (comodat) către asociațiile utilizatorilor 
de apă pentru irigare. Pînă în prezent, Agenția a transmis 
7 sisteme de irigare în comodat, iar pe parcursul acestui an 
vor fi transmise și celelalte 3. Rolul ”Apele Moldovei” este 
de a monitoriza reabilitarea acestor sisteme de irigare. 

Cum apreciați modelul Programului Compact de 
reabilitare a sistemelor e irigare şi cît de utilă este 
pentru Agenția Apele Moldovei experiența FPM 

COMPACT MOLDOVA | TRIMESTRUL  III, 2014
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SPERĂM CA EXPERIENȚA COMPACT 
DE REABILITARE A SISTEMELOR DE 

IRIGARE SĂ FIE PRELUATĂ ȘI DE 
ALȚI INVESTITORI

Reabilitarea sistemelor de irigare este unul din obiectivele Programului Compact al Guvernului SUA. În prezent, sunt 
în proces de reabilitare 10 sisteme. Despre posibilitățile de a reabilita noi sisteme de irigare, din alte surse, ne-a 

comunicata Veaceslav Vladicescu, director al Agenției ”Apele Moldovei”. 
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Moldova de reabilitare a sistemelor de irigare?
Modelul Programului Compact de reabilitare a 

sistemelor de irigare este foarte util pentru Republica 
Moldova, prin desfășurarea lucrărilor calitativ și 
în termenii asumați conform contractelor. Această 
practică era utilizată cu succes de către fostul Minister 
al Ameliorării în anii cînd existau surse financiare 
și materiale suficiente. Este o practică foarte bună. 
Programul și-a asumat majoritatea obligațiunilor atît în 
ceea ce ține de management, organizarea procesului de 
achiziții, selectarea companiilor internaționale pentru 
lucrări, cît și supravegherea tehnică a acestor lucrări. Un 
capitol important este și cel de dezvoltare a capacităților 
instituționale ale Asociațiilor Utilizatorilor de Apă. 
Acest model este foarte bun deoarece permite și AAM 
să preia anumită experiență și suport tehnic din partea 
consultanțiolor angajați de către Programul Compact. 

În Moldova sunt peste 70 de sisteme de irigare care 
funcționează parțial sau deloc. Care ar fi investiția 
necesară pentru a le moderniza?

Pentru modernizarea acestor sisteme, care ar oferi 
posibilitatea de a iriga peste 65 mii hectare de teren agricol, 
sunt necesari peste 3,5 mlrd lei. Statul nostru nu dispune 
de bani bugetari pentru reabilitarea acestor obiective. 
Lucrăm în direcția de a identifica surse financiare pentru 
inițierea acestor lucrări. Se lucrează și cu sectorul privat 
care dorește să investească în acest sector. Sunt o mulțime 
de agenți economici care au terenuri irigabile și ar dori să 
ia în gestiune sisteme de irigare. Încurajăm și luarea în 
arendă a unor obiective cum ar fi stații de pompare care 
nu mai sunt utilizate și altele, dar încercăm să atragem și 
investitori strategici în acest domeniu. 

Conform Legii cu privire la Asociațiile Utilizatorilor 
de Apă pentru Irigare, agricultorii asociați pot prelua 
în gestiune sistemele de irigare. În acest context, cum 
credeți, cît de capabile sunt Asociațiile Utilizatorilor 
de Apă pentru Irigare formate să gestioneze eficient 
sistemele?

Nu credem că ar trebui să fie întîmpinate impedimente 
majore în lucrul cu Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru 
Irigare (AUAI), dar desigur capacitatea acestor asociații 
diferă de la caz la caz. În unele situații conlucrarea este mai 
eficientă, în altele mai puțin. În general, putem afirma că 
colaborare există. Pentru viitor va depinde foarte mult de 
capacitatea asociațiilor de a se auto organiza. Acum AUAI 
au toate șansele să desfășoare o activitate foarte bună, le 
sunt transmise niște sisteme total reabilitate, noi. Au fost 

create toate condițiile legale pentru activitate și le-au fost 
furnizate traininguri pentru dezvoltarea capacităților de 
gestionare. 

Care este interacțiunea Agenției ”Apele Moldovei” 
cu AUAI?

Agenția participă la toate ședințele asociațiilor. 
Sistemele vor fi transmise în gestiune în baza contractului 
de comodat, dar proprietar al acestor sisteme rămîne 
statul. Agenția ”Apele Moldovei” este reprezentantul 
statului care va avea funcția de a monitoriza ca asociațiile 
să funcționeze, iar sistemele să nu fie distruse. În cazul 
cînd sistemul se deteriorează sau este furat – responsabilă 
este asociația. Totuși, dacă vor fi înregistrate astfel de 
cazuri ne vom adresa organelor competente. În contractele 
de comodat este stabilită perioada în care sistemul va fi 
gestionat de asociații. Considerăm că termenul nu trebuie 
să fie mai mic de 30 de ani, dar poate varia în dependență 
de solicitările AUAI. 

Programul Compact a acordat asistență în crearea a 
11 AUAI din zonele sistemelor de irigare reabilitate. 
Există inițiative ale fermierilor din alte zone de a 
forma Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru 
Irigare? Cum sunt susținute aceste inițiative?

În luna iunie a fost semnat contractul de comodat și 
transmis managementul pe sistemul de irigare Nistrean 
către Asociația ”Dajida Prim”. Acesta este primul sistem 
care va fi reabilitat în afara Programului Compact, dar 
care urmează același model. Există și inițiative ale 
fermierilor din alte zone de a forma AUAI și a primi în 
gestiune sisteme de irigare. Consider că o dată cu darea 
în exploatare a primelor sisteme de irigare reconstruite - 
Criuleni și Lopatna, care vor contribui direct la creșterea 
randamentului și a recoltelor, ne așteptăm la mai multe 
inițiative din partea producătorilor agricoli de a înregistra 
Asociații. 

Care sunt posibilitățile AAM de a reabilita şi alte 
sisteme de irigare urmînd modelul FPM?

Agenția nu dispune în prezent de surse financiare 
pentru a reabilita sisteme de irigare, dar suntem în 
căutarea posibilităților de finanțare. Avem deja solicitări 
de preluare în comodat a sistemului Etulia din zona de sud 
a Moldovei. Doi agenți economici sunt interesați să preia 
sitemul să-l reabiliteze și să irige terenurile respective. Am 
avut recent o vizită în teren cu participarea acestor agenți 
economici. Agenția le-a oferit consultanță completă: li s-a 
explicat modalitatea de a crea o AUAI, precum și lista de 
acte pe care ei trebuie să o prezinte. 

COMPACT MOLDOVA | TRIMESTRUL  III, 2014
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Pînă la 23 septembrie curent Programul 
Compact a debursat 47 de credite în valoare 
totală de peste 7,8 milioane USD pentru 
dezvoltarea infrastructurii post-recoltare. 

Creditele au fost oferite pentru procurarea sau 
construcția depozitelor frigorifice sau altor încăperi 
de păstrare, procesare, ambalare, precum și a 
echipamentului și/sau a terenului aferent acestor 
activități, procurarea echipamentului pentru sortarea, 
spălarea, ambalarea, prelucrarea fructelor, legumelor 
și strugurilor, procurarea sau construcția clădirilor 
și echipamentului de laborator pentru controlul 
calităţii; achiziţionarea camioanelor care corespund 
standardelor EURO 5 sau 6. De asemenea, au fost 
acordate împrumuturi pentru construcția serelor pentru 
legume, a echipamentului și/sau a terenului aferent 
acestor sere, înființarea plantațiilor multianuale (vii din 
soiuri de masă, livezi, pomușoare) etc.

Creditele Compact sunt oferite antreprenorilor 
agricoli din raioanele Ungheni, Nisporeni, Strășeni, 
Hîncești, Leova, Cantemir, Cahul, Telenești, Călărași, 
Orhei, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, UTA Găgăuzia 
și localitățile extra-urbane ale municipiul Chișinău. 
Împrumuturile  Compact sunt oferite prin intermediul 
băncilor Moldova Agroindbank, Energbank, Banca 
Socială, FinComBank, Moldindconbank, Mobiasbanca 
Groupe Societe Generale, Victoria Bank și Comerțbank.

Valorarea împrumuturilor Compact variază de la 
5 000 USD (sau echivalentul în lei sau euro a acestor 
sume) pînă la 600 000 USD, iar termenul pentru care 
se oferă creditele este de 3-7 ani. Totodată, procurarea 
bunurilor/lucrărilor/serviciilor din mijloacele creditelor 
acordate în cadrul Programului Compact este eliberată 
de TVA și taxele vamale.  

Ratele dobînzilor pentru beneficiari sunt expuse în 
tabelul de mai jos.

ÎMPRUMUTURILE COMPACT PENTRU 
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 
POST-RECOLTARE SUNT TOT MAI 

SOLICITATE
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”Am decis să revin de peste hotare. Așa sunt 
eu - patriot de felul meu. Mie nu-mi place 
străinătatea, vreau să fiu gospodar la mine 
acasă, deși să fii gospodar este destul de greu. 

Sunt la început de cale - am lansat afacerea în domeniul 
uscării fructelor în anul 2013, dar înainte de aceasta am 
studiat foarte atent piața și posibilitățile de accesare a 
unui credit”, povestește Ion Gaber. 

Despre oportunitățile de creditare ale Programului 
Compact tînărul antreprenor a aflat studiind internetul. 
”Mi-am dat seama că ideea mea de afacere se încadra 
perfect în condițiile Programului. În plus, un avantaj 
pe care l-am considerat enorm, a fost scutirea de TVA la 
importul utilajului.”

Ion Gaber a construit o uscătorie de fructe. Nu 
întîmplător a luat această decizie. Raioanele Călărași și 
Nisporeni sunt renumite prin numeroase plantații de 
prun, iar uscătorii sunt puține în această regiune. Pînă 
în prezent, producătorii au preferat să-și comercializeze 
producția direct din livadă. 

”În satul Sadova aveam o singură uscătorie de fructe. 
Iată de ce, pentru început, am hotărît să prestez servicii de 
uscare a prunelor pentru producătorii din localitate. Admit 
că, inclusiv din cauza embargoului impus de Federația 
Rusă, am foarte multe solicitări, atît de la băștinași, cît și 
de la producătorii din alte localități. În anul curent, am 
reușit să uscăm 15 tone de prune, cred că vom mai usca 15 
tone. Ulterior, cînd se vor culege merele, probabil vom usca 
și mere. La moment am angajate 4 persoane. Din păcate 
avem o problemă mare în localitate cu forța de muncă. 
Toată lumea caută lucrători, nimeni nu caută de muncă. 
Aducem oameni de peste 3 sate”, relatează tînărul. 

Antreprenorul a procurat utilajul pentru uscătorie din 
creditul de 42 mii euro accesat prin intemediul Programului 
Compact. Din bani proprii a cumpărat încăperea pentru 
uscătorie. Investiția totală a constituit cca 1,3 mil. lei. 
Tunelul pentru uscarea fructelor a fost achiziționat din 
Serbia. Acesta funționează pe gaz și are o capacitate de 6 
tone de fructe . 

Prețul pentru prestarea serviciilor de uscare ajunge pînă 
la 8-10 lei/kg, în funcție de gradul de coacere a prunelor.

”Consider că în afacerea cu fructe uscate riscurile sunt 
foarte mici. Fructele uscate pot fi păstrate mai mult timp, fără 
a-și pierde gustul și calitățile nutritive și pot fi depozitate 
mai ușor, pentru că volumul lor se reduce. Nu sunt necesare 
condiții de păstrare foarte deosebite, doar o încăpere uscată. 
Iată de ce pentru viitor aș dori să achiziționez materie 
primă: să usuc nu doar prune și mere, dar și legume, măcieș. 
Intenționez să studiez piața cepei uscate”.

Tînărul antreprenor de la Sadova este pregătit să facă 
față tuturor provocărilor. În prezent deține o livadă de prun 
pe 60 de ari, dar și o plantație de căpșun pe 1,5 hectare. 
În ultimul an căpșunele nu i-au adus profitul scontat și 
planifică să planteze și pe această suprafață pruni. Totuși, 
tînărul consideră că activitatea în agricultură, ca și în alte 
domenii, trebuie să fie divizată: cel care produce trebuie 
să producă, iar cel care procesează – să se ocupe doar de 
acest domeniu.

”În agricultură trebuie să muncești foarte mult pentru 
a obține profit”- consideră Ion Gaber. ”Eu îmi privesc 
afacerea cu optimism. În viitor ași vrea să mai achiziționez 
2-3 tuneluri, să pot asigura o cantitate mai mare de fructe 
și să pot negocia comercializarea acestora la un preț 
avantajos”, încheie antreprenorul. 

CREDITUL COMPACT M-A AJUTAT SĂ 
DEVIN GOSPODAR ÎN ȚARA MEA 

Ion Gaber este un tînăr de 30 de ani din localitatea Sadova, raionul Călărași care după mai mulți ani petrecuți în 
străinătate a decis să se întoarcă acasă și să-și lanseze propria afacere. 
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ANATOLIE PUȚUNTICĂ: MODERNIZAREA 
REȚELEI DE MONITORING A APELOR VA 
FACILITA PLANIFICAREA PROCESULUI 

DE IRIGARE
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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 ape scurse pe perimetrul țării. De 
aceea era o prioritate de a substitui echipamentul vechi cu 
echipament nou, iar FPM Moldova prin Programul Compact 
a picat bine întrucît a permis modernizarea 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 

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 Meteorologic de Stat 
echipament modern de monitoring a apei în valoare de circa 92 de mii USD. Anatolie Puțuntică, directorul Serviciului 

Meteorologic  de Stat explică în ce constă echipamentul donat.
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pot fi evidențiate cantitățile de apă ce pot fi antrenate 
în irigație. 

În acest fel, putem face prognoze și 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 a ministerelor 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 gravă 
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 Sankt-
Petersburg, unde colegii din alte țări au fost mirați să 
afle 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 acestea 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.
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GRUPUL CONSULTATIV AL FPM MOLDOVA 
RECOMANDĂ CREAREA MECANISMELOR 

DE ASIGURARE A DURABILITĂȚII 
INVESTIȚIILOR PROGRAMULUI COMPACT 

Grupul consultativ (GC) al FPM Moldova s-a 
întrunit pe 26 septembrie curent într-o 
ședință de lucru pentru a se familiariza cu 
activitatea FPM Moldova din ultimele 3 

luni. Agenda ședinței a cuprins subiecte despre evoluția 
lucrărilor la reabilitarea drumului Sărăteni-Soroca, la 
reconstrucția sistemelor de irigare, precum și despre 
rezultatele săpăturilor arheologice care au fost în 
localitățile amplasate de-a lungul drumului Sărăteni-
Soroca. 

Membrii GC au fost informați despre faptul că în 
prezent sunt desfășurate lucrările finale la drumurile de 
interes local, reabilitarea cărora este realizată adițional 
celor 93 de km ai traseului de bază. În contextul celor 
expuse, Grupul consultativ a recomandat echipei FPM 
Moldova elaborarea, de comun acord cu autoritățile 
care vor prelua ulterior în gestiune traseul reabilitat, 
unui mecanism eficient de menținere ulterioară a 
infrastructurii rutiere pentru a asigura durabilitatea 
investițiilor făcute și securitatea rutieră. În opinia, 
președintelui GC Sergiu Harea, accentul trebuie să fie 
pus pe întreținerea drumurilor locale, reconstruite cu 
suportul Programului Compact. Astfel, este imperios ca 
autoritățile locale să fie atenționate în vederea implicării 
active în diferite lucrări care vizează menținerea 
traseurilor locale, iluminării stradale, drenarea canalelor 
pluviale etc.

Referitor la reabilitarea sistemelor de irigare, membrii 
GC au fost informați că în viitorul apropiat urmează a fi 
date în exploatare sistemele irigare Criuleni și Lopatna, 
fiindu-le oferite informații privind  progresul lucrărilor la 
celelalte sisteme de irigare, aflate în proces de reabilitare. 
De asemenea, a fost pus în discuție procesul de achitare 
a compensațiilor către agricultorii care au avut de 
suportat pierderi pe parcursul lucrărilor de construcție. 
Reprezentanții GC au ținut să menționeze importanța 
realizării în termen a lucrărilor și respectarea întocmai 

a  procedurilor legale de despăgubire a persoanelor 
afectate. 

În cadrul ședinței, reprezentantul Agenției Naționale 
de Arheologie Sergiu Popovici a prezentat rezultatele 
descoperirilor arheologice rezultate în urma cercetărilor 
realizate pe 8 situri arheologice, amplasate în raioanele 
Telenești, Șoldănești și Soroca.  Totodată, în paralel cu 
lucrările pe situri, Agenția Națională de Arheologie a 
elaborat și hărțile arheologice a localităților vizate de 
proiectul arheologic, care conțin obiective arheologice de 
valoare și vor putea servi drept repere pentru cercetările 
ulterioare. În contextul activității date, membrii GC au 
recomandat realizarea activităților de informare privind 
descoperirile arheologice de-a lungul drumului Sărăteni-
Soroca pentru a pune în valoare patrimoniul cultural al 
acestor vestigii și inițiativa pozitivă a FPM Moldova de a 
contribui la viața culturală și socială a țării noastre. 

În concluziile ședinței, membrii GC au convenit să se 
întrunească în viitorul apropiat  în una din localitățile 
din aria Programului Compact pentru a se documenta 
despre calitatea lucrărilor și a materialelor utilizate în 
procesul de reconstrucție a sistemelor de irigare. 
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WORLD FOOD MOSCOW 2014 A ARĂTAT 
CĂ RUȘII PERCEP POZITIV PRODUSELE 

ALIMENTARE MOLDOVENEȘTI

Produsele alimentare moldovenești, în special 
fructele, sunt de o calitate bună și vor fi foarte 

întrebate pe piața rusească, în cazul în care va 
fi ridicată interdicția la importul acestora în 

Federația Rusă. Această concluzie se conține în declarațiile 
făcute pentru Proiectul ACED de reprezentanții rețelelor 
comerciale și angrosiștilor ce activează în această țară, în 
cadrul expoziției internaționale de produse alimentare World 
Food Moscow, care a avut loc în perioada 15-18 septembrie 
2014 la Moscova.

Specialistul marketing al ACED, Adrian Cojocaru, care a 
asistat participanții moldoveni la expoziție, a spus că în mediul 
de afaceri din Rusia există o percepție generală pozitivă despre 
produsele din Moldova. ”Merele noastre au fost vedetele 
show-ului. Toată lumea le fotografia și le gusta. Vizitatorii la 
standul moldovenesc, cei mai mulți fiind oameni de afaceri 
ruși, au remarcat îmbunătăţirea calităţii merelor moldoveneşti 
care ca aspect pot face concurenţă celor din alte ţări europene, 
avînd totodată un avantaj din punct de vedere a calităţilor 
gustative. Ei nu sunt deloc încîntați de faptul că la moment nu 
le pot importa direct din Republica Moldova”, a menționat Dl. 
Cojocaru. Despre ”avantajul gustului” au vorbit și vizitatorii 
din Egipt, Tunisia, Turcia, Iordania, Mongolia și Africa de Sud.

Unul dintre participanții la expoziție, Ion Tulei, producător 
de struguri de masă, mere, prune, cireșe, piersici, a apreciat 
că există șanse mari pentru expansiunea exporturilor de 
produse proaspete din Republica Moldova. ”Toți așteaptă 
anularea interdicției și deschiderea pieței din Rusia. Pe de 
altă parte, calitatea actuală a fructelor noastre ne permite 
să concurăm cu succes și pe alte piețe. Întreprinderea mea, 
de exemplu, utilizează cele mai performante tehnologii la 
producerea și post-recoltarea fructelor, dispunem de toate 
certificatele sanitare și fitosanitare necesare. Mesajul nostru 
este că nu renunțăm la piața rusă și, totodată, vom căuta și 
alte piețe”, a indicat Dl. Tulei. 

În opinia sa, fermierii moldoveni ar trebui să se debaraseze 
de stereotipul că ”merele noastre sunt ieftine” și să studieze 
mai atent tendințele piețelor și preferințele consumatorilor – 
dacă există cerere, oferim calitate și putem garanta livrarea, 
de ce să nu solicităm un preț mai mare? 

Participanții moldoveni au avut discuții la standul național 
cu reprezentanți ai 30 de țări. Ca rezultat al participării la 
expoziție, un comerciant din Republica Sud-Africană, care se 
ocupă de exportul de produse proaspete în țările africane, şi-a 
arătat disponibilitatea de a vizita Moldova pentru a discuta 
livrarea de mere moldovenești în Nigeria. ”În anul curent 
producția de mere în Africa de Sud s-a redus considerabil”, a 
explicat Wiehann Vermeulen de la compania Bonaire Group, 
”și voi examina posibilitatea de a le importa din Moldova. 
Judecînd după calitatea mostrelor expusă la această expoziţie 
cred că merele din Moldova au perspective reale de fi vîndute 
cu succes pe continentul african”. 

Un alt comerciant din Turcia, de asemenea, planifică o vizită 
în Moldova pentru a iniţia exportul merelor moldoveneşti 
către ţările din Orientul Mijlociu.

Un grup de comercianți din Kazahstan a sosit deja la 
Chișinău pentru a studia oportunitățile de colaborare cu 
producătorii de fructe din Moldova. Intenția de a cumpăra 
produse moldovenești, inclusiv produse agricole procesate, a 
fost anunțată și de alte 2 companii din Egipt, 2 companii din 
Turcia, 1 din Tunis, 1 din Uzbekistan, și 1 din Mongolia. 

Este pentru a treia oară cînd ACED susține întreprinderile 
din Moldova să-și expună produsele agricole în capitala rusă. 
Participarea celor 12 producători moldoveni la World Food 
Moscow 2014 a fost organizată în colaborare cu Asociația 
Moldova-Fruct, care este partenerul Proiectului ACED într-o 
serie de activități. Vizitatorii au remarcat și designul exclusiv 
al standului Moldovei, precum și poziționarea reușită a 
acestuia în pavilionul expozițional. Standul a fost vizitat, 
printre altele, de ministrul Agriculturii Vasile Bumacov, care 
se afla în capitala rusă pentru a negocia deblocarea livrărilor 
de produse agricole proaspete și procesate în Rusia. 
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EXECUTAREA INDICATORILOR ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI COMPACT

53 900 000

79 906 386

Valoarea tuturor 
contractelor semnate 
pentru investiții în 
reconstrucția sistemelor 
centralizate de irigare. 
Dolari SUA

11

11

Numărul Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă pentru 
Irigare (AUAI) create 
conform noului cadru legal

9

11

Numărul AUAI în care cel 
puțin 20% din membrii 
Consiliului de Administrare 
sunt femei

11

7

Numărul AUAI care au 
semnat acord de transfer în 
gestiune al sistemelor 
centralizate de irigare

Planificat Actual
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93 000 000

51 139 606

Valoarea debursărilor în cadrul 
contractelor de construcție 
semnate pentru reconstrucția 
și modernizarea drumului 
Sărăteni-Soroca. Dolari SUA

2 000

3 250

Numărul participanților la 
instruiri privind siguranța 
rutieră.

Valoarea împrumuturilor 
acordate în cadrul 
Activității acces la finanțe 
în agricultură pentru 
investiții agricole și non-
agricole. Dolari SUA

9 500 000

6 653 126

Planificat Actual

10 500

18 580

Capacitatea de depozitare a 
construcțiilor frigorifice 
finanțate în cadrul 
Activității acces la finanțe 
în agricultură. Tone.
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CONTRACTE ADJUDECATE ÎN
PERIOADA IULIE-SEPTEMBRIE 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/149
Nr. contractului:
NPP/PA&A/NCS/S/149/321
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Auto Tyres SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului:   
în funcție de tarife 
Perioada contractului:  
31 august 2015
Scopul contractului:
Servicii de reparație a anvelopelor auto
Data adjudecării:
26 iunie 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/106
Nr. contractului:
NPP/PA&A/NCS/S/106/322
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Moldasig S.A. (Moldova)
Valoarea totală a contractului:  
8,193.96 MDL
Perioada contractului:  
1 iulie 2015
Scopul contractului:
Servicii de asigurare a vehiculelor
Data adjudecării:
1 iulie 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/DC/35
Nr. contractului:
NPP/PA&A/NCS/DC/35/324
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Contractare directă
Adjudecat:
CANDELUX-COM SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului:   
N/A
Perioada contractului:  
31 august 2015
Scopul contractului:
Servicii de distrugere a resturilor de 
documente
Data adjudecării:
30 iunie 2014

Nr. procurării:
NPP/PA&A/NCS/S/154
Nr. contractului:
NPP/PA&A/NCS/S/154/325
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
ACORD GRUP SA (Moldova)
Valoarea totală a contractului:  
MDL 20,556.00
Perioada contractului: 
23 iulie 2015
Scopul contractului:
Servicii de asigurare opțională a bunuri-
lor și echipamentului procurat în cadrul 
programului Compact
Data adjudecării:
24 iulie 2014

Nr. procurării:
PP9-NMA1/PA&A/CS/IC/32
Nr. contractului:
PP9-NMA1/PA&A/CS/IC/32/326
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului 
Metoda de procurare:
Individual Consultant
Adjudecat:
Eugeniu Ciolacu (Moldova)
Valoarea totală a contractului:  
$23,400.00
Perioada contractului: 
31 august 2015
Scopul contractului:
Serviciile Consultantului de mediu și 
social
Data adjudecării:
4 August 2014

Nr. procurării:
PP9/THVAP/CS/IC/33
Nr. contractului:
PP9/THVAP/CS/IC/33/327
Denumirea proiectului:
Tranziția la agricultura performantă 
Metoda de procurare:
Consultant individual
Adjudecat:
Marin Josanu
Valoarea totală a contractului:  
$23,125.00
Perioada contractului: 
31 august 2015
Scopul contractului:
Serviciile Consultantului de strămutare
Data adjudecării:
18 august 2014

Nr. procurării:
PP9-NMA1/PA&A/CS/IC/31
Nr. contractului:
PP9-NMA1/PA&A/CS/IC/31/328
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Consultant individual
Adjudecat:
Liliana Beregoi (Moldova)
Valoarea totală a contractului:  
MDL 6,800.00
Perioada contractului: 
19 decembrie 2014
Scopul contractului:
Serviciile Consultantului de informare
Data adjudecării:
19 August 2014

Nr. procurării:
NNP/PA&A/NCS/DC/36
Nr. contractului:
NNP/PA&A/NCS/DC/36/329
Denumirea proiectului:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Contractare directă
Adjudecat:
CIE Moldexpo SA (Moldova)
Valoarea totală a contractului:  
€ 694.13
Perioada contractului: 
25 octombrie 2014
Scopul contractului:
Expo Farmer 2014
Data adjudecării:
1 septembrie 2014

Nr. procurării:
PP9-NMA1/M&E/G/S/49
Nr. contractului:
PP9-NMA1/M&E/G/S/49/330
Denumirea proiectului:
Monitorizarea și evaluarea programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Reliable Solutions Distribuitor SRL  
(Moldova)
Valoarea totală a contractului:  
$5,563.00
Perioada contractului: 
17 octombrie 2014 (30 zile lucrătoare)
Scopul contractului:
Sistem pentru analizarea datelor – 
Software statistic
Data adjudecării:
5 septembrie 2014
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Ambasadorul SUA la gimanziul 
din s. Ţinţăreni

Copii în s. Prodăneşti

Trotuare pentru copii  
din s. Prodăneşti

Instalarea echipamentului electronic 
la sistemul de irigare Criuleni

Podul de la Sărăteni

Traseul Sărăteni-Soroca

Castraveţi cultivaţi în sera  
în s. Măscăuţi

Roşii cultivate în sera în s. Măscăuţi

Sărăteni-Soroca
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