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Cuprins
Start pentru lucrările de reabilitare a drumului!

”Compact este un generator al schimbărilor”, 
Valentina Badrajan, Director executiv al FPM Moldova  
 
Au fost aprobate proiectele tehnice pentru reabilitarea primelor două  
sisteme de irigare

Comunitățile își creează Comitete de supraveghere pentru reabilitarea drumului

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații își dezvoltă capacitățile pentru 
accesarea viitoarelor fonduri europene ENPARD

Sînt efectuate cercetări pe Nistru și Prut pentru stidierea potențialelor daune 
cauzate de irigarea agricolă

Consecințele negative asupra rîurilor Prut și Nistru pot fi diminuate dacă irigarea 
va fi realizată conform normelor ecologice

Cultivarea cireșelor  -  domeniu de interes și perspectivă pentru sectorul agricol 
din țara noastră

Derularea Programului Compact se desfășoară conform unui plan de acțiuni 
pentru prevenirea fraudei şi corupției

Consiliul de Observatori al Fondului Provocările Mileniului Moldova a aprobat 
achizițiile pentru următoarele șase luni
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ambasadorul Sua William moser și prim-ministrul Vlad Filat au participat pe 18 septem-
brie la lansarea lucrărilor de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca de 93 de km, efectuate în ca-
drul programului compact, finanțat de Guvernul Sua prin intermediul corporației provocările mileniului.

Cei doi oficiali, însoțiți de reprezentanți ai Gu-
vernului și autorităților publice locale, au viz-
itat șantierul de construcție al consorțiului de 
companii turcești ONUR Taahhnut Tasimacilik 

Ve Ticaret Ltd. Sti. și SUMMA Turizm Yatirimciliği A. Ș., se-
lectat în cadrul unui concurs internațional pentru reabili-
tarea a 44,9 km, începînd de la intersecția Sărăteni pînă la 
intrarea în or. Ghindeşti.

Ambasadorul SUA și Prim-ministrul au testat echipa-
mentul importat pentru reconstrucția porțiunii de drum 

și au monitorizat funcționalitatea uzinelor de produ-
cere a betonului, asfaltului și de reciclare a asfaltului. 
Fevzi Ayrancioglu, reprezentantul consorțiului ONUR și 
SUMMA, a precizat că uzina de producere a asfaltului are 
o capacitate de  280 de tone de asfalt pe oră, iar uzina de 
reciclare - o capacitate de 500 tone pe oră. Ipotetic, dacă 
aceste echipamente ar funcționa continuu, ele ar putea să 
îndeplinească sarcinile de reabilitare a porțiunii de drum 
Sărăteni-Ghindești  în termen de circa 180 de zile, a expli-
cat expertul turc. 

Totodată, oficialii au participat la asfaltarea primei 
porțiuni de drum local care asigură accesul către traseul 
național M2 și s-au familiarizat cu acțiunile planificate 
pentru executarea în termen a lucrărilor de reabilitare a 
traseului Sărăteni-Soroca.

Potrivit companiilor turcești, primele lucrări care vor 
începe în contextul reabilitării drumului țin de pregătirea 
terasamentului, construcția drumurilor de ocolire pe anu-
mite porțiuni a traseului, achiziționarea materialelor de 
construcție. Conform estimărilor, pînă la finele anului 
curent, în funcție de condițiile climaterice, ar putea demara 
reabilitarea unei porțiuni de circa 15 km de drum.

Lucrările de reabilitare vor începe în perioada imediat 
următoare și pe segmentul de drum cu o lungime de 48,1 
km de la intrarea în or. Ghindeşti pînă la intersecția Dro-
chia (intersecţia drumului R7 cu R9) și vor fi efectuate de 
compania austriacă Strabag AG. 

Companiile de construcție care reabilitează drumul sînt 
ONNUR- SUMMA şi STRABAG.  De asemenea, FPM Mol-
dova a semnat contracte cu două companii de supervizori, 
IRD Engineering şi Louis Berger SAS pentru a monitoriza 

calitatea lucrărilor de reconstrucție. Toate companiile au 
fost selectate prin competiție internațională. Costurile 
totale pentru lucrările de reabilitare a drumului Sărăteni-
Soroca și supraveghere a lucrărilor de construcție vor fi de 
peste 99 mil USD și urmează să fie executate pînă în vara 
anului 2014. 

Potrivit contractelor, reabilitarea drumului va fi efectuată 
în 24 de luni, până în septembrie 2014, urmată de alte 12 
luni de notificare a defecţiunilor de către supervizori. Apoi, 
drumul va fi preluat în gestiune de către Administrația de 
Stat a Drumurilor care îşi va asuma responsabilitatea pen-
tru  întreţinerea acestuia. 

Prim-ministrul Vlad Filat a apreciat eforturile de mobili-
zare și de pregătire pentru demararea lucrărilor de reabili-
tare a drumului Sărăteni-Soroca. “Este o zi importantă, e o 
etapă nouă în implementarea unui nou proiect pentru țara 
noastră. A fost o muncă foarte complexă, începînd de la 
proiectare, pînă la lansarea lucrărilor de reabilitare a aces-
tui traseu, important nu doar pentru localitățile care sînt 
în preajmă, dar și pentru economia țării în general. Această 
porțiune de drum va avea asigurată și  infrastructura 
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adiacentă:  va fi iluminare, vor fi construite trotuare și 
stații de așteptare și va fi asigurat accesul către instituțiile 
de menire socială”, a spus Vlad Filat. 

“Companiile implicate au experiență, capacitate și 
tehnologie modernă pentru ca această porțiune de drum să 
fie una exemplară. Echipamentele si tehnologia sînt per-
formante și sperăm că vor rămîne în Republica Moldova și 
pentru reabilitarea altor porțiuni de drum, după finalizarea 
acestui proiect”, a remarcat Prim-ministrul.

Ambasadorul SUA William Moser a menționat că tra-
seul Sărăteni-Soroca va avea un impact imens asupra 
comunităților, deoarece va servi nu doar pentru legătura 
cu alte localități, dar și pentru legătură internațională. 
Ambasadorul SUA a precizat că este un eveniment im-
portant, atît pentru oamenii din Republica Moldova, cît 
și pentru cei din SUA, deoarece prin colaborarea celor 
două Guverne s-a ajuns la implementarea unui proiect 
de importanță socială.

“Dorim să construim un drum,  care implică în sine atît 
echipament modern, cît și o infrastructură modernă și 
care va ține pe parcursul deceniilor. Jumătate din fondu-
rile Programului Compact   au fost alocate în acest sens,   
iar a doua jumătate din cele 262 de milioane sînt dedicate 
activităților orientate spre susținerea tranziției la agricul-
tura performantă Noi credem ca Moldova poate fi o istorie 
de succes în domeniul agriculturii și așteptăm ziua cînd 
vom putea exporta fructe și legume pe acest drum nou”, a 
spus William Moser.

La reconstrucția drumului vor fi utilizate pentru prima 
dată în Republica Moldova standarde și tehnologii de 
reconstrucție mai eficiente din punct de vedere al costuri-
lor. Acestea  includ printre altele reciclarea la rece şi uti-
lizarea asfaltului de tip SMA, ceea ce  va face drumul mai 

durabil şi mai rezistent. Reciclarea la rece este o tehnolo-
gie ce se aplică în special pentru reabilitarea pavajului 
deteriorat de pe drum. Beneficiul acestei metode este 
determinat de materialul care se află în pavajul deterio-
rat, care este simultan reciclat si amestecat cu un agent 
stabilizator, care-i permite pavajului să fie fortificat fără 
necesitatea de a importa alte ingrediente mai scumpe. 
În plus, reciclarea asfaltului este o tehnologie ecologică, 
ce ne permite să utilizăm resurse minimale pentru 
reconstrucția drumului. De altfel, această tehnologie este 
utilizată pe larg în Europa și SUA. 

Reciclarea la rece este o tehnologie care permite pro-
ducerea unui material rezistent la deformări, cu suprafaţă 
durabilă, potrivită pentru drumurile aglomerate. Dura-
bilitatea SMA este egală sau mai mare decât materialele 
de suprafaţă obişnuite și produce mai puţin zgomot decît 
materialele tradiţionale. Astfel, drumul M2 va servi drept 
proiect demonstrativ care poate fi reprodus și în alte proi-
ecte de reabilitare a drumurilor din ţară.

CompaCt este un generator al 
Schimbărilor - valentina badrajan, 
direCtor exeCutiv al Fpm moldova 
În luna septembrie curent se împlinesc doi ani 

de la intrarea în vigoare a Programului Compact. 
Cum apreciați rezultatele obținute de  Program 
pînă în prezent? 

Din 2010 pînă în prezent a fost efectuat un volum 
enorm de lucru, chiar dacă unii ar putea să ne 
reproșeze că după doi ani rezultatele acestui lucru 
sînt puțin vizibile. Însă toate activitățile realizate 
pînă în prezent au fost axate pe pregătirea terenului 
pentru demararea investițiilor: începînd de la prom-
ovarea cadrului legislativ  necesar pentru reformarea 
domeniilor  și terminînd cu contractarea companiilor 
de construcție ce vor reabilita cei 93 de km ai drumu-
lui Sărăteni-Soroca. Or, o activitate bine planificată 
și pregătită are deja garantat un bun rezultat.

Rezultatele pe care le putem astăzi raporta se 
datorează inclusiv susținerii, pe care am avut-o pe 
parcursul întregii perioade după semnarea Acordu-
lui Compact, din partea Guvernului, Parlamentului, 
Corporaţiei Provocările Mileniului, autorităților 
publice locale, societății civile și beneficiarilor.

Am reușit să acordăm suport producătorilor agri-
coli în crearea a 11 Asociații ale Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigații. Datorită programului de credite pentru 
investiții în infrastructura post – recoltare am facilitat 
investiții în acest domeniu de circa 4 mil. USD, contri-
buind la creșterea volumului de depozitare în frigidere 
a fructelor și legumelor cu peste 10 mii tone. Și deja la 
mai puțin un an de la lansarea programului de credite, 
am îndeplinit indicatorul inclus în Programul Compact 
pentru perioada de 5 ani, ceea ce demonstrează intere-
sul producătorilor agricoli pentru astfel de credite.

Ce a fost mai complicat  în procesul de imple-
mentare a programului?

În primul rînd trebuie menționată complexitatea 
Programului Compact. Deoarece Compact prevede 

două proiecte pe domenii extrem de complicate  cum 
sînt:  Reabilitarea drumului și Tranziția la agricultura 
performantă, care includ în sine un număr extins de 
activități și subactivități. De asemenea, Compact nu 
se limitează doar la investiții în infrastructură, dar 
promovează și anumite reforme în domeniile proi-
ectelor, contribuie la  schimbarea  atitudinii şi prin-
cipiilor cetăţenilor din Republica Moldova. Compact 
este un generator al schimbărilor.

În al doilea rînd, Corporația Provocările Mileniului 
are proceduri rigide și destul de complicate pentru 
implementarea programelor de tip Compact, pe care 
le aplicăm la fiecare etapă.

Și nu în ultimul rînd, Programul Compact prevede 
activități care implică mobilizarea comunităților. 
Spre deosebire de alte programe de asistență din 
Moldova, Compact pune accentul pe consultarea și 
implicarea cetățenilor la fiecare etapă de planifi-
care a activităților și de implementare a acestora. 
Astăzi nu este atît de simplu să convingi oamenii, 
să-i faci să aibă încredere într-o idee și să îi de-
termini să acționeze întru realizarea acestei idei. 
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Iar eu consider că ne-a reușit să atragem de partea 
noastră în procesul de tranziție la agricultura 
performantă producători agricoli cu inițiativă, care 
cred în viitorul agriculturii și muncesc mult pentru 
a schimba lucrurile. Același lucru putem vorbi și de-
spre  proiectul Reabilitarea drumului, deoarece am 
reușit să implicăm activ populația din localitățile 
tranzitate de traseul Sărăteni-Soroca atît la etapa 
de elaborare a proiectului de drumuri, la etapa de 
proiectare tehnică, cît și nemijlocit la etapa de re-
abilitare a drumului. 

Cum credeți, prin ce îi surprinde acest program 
pe moldoveni?

Nu voi greși dacă voi spune că în primul rînd Pro-
gramul Compact surprinde Republica Moldova prin 
transparență în procesul de gestionare financiară, 
achiziții și, în general, în realizarea tuturor 
activităților programului. Cum am menționat an-
terior, este unul dintre puținele programe care pun 
accentul pe consultarea opiniei beneficiarilor și pe 
parcursul derulării programului. 

De asemenea, chiar dacă Compact este un pro-
gram investițional există o preocupare sporită 
pentru aspectele sociale și mediu, precum și evalu-
area impactului programului asupra beneficiarilor. 
Adițional la reabilitarea traseului Sărăteni-Soroca 
sînt reconstruite cîteva porțiuni de drumuri locale 
care facilitează accesul locuitorilor din satele de-a 
lungul traseului către instituțiile de menire socială.

Sînt propuse tehnologii moderne în procesul de 
construcție. În reabilitarea celor 93 de km de drum 
va fi utilizat asfaltul reciclat, care este o tehnologie 
ecologică și efectivă din punct de vedere economic 
și utilizată pentru prima dată în Moldova. Sau, în 
procesul de proiectare tehnică a sistemelor de irig-
are se ține cont de doleanțele utilizatorilor de apă, 
iar acolo unde este potrivit, se propune irigarea prin 
gravitație, ceea ce va determina costul mai mic pen-
tru apa folosită la irigarea terenurilor agricole. 

Cu fiecare zi rămîne tot mai puțin timp pentru 
realizarea activităților Compact. Credeți că veți 
reuși să faceți față acestei provocări? 

Într-adevăr, ceasul bate în defavoarea noastră. 
Programul Compact este prevăzut exact pentru  

5 ani şi, comparativ cu alte programe sau proiecte 
de asistenţă de care beneficiază Republica Moldova, 
nu poate fi extins. Sîntem presaţi de timp pentru 
a reuşi pînă în august 2015 efectuarea investiţiilor 
prevăzute.

Însă vreau să vă asigur că întreaga echipă 
implicată în implementarea Programului Compact 
este conştientă de timpul disponibil, de aceea ne-am 
mobilizat, astfel încît să reuşim realizarea tuturor 
obiectivelor stabilite în cadrul programului. Ba mai 
mult, în implementarea unor activităţi cum ar fi con-
stituirea şi consolidarea Asociaţiilor Utilizatorilor 
de Apă pentru Irigaţii, acordarea creditelor pentru 
investiţii în infrastructura post-recoltare, demararea 
lucrărilor de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca 
etc., sîntem mult mai avansaţi de cît s-a anticipat la 
momentul intrării in vigoare a Acordului Compact. 

În același timp, sîntem exigenți cu companiile im-
plicate în realizarea activităților Compact. De exem-
plu companiile de construcție care vor reabilita tra-
seul Sărăteni-Soroca vor fi aspru sancționate pentru 
fiecare zi de întîrziere.

Care sînt prioritățile Compact pentru 
următorul an?

Toate priorităţile sînt stabilite în Programul Com-
pact, semnat de Guvern şi ratificat de Parlament. În 
perioada următoare, în cadrul proiectului Tranziţia 
la agricultura performantă, vor fi anunţate concur-
surile internaţionale pentru selectarea compani-
ilor care vor reabilita sistemele de irigare,  echipa 
de ingineri trebuie să încheie proiectarea tehnică a 
celor 11 sisteme de irigare, va continua creditarea 
investiţiilor în infrastructura post-recoltare şi vor 
fi instalate pe mai multe rîuri utilaje performante 
de monitorizare în timp real a volumului şi calităţii 
apelor de suprafaţa.

 În contextul implementării proiectului Reabilita-
rea drumului, pînă la finele anului curent vor fi efec-
tuate lucrări de terasament şi de pregătire, iar din 
anul 2013, cînd vor permite condiţiile climaterice, 
vor fi lansate lucrările ample de reconstrucţie şi 
modernizare a traseului. 

Toate activităţile vor fi implementate transparent, 
prin consultarea acestora cu beneficiarii, autorităţile 
publice locale şi centrale şi societatea civilă.

au Fost aprobate proieCtele tehniCe 
pentru reabilitarea primelor două 

sisteme de irigare
recent au fost aprobate proiectele tehnice ale primelor două sisteme de irigare lopatna și criu-
leni care vor fi reabilitate în cadrul programului compact. consiliile de administrare ale asociațiilor 
utilizatorilor de apă pentru irigații (auai) din cadrul celor două sisteme au votat propuneri-
le tehnice pentru modernizarea sistemelor de irigare, elaborate de inginerii companiei de proiectare.

În cadrul unor întruniri, producătorii agrico-
li care vor beneficia de sistemele reabilitate 
au fost informați despre conceptul privind 
funcționalitatea și operarea sistemului de iri-

gare conform noului proiect, detaliile tehnice despre 
componentele sistemului, parametrii tehnici utilizați 
la proiectarea sistemului de irigare cum ar fi presiu-
nea și debitul la hidranți, normele și durata ciclului de 
udare, structura de culturi și echipamentele de irig-
are, alte aspecte relevante ale documentației tehnice 
de proiect.  

Proiectul tehnic prevede mai multe inovații pentru sis-
temele de irigare cum ar fi elementele de automatizare 
și funcționare a pompelor în dependență de cererea de 
apă, transmiterea datelor de la distanță prin rețeaua 
GSM și alte elemente care oferă avantaje pentru operarea 
eficientă a sistemului centralizat de irigare după reabili-
tare. Potrivit inginerilor, un aspect important al proiectu-
lui tehnic  este utilizarea avantajelor irigării prin sistem 
gravitațional, ceea ce permite excluderea unei stații 
de pompare de nivelul doi, reducînd astfel costurile de 
presurizare și operare a sistemului de irigare. 
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Totodată, Programul Compact prevede moderniza-
rea sistemelor de irigare prin instalarea grupurilor de 
pompe moderne cu eficiență energetică sporită, utilizar-
ea convertizoarelor de frecvență pentru micșorarea con-
sumului de energie și securizarea sistemelor, folosirea 
conductelor din materiale inofensive pentru înlocuirea 
celor din asbo-ciment, utilizarea sistemelor de automa-
tizare moderne etc. Sînt propuse metode moderne de 
control a parametrilor tehnici ale SI, inclusiv controlul 
debitului și a presiunii la hidranți. 

Principiile care stau la baza reabilitării sistemelor de 
irigare sînt asigurarea accesului la apă pentru irigare 
pentru fiecare fermier din cadrul ariilor de irigare stabil-
ite de Programul Compact  cu condiția folosirii eficace a 
resurselor disponibile. Terenurile agricole sînt divizate 
astfel ca prin metoda de rotație fiecare agricultor să 
aibă acces la apă în volumul și presiunea necesară în 
dependență de culturile de pe terenul irigat. 

Victor Găină, directorul activității de reabilitare a 
sistemelor de irigare în cadrul Fondului Provocările 
Mileniului Moldova, a menționat că proiectul tehnic 
a ținut cont în limitele posibilităților tehnice și a 
eficienței economice de majoritatea solicitărilor înain-
tate de membrii AUAI. Una din solicitările majore ale 
agricultorilor care urmează să fie luată în considerare 
de proiectanți ține de prevederea posibilității de extin-
dere în viitor a suprafeței  de irigare. 

Actualmente, sistemul de irigare Lopatna acoperă 
o suprafață de cca 500 de ha, aflată în proprietatea a 
peste 530 de persoane din patru localități. Mai mult de 
460 de agricultori din aria acestui sistem sînt membri ai 
Asociației Utilizatorilor de Apă pentru irigații.

Cît privește sistemul de irigare Criuleni, acesta 
acoperă o suprafață de peste 570 de ha, în propri-
etatea a circa 500 de persoane din orașul Criuleni și 
satul Slobozia-Dușca. Peste 300 de producători agri-
coli din aria sistemului de irigare Criuleni sînt membri 
ai AUAI. Sistemele de irigație existente nu corespund 
necesităților actuale ale agricultorilor. Doar în jur de 
20% din terenurile agricole dotate cu sisteme de irigare 
au acces la apă. Utilajul învechit, ineficient operațional 
și energetic, costurile mari la resursele energetice, pre-
cum și rețelele de irigație deteriorate sînt doar unele 
din motive care îi fac nemulțumiți pe agricultori. 

Personalul tehnic a abordat cu cea mai mare strictețe 
problemele ecologice ce țin de reabilitarea sistemelor de 
irigare, cum sînt protejarea florei și faunei din bazinele 
rîurilor Nistru și Prut, protejarea și refacerea ihtiofau-
nei, utilizarea conductelor din material inofensiv etc.

comunitățile își creează comitete de 
supraveghere pentru reabilitarea drumului

au fost create primele comitete pentru monitorizarea impactului social în localitățile Gura camencii și ci-
ripcău din raionul Soroca, situate de-a lungul traseului Sărăteni-Soroca reabilitat în cadrul programu-
lui compact. entități similare vor fi create în toate 14 comunități tranzitate de acest drum. comitete-
le sînt create pentru a servi drept un mecanism eficient de comunicare între comunitate și compania de 
reabilitare a drumului, astfel încât lucrările să nu aducă perturbații grave cursului normal al vieții în aceste localități.

Aceste comitete întrunesc în calitate de mem-
bri locuitorii din sate, aleși de asemenea de 
comunitate. Este important ca membrii aces-
tor formațiuni să reprezinte diferite grupuri 

sociale sau instituții din localitate, de exemplu, instituţii 
medicale, educaţionale, de asistenţă socială, dar şi 
organizaţii neguvernamentale, să se bucure de încrederea 
oamenilor şi să acţioneze din numele acestora. Astfel, în 
componenţa comitetului sînt şi elevi, pensionari, cetăţeni 
ordinari, iar conform Regulamentului, cel puțin 30% din 
membri trebuie să fie femei. Totodată,  forurile respective 
întrunesc  și reprezentanţii companiei de supraveghere a 
lucrărilor de construcție a drumului,  FPM Moldova și ai 
Administraţiei de Stat a Drumurilor. 

Supravegherea propriu-zisă a lucrărilor va fi efectuată 
de o companie specializată în astfel de servicii, iar Comi-
tetul va avea rolul să comunice acestei companii despre 
orice abatere observată de oamenii din comunitate şi fe-

lul în care aceștia văd  soluţionarea problemelor apărute. 
În același timp, Comitetul pentru monitorizarea impact-
ului social va mai urmări și care este impactul asupra 
mediului ambiant care ar putea rezulta din lucrările de 
reabilitare a drumului.  

În prezent membrii formațiunilor nou-create sînt 
familiarizați cu cerințele față de lucrările de construcție 
conform Planului de Management Social şi de Me-
diu, aspecte pe care compania de supraveghere este 
obligată să le monitorizeze.  Membrii Consiliului sînt 
instruiţi și cum să înregistreze plîngerile depuse de 
cetăţeni, precum și procedura de a cere companiilor de 
construcție să respecte obligaţiile contractuale. Consi-
liile vor funcţiona pe întreaga perioadă a proiectului de 
reabilitare a drumului M2, fiind un mecanism de asigu-
rare a transparenței procesului de reabilitare a drumu-
lui și de implicare a comunităților locale în realizarea 
acestui proiect.
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Mihail Donos, primar, s. Ciripcău. 
Reabilitarea drumului deja este un beneficiu mare pen-

tru oamenii din Ciripcău. Acest drum  va schimba aspectul 
localităţii şi calitatea vieţii oamenilor, sperăm să reîntoarcă 
tinerii la baştină, unde va exista o infrastructură rutieră 
deosebită decît în alte localităţi din Moldova. Aceasta va 
inspira şi va facilita crearea unor oportunităţi de afaceri la 
nivel local. În plus, proiectul de reabilitare a drumului vine 
şi cu o componentă socială puternică:  va fi reparată strada 
principală din sat cu o lungime de 800 metri şi va fi pavată 
curtea gimnaziului cu o suprafaţă de 500 metri pătraţi.  Noi 
credem că lucrările de construcţie nu vor perturba  dramatic 
viaţa din comunitate, iar în cazul apariției unor situații  
neprevăzute, acestea vor fi soluţionate pozitiv cu partici-
parea comunităţii şi companiile de construcţie şi de supra-
veghere a lucrărilor. Pentru asta a şi fost creat Comitetul de 
monitorizare a impactului social, iar membrii acestuia au 
fost selectaţi cu mare atenţie pentru ca să reprezinte cît mai 
larg și mai bine comunitatea, grație faptului că sînt oameni 
cu autoritate în sat, oameni care sînt cu gîndul la consăteni. 

Valentina Perebecauţan,
Director liceu, s. Gura Camencii. 
A fi membru al Comitetului de monitorizare a im-

pactului social care a fost creat azi este mai mult decît o 
onoare pentru mine. Aceasta înseamnă că oamenii care 
trăiesc în localităţile din aria proiectului vor cunoaşte din 
prima sursă informaţia despre proiect, despre lucrări şi 
nu vor opera cu presupuneri greșite.  Donatorul ne oferă 

asistenţă suplimentară la reabilitarea drumului, cum ar 
fi, pavarea  drumului de acces spre şcoală cu o lungime 
de 300 m,  construcția unui trotuar de 150 m spre şcoală, 
un trotuar de 400 m spre staţia de alimentare şi destinată 
copiilor care merg la şcoală de-a lungul traseului M2, şi 
al treilea trotuar de 100 m pentru copiii care vin la şcoală 
din direcţia căii ferate. 

Elizaveta Condrea,
şefa bibliotecii, s. Gura Camencii. 
După cum, reprezentanţii Fondului Provocările Mile-

niului Moldova şi companiei de supraveghere a lucrărilor 
ne-au informat şi ne-au comunicat detalii, pe care noi nu 
le cunoşteam asa vom proceda și noi, membrii comitetelor. 
Vom transmite şi celorlalţi locuitori ai satului prin canalele 
de comunicare pe care le avem – la locul de muncă, cînd ne 
întîlnim la biserică, la şcoală, ori la magazin.

aSociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații 
își dezvoltă capacitățile pentru acceSarea 

viitoarelor Fonduri europene enpard

În perioada 20 august – 04 septembrie 2012, 11 membri ai consiliilor de administrare și direcțiilor execu-
tive ale asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații (auai) au participat la un ciclu de instruiri privind 
cerințele de elaborare și implementare a proiectelor susținute de uniunea europeană. instruirile au fost orga-
nizate în cadrul proiectului  „instruirea autorităților locale din moldova privind valorificarea efectivă a fonduri-
lor ue”, care a avut în calitate de  promotori centrul de excelență din Staroe pole al departamentului de consul-
tanță agricolă din Gdansk(polonia) și agenția națională de dezvoltare rurală (acSa) din republica moldova.

Instruirile s-au desfășurat în regiunea Gdansk 
 (Polonia) deoarece în acest teritoriu sînt ampla-
sate terenurile agricole cu o suprafață de peste 1 
000 km² a deltei râului Wisla (și canale de desec-

are și irigare cu o lungime de peste 17 000 km, gestiunea 
căror este asigurată în cadrul unui  parteneriat public-
privat. Resursele acvatice și canalele primare sînt ges-
tionate de Departamentul de Gestiune a resurselor 
hidrografice a voievodatului Pomorje, iar o bună parte 
a canalelor terțiare sînt în gestiunea exploatațiilor ag-
ricole și grupelor formale de producători. Experiența 
de   gestionare a resurselor acvatice, infrastructurii 
de desecare – irigare, precum și dezvoltarea afacerilor 

 agricole a servit drept model de succes pentru stagiarii 
AUAI din Republica Moldova.

Membrii Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, 
au avut posibilitatea de a audia un ciclu de prelegeri com-
binate cu activități practice și multiple vizite în tren. Pro-
gramul de instruire a inclus subiecte cum ar fi elaborarea și 
dezvoltarea proiectelor-model de investiții în sectorul agri-
col, a proiectelor de investiții în infrastructură și de susținere 
a întreprinderilor mici și mijlocii etc.

Totodată, au fost oferite explicaţii detaliate pe mar-
ginea programelor europene și naționale de modern-
izare a sectorului agricol și renovare a localităţilor 
rurale. Materialele instructive și prezentările 
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 instructorilor au vizat implementarea și combinarea 
strategiilor locale de dezvoltare cu programele euro-
pene, fiind relevate tipurile de proiecte eligibile pen-
tru acordarea finanţării, sursele de finanţare a aces-
tora, tipurile de suport oferit, rolul participanţilor 
(comunitatea locală, autorităţile publice locale, 
entităţi de stat sau internaţionale) la implementarea 
proiectelor date, precum şi modalitatea în care pro-
gramele și proiectele de renovare contribuie la dez-
voltarea exploatațiilor agricole și localităţilor rurale.

Programul de instruiri a fost precedat de vizite 
de informare cu discuții în cadrul autorităților lo-
cale, asociațiilor și grupurilor de antreprenori și 
producători agricoli, care prin exemple proprii au 
prezentat parcursul propriu de dezvoltare și real-
izare a proiectelor și investițiilor cu implicarea și 
utilizarea fondurilor de la bugetul UE și celor lo-
cale. Discuțiile purtate au permis familiarizarea cu 
specificul elaborării și implementării proiectelor ce 
țin de dezvoltarea capacităților instituționale, agri-
culturii, infrastructurii locale, protecției mediului, 
agroturismului, centrelor de consiliere și de cultură, 
renovarea satului, întreprinderi de prelucrarea și 
companii specializate în domeniul bio-energiei și 
prelucrării deșeurilor.

În cazul în care Moldova va beneficia din anul 
2014  de fonduri europene nerambursabile pentru 
susținerea agriculturii și dezvoltării rurale, aceste in-
struiri contribuie la calitatea implementării proiec-
telor din domeniu. Sursele financiare vor fi acordate 
în cadrul Programului European pentru Agricultură 
şi Dezvoltare Rurală (ENPARD), inițiat de Uniunea 
Europeană pentru susținerea agriculturii în statele 
Parteneriatului Estic. Actualmente, Republica  Mol-
dova este la etapa  negocierilor directe cu Comisia 
Europeană privind identificarea priorităților și 
necesităților privind accesarea și valorificarea fon-
durilor europene pentru modernizarea agriculturii.

Sînt efectuate cercetări pe niStru și 
prut pentru Studierea potențialelor 

daune cauzate de irigarea agricolă
utilizarea apei din bazinele piscicole naturale în scopuri agricole, în special pentru irigarea terenurilor arabi-
le, influențează negativ ecosistemele provocînd diminuarea efectivului resurselor biologice acvatice în urma 
pieirii icrelor, puietului, peștilor maturi și plantelor acvatice. riscurile ecologice pot fi ireversibile dacă iriga-
rea este efectuată fără a cunoaște care sînt normele și restricțiile impuse de legislația națională în domeniu.

În scopul producerii unui impact ecologic cît mai 
mic prin diminuarea riscurilor care pot fi pro-
vocate florei și faunei din fluviul Nistru și rîul 
Prut, Fondul Provocările Mileniului Moldova 

va desfășura în perioada iunie – noiembrie  curent 
Studiul ihtiologic și hidrobiologic pe ambele bazine 
acvatice. Cercetarea urmărește drept scop estimarea 

cantitativă și calitativă a impactului pe care îl va pro-
duce irigarea în zonele în care vor fi reabilitate siste-
mele centralizate de irigare.

Pentru calcularea prejudiciului cauzat rîurilor în 
timpul prizelor de apă se va utiliza atît Instrucțiunea 
specială privind evaluarea prejudiciului cauzate 
resurselor acvatice, precum și metodologia specială 
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aplicată de către echipa de cercetători ai Institutului 
de Zoologie al Academiei de Științe a RM, condusă de 
doctorul habilitat în biologie dl Marin Usatîi. 

Per total, pe durata cercetării, din ambele bazine 
acvatice, savanții urmează a efectua 1056 de probe 
ihtiologice și 352 probe hidrobiologice. Majoritatea 
cercetărilor vor fi concentrate în zonele de amplasare 
a prizelor de captare a apei, unde sînt sau urmează a fi 
instalate echipamentele respective de pompare a apei 

către terenurile agricole. Constatările studiului vor 
viza speciile de pești și caracteristicile acestora (vîrstă, 
greutate, viteză de deplasare etc), starea fitoplanctonu-
lui și zooplanctonului, concentrația icrelor peștilor și 
puietului, eficacitatea reproducerii peștelui, dinamica 
migrării. De asemenea, studiul va formula o serie de 
recomandări privind exploatarea resurselor acvatice și 
va evidenția potențialele riscuri ecologice cauzate de 
irigarea cu încălcarea normelor ecologice existente.

”conSecințele negative aSupra rîurilor prut și 
niStru pot fi diminuate dacă irigarea va fi 

realizată conform normelor ecologice”

Studiul ihtiologic, scopul major al căruia este analiza impactului pe care îl va produce irigarea asupra faunei acvatice 
din fluviul nistru și rîul prut este în plină desfășurare. despre mersul acestuia, așteptările, dar și riscurile ecologice 
ale irigării asupra  ecosistemelor  fluviului nistru și rîului  prut discutăm cu dl  marin usatîi,  doctor habilitat  în științe 
biologice, șef al laboratorului de ihtiologie și acvacultură al institutului de Zoologie al academiei de științe a rm.

Este necesar sau mai degrabă, obligatoriu studiul 
privind impactul asupra domeniului piscicol? Au 
mai fost anterior realizate cercetări similare?

Acest studiu nu este doar necesar, dar și unul 
așteptat atît de ecologişti, cît și de alte entități intere-
sate, precum și de populația țării noastre. Ultima cer-
cetare similară complexă a fost efectuată la începutul 
anilor 80. De atunci și pînă în prezent a trecut ceva 
timp și impactul pe care l-a suferit mediul ambiant a 

afectat evident și ihtiofauna fluviului Nistru și a rîului 
Prut și sîntem interesați să analizăm starea lucrurilor 
în prezent. 

Care sînt principalele așteptări de la informațiile 
acumulate? 

Cea mai importantă așteptare a acestei cercetări 
este aflarea datelor cantitative și calitative privind 
starea comunităţilor de hidrobioniţi din ecosistemele 
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 nominalizate. Cunoașterea acestei informații ne va 
ajuta  ulterior să compensăm daunele pricinuite de pri-
zele de captare a apei pentru irigare din fluviul Nistru 
și rîul Prut. Cercetarea cuprinde studii hidrobiologice 
și ihtiologice complexe. Altfel spus, cercetarea va avea 
o abordare complexă și va cuprinde toate etapele vitale 
a peștilor: de la geneză pînă la maturitatea peștelui. 
Vom studia aprofundat diversitatea și vîrsta peștilor, 
ariile de răspîndire a acestora, starea produselor semi-
nale și a larvelor. Există specii de pești – indicatoare ale 
stării ecosistemelor acvatice și calității apei – peștele 
creşte şi se reproduce doar acolo unde sînt condiţii mai 
favorabile. Cunoscînd cu o precizie mai mare aceste 
date, autoritățile vor putea compensa daunele pricinu-
ite ihtiofaunei ca consecinţă a funcţionării prizelor de 
captare a apei prin returnarea ulterioară în rîuiri a anu-
mitor cantităţi (calculate) de larve sau puiet de pește 
pentru a restabili echilibrul ecologic în ecosistemele 
acvatice afectate. 

Ce riscuri și care sînt consecințele acestor riscuri 
asupra faunei piscicole în cazul în care irigarea 
terenurilor este realizată cu încălcarea normelor 
existente?

Irigarea terenurilor este o implicare a omului în 
natură. Atunci cînd aceasta este făcută fără a se ține 
cont de consecințele negative cauzate rîurilor, există 
riscul unor dezastre naturale masive. În cazul nostru, 
riscurile care ar putea exista ar fi următoarele: prizele 
mari de captare a apei, în anumite perioade ale anului, 
în special în perioada de reproducere. De asemenea o 
irigare nechibzuită poate afecta nu doar peștele, dar și 
plantele cu care se hrănesc peştii și prin urmare orice 
consecință negativă produsă unei părţi a ecosistemu-
lui afectează în mod obligatoriu tot ecosistemul. 

Lipsa de cunoștințe ecologice necesare   și un 
grad sporit de iresponsabilitate   a populației este 
o normă pentru majoritatea locuitorilor din țara 
noastră. Va include studiul recomandări care ar viza 
producătorii agricoli referitor la acțiunile acestora 
în raport cu resursele acvatice utilizate, vor exista 
restricții solidare și recomandări de protecție?

Din păcate atitudinea ignorantă a populației față de 
consecințele ecologice există, deoarece goana după 
venituri orbește. Reieșind din aceste realități, studiul 
va formula un set de recomandări pentru producătorii 

agricoli, care se vor baza atît pe constatările studi-
ului, precum și pe legislația RM - Legea privind fon-
dul piscicol, pescuitul şi piscicultura. Aceste restricții 
vizează: instalarea filtrelor și echipamentului de 
protecție la pompele de irigare, care pot asigura o 
protecție de până la 80% şi parţial va evita nimeri-
rea accidentală a icrelor, larvelor în țevele de irig-
are, respectarea perioadelor de prohibiție, în special 
atunci cînd icrele embrionate şi larvele sînt în derivă, 
interdicția construcției unor instalații hidrotehnice 
neautorizate etc. 

Din perspectiva biodiversității acvatice ce 
diferențe există între rîurile Prut și Nistru? Ris-
curile asupra faunei piscicole sînt similare pentru 
ambele bazine?

În cazul nerespectării normelor ecologice, ambele 
rîuri sînt amenințate. Atît Nistru, cît și Prutul necesită 
a fi protejate, deși Nistrul este mult mai afectat. În 
prezent, doar cîteva specii de pește sînt compensate 
prin creșterea puieților și returnarea acestora în ecosis-
temele acvatice naturale. Alte specii rare, aflate pe calea 
dispariției și incluse în Cartea Roșie, din păcate nu mai 
pot fi restabilite în condiţii naturale în cantităţile care 
au existat cu 50-60 ani în urmă.

Marin Usatîi,
doctor habilitat în științe biologice, șef al LIA.

cultivarea cireșelor  -  domeniu de 
intereS și perSpectivă pentru Sectorul 

agricol din țara noaStră
În septembrie curent proiectul competitivitatea agricolă și dezvoltarea Întreprinderilor (aced), în colabora-
re cu ministerul agriculturii și industriei alimentare a organizat primul Forum național al producătorilor și expor-
tatorilor de cireșe ”experiența internațională și perspectiva dezvoltării culturii cireșului în republica moldova”.

Evenimentul a întrunit producători de cireșe 
din Moldova și Italia, care au discutat despre 
perspectivele dezvoltării culturii cireșului 
în țara noastră, implementarea tehnologi-

ilor moderne de producere a cireșelor, oportunitățile 
existente în Europa pentru desfacerea acestui tip de 
fructe.

În cuvîntul său de salut către participanți, ministrul 
agriculturii dl Vasile Bumacov a menționat că minis-
terul știe care sînt dificultățile pe care le întîmpină 
producătorii din domeniu și își dorește depășirea 
acestora prin crearea unor facilități de perspectivă, 
acordarea de subvenții și posibilitatea de penetrare a 
producției agricole autohtone pe piețele europene.

În cadrul evenimentului a fost prezentată  și 
experiența italiană în creșterea cireșilor, în special 
tehnologiile din cea mai cunoscută regiune italiană 
unde acestea sînt cultivate – provincia Vignola, care 

este una cu tradiții horticole avansate grație soiurilor 
și metodelor aplicate.

De asemenea, forumul a oferit oportunitatea unui 
schimb de opinii util între diferiți producători agricoli 
care și-au expus părerile despre toate etapele producerii 
cireșilor de la puieți pînă la cules,sortare și păstrare. Eve-
nimentul a inclus și cîteva sesiuni practice prin vizitarea 
unei pepiniere specializate din r-nul Strășeni. Discuțiile 
purtate între cireșari au vizat și identificarea unor soluții 
pentru problemele pe care acești producători le întîmpină. 
Majoritatea participanților au menționat drept problemă 
majoră costurile ridicate ale substanțelor pentru protecția 
pomilor de cireș și infrastructura de păstrare. 

Forumul a servit drept platformă de prezentare a 
bunelor practici, de sesizare a problemelor existente în 
cultivarea acestor fructe, precum și pentru identificarea 
unor oportunități de cooperare între producătorii itali-
eni și cei moldoveni.
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derularea programului CompaCt se 
deSfășoară conform unui plan de acțiuni 

pentru prevenirea fraudei şi corupției

consiliul de observatori al Fpm moldova a aprobat un plan de acțiuni pentru a preveni eventuale cazuri de corupție sau 
acțiuni ilicite pe parcursul implementării programului compact. 

Documentul este unul distinct, separat 
de cele care reglementează procurările 
și managementul financiar și cuprinde 
o serie de cerințe obligatorii și acțiuni 

specifice care urmează a fi întreprinse de către FPM 
Moldova în vederea asigurării transparenței pro-
ceselor decizionale, procurărilor de bunuri și ser-
vicii, angajărilor de către consultanți pe durata 
implementării activităților de proiecte, desfăşurarea 
activităţilor conform contractelor. 

Contribuția la elaborarea documentului dat a 
fost una participativă și a inclus opiniile atît a 
echipei FPM Moldova, precum și a contractorilor 
și partenerilor Fondului. Metodologia Planu-

lui anticorupțional conține analiza și prevenirea  
riscurilor de fraudă sau corupție, identificarea și 
raportarea acestora. Existența acestui mecanism 
contribuie la faptul că Programele Compact pot 
fi catalogate drept programe cu un grad înalt de 
transparență și respectarea a procedurilor stricte 
de gestionare a fondurilor. 

Elaborarea și aprobarea unor astfel de planuri 
este similară pentru majoritatea statelor în care au 
fost implementate programe de tip Compact. Planul 
înglobează o serie de recomandări care au fost for-
mulate în urma unei misiuni de evaluare aexperților 
Corporației Provocările Mileniului din SUA, derulată 
la începutul anului curent.

Consiliul de observatori al Fondului 
provocările mileniului moldova a aprobat 
achizițiile pentru următoarele șaSe luni

consiliul de observatori al Fpm moldova s-a întrunit pe 2 octombrie într-o ședință în cadrul căreia au fost apro-
bate achizițiile necesare pentru implementarea programului „compact”, preconizate pentru următoarele șase luni.
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Potrivit acestora, pînă în luna martie 2013, vor 
fi organizate concursurile pentru selectarea 
companiilor de construcție ce vor reabilita sis-
temele de irigare și a companiilor care vor supra-

veghea construcția. De asemenea va fi achiziționat echi-
pament  suplimentar pentru crearea rețelei naționale de 
monitorizare în timp real a cantității și calității apelor de  
suprafață etc.

În cadrul aceleași ședințe, Consiliul de Observatori a 
acceptat primul raport de audit al FPM Moldova, care 
este unul pozitiv, iar, potrivit companiei de audit, nu 
au fost identificate abateri sau încălcări ale legislației 
naționale și cerințelor Corporației Provocările Mileni-
ului în procesul de realizare a obiectivelor „Compact”.

Premierul a solicitat și în continuare transparență 
și corectitudine în implementarea acestui program, 
care este unul foarte important pentru țara noastră.

“Pentru noi este important modul în care va fi im-
plementat acest program. Reputația și credibilitatea 

noastră depinde   de modul cum îl vom finaliza”,   a 
spus Vlad FILAT.

Referindu-se licitația de selectarea a  companiei 
care va efectua lucrările de construcție a sistemu-
lui de irigare, și care va fi anunțată în luna noiem-
brie, Prim-ministrul a menționat că trebuie să fie o 
competiție cu cît mai mulți participanți.

“Este foarte importantă prima licitație de selectare 
a companiei care va efectua lucrările de construcție 
a sistemului de irigare. Sper să avem aceiași situație 
ca și în cazul drumurilor, să fie mulți participanți și 
să putem face economii. Totodată trebuie să atragem 
atenția la raportul calitate -preț a echipamentului ce 
va fi utilizat, precum și a lucrărilor efectuate”,  a spus 
Vlad FILAT.

Consiliul de Observatori al FPM Moldova, consti-
tuit din reprezentanți ai Guvernului, societății civile 
şi mediului de afaceri, coordonează implementar-
ea Programului „Compact” al Guvernului SUA.
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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.
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